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T.C. 

İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

 

TUTUKLU-YAKALAMALI  

Soruşturma No   : 2018/210299 

Esas No  : 2019/9183 

İddianame No : 2019/1811 

 

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E 

İSTANBUL (     ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

 

DAVACI :K.H. 

MAĞDURLAR :1-RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 61. Hükümet Başbakanı, 

Halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

 2-BÜLENT ARINÇ, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 

 3-ALİ BABACAN, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 

4-BEŞİR ATALAY, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 

5-BEKİR BOZDAĞ, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 

6-BİNALİ YILDIRIM, 61. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

7-FATMA ŞAHİN, 61. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı 

8-EGEMEN BAĞIŞ, 61. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı 

9-NİHAT ERGÜN, 61. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

10-FARUK ÇELİK, 61. Hükümet Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı 

11-ERDOĞAN BAYRAKTAR, 61. Hükümet Çevre ve 

Şehircilik Bakanı 

12-AHMET DAVUTOĞLU, 61. Hükümet Dışişleri Bakanı 

13-TANER YILDIZ, 61. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı 

14-SUAT KILIÇ, 61. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı 

15-MEHMET MEHDİ EKER, 61. Hükümet Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

16-HAYATİ YAZICI, 61. Hükümet Gümrük ve Ticaret 

Bakanı 

17-MUAMMER GÜLER, 61. Hükümet İçişleri Bakanı 

18-CEVDET YILMAZ, 61. Hükümet Kalkınma Bakanı 

19-ÖMER ÇELİK, 61. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı 

20-MEHMET ŞİMŞEK, 61. Hükümet Maliye Bakanı 

21-NABİ AVCI, 61. Hükümet Milli Eğitim Bakanı 

22-İSMET YILMAZ, 61. Hükümet Milli Savunma Bakanı 

23-VEYSEL EROĞLU, 61. Hükümet Orman ve Su İşleri 

Bakanı 

24-MEHMET MÜEZZİNOĞLU, 61. Hükümet Sağlık 

Bakanı 

25-MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN, 61. Hükümet Ekonomi 
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Bakanı 

26-EMRULLAH İŞLER, 61. Hükümet Başbakan Yardımcısı 

27-SADULLAH ERGİN, 61. Hükümet Adalet Bakanı 

MÜŞTEKİLER :  
1. Abdulhakim KAÇAR (T.C.38459138562) 

2. Abdullah AVCU (T.C.11995627820) 

3. Abdullah DAĞI (T.C.44470138832) 

4. Abdullah ERYİĞİT (T.C.23953032614) 

5. Abdullah GÜNGÖR (T.C. 41701705948) 

6. Abdullah TIRAŞ (T.C.47191055686) 

7. Abdullah YAMAÇ (T.C. 64057109338) 

8. Abdulmennan BAYCAR (T.C.17072676) 

9. Abdulrahim TEMEL (T.C. 43774407590) 

10. Abdulvahap KAHRİMAN (T.C.43882508110) 

11. Abdurrahman KARA (T.C 22132071536) 

12. Abdülbaki YILDIZ (T.C.37882651044) 

13. Abdülkadir GÜNGÖRÜLDÜ (T.C. 18523946996) 

14. Abubekir ÖZGÜL (T.C.22822173052) 

15. Adem BATUK (T.C. 14239218808) 

16. Adem DEMİRCİ (T.C.18325715226) 

17. Adem Kaan PEHLİVAN (T.C. 68020269340) 

18. Adem MADAK (T.C. 42793448966) 

19. Adem TELLAL (T.C.19859182058) 

20. Adem YILDIZ (T.C.25796470820) 

21. Adnan ÇİÇEK (T.C. 22649738618) 

22. Adnan DELİOĞLU (T.C. 35642229946) 

23. Ahmet ATLAR (T.C. 46984151086) 

24. Ahmet AYATA (T.C. 20947412964) 

25. Ahmet Cem ONAT (T.C. 55249688120) 

26. Ahmet DELİCE (T.C.17485258864) 

27. Ahmet DEMİRCAN (T.C.14299111514) 

28. Ahmet GÜÇLÜ (T.C.36428043640) 

29. Ahmet GÜNGÖREN (T.C.23998804610) 

30. Ahmet İSTANBULLUOĞLU (T.C.13291251600) 

31. Ahmet KOÇ (T.C.11687761726) 

32. Ahmet NEŞE (T.C. 34513558420) 

33. Ahmet ÖZKALE(T.C.49273887772) 

34. Ahmet PINARLI (T.C.49858136318) 

35. Ahmet SIRCI (T.C. 20122511352) 

36. Ahmet TEK (T.C. 13754061524) 

37. Ahmet Tunç KANAR (T.C. 11410378498) 

38. Ahmet ÜLGER (T.C.37079127376) 

39. Ahmet YAŞAR (T.C. 53095642150) 

40. Ahmet YAVAŞ (T.C.43195484682) 

41. Ali AKÇİN (T.C.51586714232) 

42. Ali AKSOY (T.C:39923073624) 

43. Ali BAYMAN (T.C.48880234962) 

44. Ali CİNGEY (T.C. 20196838378) 

45. Ali DEMİR (T.C. 16379268002) 

46. Ali Haydar BATUR (T.C. 36907654268) 
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47. Ali İhsan GÜR (T.C.12256502856) 

48. Ali KAPLAN (T.C.30397825726) 

49. Ali KILIÇ(T.C.34255479526) 

50. Ali KOCAMAN (T.C. 43139092270) 

51. Ali ÖZCAN (T.C. 50410676784) 

52. Ali ÖZGAN (T.C. 54805430234) 

53. Ali POLAT (T.C. 45229013646) 

54. Ali Ramazan ARICI (T.C.12797833112) 

55. Ali Rıza ÖZŞAHİN (T.C. 19357112526) 

56. Ali ŞANLI (T.C. 227057630810) 

57. Ali USLU (T.C. 18142783262) 

58. Ali YILDIRIM (T.C. 27431493744) 

59. Ali YILDIRIM (T.C. 37159566248) 

60. Ali Züllal DOĞAN (T.C. 22219224824) 

61. Alper AYDIN (T.C. 58816290818) 

62. Alper SAV (T.C. 13777446346) 

63. Altan BİLİR (T.C.13157815786) 

64. Altay DUYAR (T.C. 26329407542) 

65. Anıl AKIN (T.C.12413006906) 

66. Arif KARADENİZ (T.C 51730575474) 

67. Aslan PARLAK (T.C.34105569766) 

68. Aydın ÇEKEN (T.C.32140407326) 

69. Aydın DİNÇER (T.C. 11449660540) 

70. Ayhan AYDOĞMUŞ (T.C. 28484087584) 

71. Ayhan BİRCAN (T.C. 35086090898) 

72. Aykut ÇAM (T.C.57127528962) 

73. Aykut KAYAR (T.C. 36661187996)  

74. Aykut UZUN (T.C. 187339278770) 

75. Ayşe Bengü OKÇU (T.C.11531347038) 

76. Aytaş BULUT(T.C.48772555250) 

77. Aytekin AKDEMİR (T.C.30343300680) 

78. Bahadır TATAR (T.C.52552072042) 

79. Baran KARLIDAG (T.C. 58201239224) 

80. Barış ÖNER (T.C. 61081175032) 

81. Barış YAVUZ (T.C. 16195169378) 

82. Battal TAŞTEMEL (T.C.21424168244) 

83. Bayram Ali ŞAHİNCE (T.C.11692345034) 

84. Bayram GÜNEŞ (T.C.34459364536) 

85. Bayram KARABOĞA (T.C.10144624642) 

86. Bayram UZ (T.C.13676273364) 

87. Bayram YİĞİT (T.C.55555274222) 

88. Bedirhan ÖZYİĞİT (T.C.30092429458) 

89. Bekir ÇEVİK (T.C20062714608) 

90. Bekir ETKEN (T.C. 27853876590) 

91. Bekir TÜRKAL (T.C. 27736616862) 

92. Berkant ALTUNAY (T.C.24736886868) 

93. Berkay Özgür ERGÜN (T.C.33443199252) 

94. Besim GÖRAL (T.C. 38458602804) 

95. Beşir ÇOKLU (T.C. 46777401398) 

96. Beytullah KAYACAN (T.C 3015049098) 
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97. Bilal AKATEKİN (T.C.10201451600) 

98. Bilal SEVER (T.C. 64612091122) 

99. Bilgin ÖZKAN (T.C. 10676292036) 

100. Binali DOĞAN (T.C. 50764221692) 

101. Birol ASLAN (T.C. 22417617954) 

102. Bora TEZEL (T.C. 22457574118) 

103. Buğra ÜSLÜLOĞLU (T.C. 1165934234) 

104. Bumin KEÇELİOĞLU (T.C. 18511137276) 

105. Burak BULUT (T.C. 15343283188) 

106. Burak ÇİZMECİ (T.C.11549003070) 

107. Burak SEZER (T.C.17351892376) 

108. Burcu BAYAR (T.C.27247597452) 

109. Burhan ÇELİK (T.C. 18796753444) 

110. Burhanettin SEVÜK (T.C.19084900472) 

111. Bülent AYDIN (T.C. 29941277994) 

112. Cafer DEMİRKIRAN (T.C. 19643753198) 

113. Canan ÖRK (T.C. 55666553988) 

114. Cebrail GÜNDOĞDU (T.C. 15755882900) 

115. Celal ALTAŞ (T.C. 65806215362) 

116. Celal KÜÇÜKTÜLÜ (T.C. 12841033406) 

117. Celal ÖZDEMİR (T.C.35848498740) 

118. Celal YILDIZ (T.C. 20234262708) 

119. Celaleddin Can YÜKSEL (T.C.22331051186) 

120. Cem Harri CEMAL (T.C.37225469312) 

121. Cem KARAİBRAHİMOĞLU (T.C.40925158554) 

122. Cemal GÖKÇE (T.C26893777874) 

123. Cemal KÖSTEK (T.C. 60397165928) 

124. Cengiz BAKMAZ (T.C. 27850551070) 

125. Cengiz EREN (T.C. 17338265476) 

126. Cengiz KOÇAK (T.C. 33874908158) 

127. Cengiz TATLI (T.C. 15371389838) 

128. Cenk GÜVENÇ (T.C. 59941028468) 

129. Cenk UZMAN (T.C.30710286074) 

130. Cenk VERDİ (T.C.50788162940) 

131. Cihan CERİT (T.C. 14501584198) 

132. Cihan DOĞAN (T.C. 3940020202) 

133. Cihan YILDIRIM (T.C. 40852763678) 

134. Cihan YURDAMLI (T.C. 40852763678) 

135. Coşkun ÖZER (T.C. 35551075382) 

136. Cumali ATASÖZ (T.C.10168352804) 

137. Cüneyt MIDIK (T.C.31286390158) 

138. Çağatay HASTÜRK (T.C. 45694828714) 

139. Çağdaş ÇELİK (T.C. 45511086976) 

140. Çağrı BAYSAL (T.C. 37075185028) 

141. Çağrı MUŞTU (T.C. 38434208990) 

142. Çetin CENAN (T.C.11209870424) 

143. Çetin TAYLAN (T.C.39683147450) 

144. Deniz AKTAŞ (T.C.51814271650) 

145. Deniz TOKLU (T.C.54661022758) 

146. Devrim ÖĞRETİR (T.C. 26413499446) 
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147. Didem DALKIRAN (T.C.11380991812) 

148. Dilek SANCAK (T.C. 15212346778) 

149. Doğan Can ÇAĞDAŞ (T.C.44236221600) 

150. Doğan ERES (T.C.12893906390) 

151. Doğan SARIOĞLU (T.C.22294967630) 

152. Doğan TÜRKYILMAZ (T.C.38758995330) 

153. Döndü ÇİFTÇİ (T.C: 23884750502) 

154. Duran AYDOĞAN (T.C.13736823430) 

155. Duran İNCE (T.C. 39091096692) 

156. Durdu AKSOY (T.C.33184645194) 

157. Durmuş DEMİR (T.C. 37441143096 ) 

158. Duygu ÖZBAKIR (T.C.23872177052) 

159. Ebubekir Kürşat KARAKAVAK (T.C. 70336017096) 

160. Emmer BAYOĞLU (T.C. 27520667926) 

161. Emrah AYMAZ (T.C.12569215764) 

162. Emrah ÇAL (T.C.30439506774) 

163. Emrah GÜN (T.C. 15472460740 ) 

164. Emrah ÖZDEMİR (T.C.38728678010) 

165. Emrah ÖZTÜRK (T.C.18095001734) 

166. Emrah PEHLİVAN (T.C. 21106850238) 

167. Emrah ULUCA (T.C. 29156506082) 

168. Emrah YILMAZ (T.C. 19069391424) 

169. Emrah YILMAZ (T.C. 34423871350) 

170. Emre ALAĞAŞ (T.C 10919237664) 

171. Emre BOLAT (T.C. 50869832236) 

172. Emre ÇEKİÇ (T.C 17149418870 ) 

173. Emre DEMİR (T.C.18284430178) 

174. Emre ERYIKILMAZ (T.C.10531766986) 

175. Emre GÜL (T.C. 13989008974) 

176. Emre ÖZER (T.C.50455389830) 

177. Emre SEVİNDİK (T.C. 70819110030)  

178. Emre TERCANLI (T.C.23812954958) 

179. Emre UYSAL (T.C.47332554542) 

180. Emre YETER (T.C. 32554457016) 

181. Ender SÜRÜCÜ (T.C.13676197134) 

182. Engin İKİZ (T.C.24349848024) 

183. Engin KILIÇ (T.C.47383043620) 

184. Ensari KOCABAŞ (T.C. 39190898047) 

185. Enver TÜRKMEN (T.C.17045770720) 

186. Ercan ÇELİK (T.C. 15307015664) 

187. Ercan ÇİKOT (T.C. 10785117718) 

188. Ercan ERGÜN (T.C.53599751532) 

189. Ercan ÜSTÜN (T.C.44968231984) 

190. Erdal AKYÜZ (T.C.14794099058) 

191. Erdal ATEŞ (T.C. 13844947448) 

192. Erdal ÇÖRTÜK (T.C.25070696960) 

193. Erdem GÖKŞEN (T.C.40102392900) 

194. Erdoğan KİBAROĞLU (T.C.19060158224) 

195. Eren AYDOĞDU (T.C. 10408115404) 

196. Eren Hasan KARATAŞ (T.C. 26773093186) 
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197. Eren SÖĞÜT (T.C. 32491457926) 

198. Erkal ÖZDEN (T.C.10679555312) 

199. Erkan AKKAYA (T.C. 52534014374) 

200. Erkan ÖZMEN (T.C.35752974170) 

201. Erkin ADALAR (T.C.45526445140) 

202. Erkut EROL (T.C. 30490715290) 

203. Erol DAĞ (T.C. 11072221804) 

204. Erol KAÇAN (T.C. 19210455142) 

205. Erol ULUDAĞ (T.C.53410288810) 

206. Ersan İNCEÇAYIR (T.C. 42811339528) 

207. Ersin İLHAN (T.C.40813658296) 

208. Ertan DALBUDAK (T.C35845686386) 

209. Ertaş ERMEC (T:C 47965006142) 

210. Eser BAĞKESEN (T.C. 12242114636) 

211. Esra SÖYLEMEZ (T.C.32710741768) 

212. Eyüp ŞAHİN (T.C.13084322968) 

213. Fadime AKDOĞAN (T.C. 33428336642) 

214. Fatih ALTUĞ (T.C.18532691016) 

215. Fatih ATSIZ (T.C. 21470725996) 

216. Fatih AYDIN (T.C. 20213398008) 

217. Fatih BAYGÜL (T.C. 10199618320) 

218. Fatih HACIOĞLU (T.C.57811169198) 

219. Fatih KARABULUT (T.C. 36280160332) 

220. Fatih KELEŞ (T.C.45187824414) 

221. Fatih KOCABIYIK (T.C. 12386091886) 

222. Fatih Mehmet ŞAHAN (T.C.103691788114) 

223. Fatih ÖZCAN (T.C.47569611100) 

224. Fatih ÜNSAL (T.C. 53266299800) 

225. Fatih YALÇIN (T.C.50044516982) 

226. Fatih YAZICI (T.C: 57745256506) 

227. Fatma BARIŞ (T.C.48172104300) 

228. Fatmanur ABACI (T.C.11023968178) 

229. Ferdi ŞENOL (T.C.10990858178) 

230. Feysel AĞIRMAN (T.C.69364021854) 

231. Feza AYDIN (T.C. 18550140060) 

232. Fırat DİLAZ (T.C. 30964970750) 

233. Fikret ÇELİK (T.C.51352694218) 

234. Fikret SÜYDÜNLÜ (T.C.49744345190) 

235. Fuat YILDIRIM (T.C. 20311902862) 

236. Funda SEVGİ (T.C. 39692026388) 

237. Gaffar Ümit YILMAZ (T.C. 17033033998) 

238. Galip ŞİRE (T.C. 21001059446) 

239. Galip TÜRKMENOĞLU (T.C.46996847632) 

240. Gazi ULAŞ (T.C.13585158882) 

241. Gençer ÇAĞLAR (T.C.19160832000) 

242. Gökay ATİK (T.C. 36427696632) 

243. Gökhan DURAN (T.C.18140507174) 

244. Gökhan SEZER (T.C. 13399208858) 

245. Gökhan YILMAZ (T.C. 19330143790) 

246. Gökşen ÇELEBİ (T.C.38263327442) 
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247. Göktürk DOĞANÇAY (T.C.47482404902) 

248. Gönenç YANAŞ (T.C.13766569452) 

249. Gülali AKTAŞ (T.C. 43906738516) 

250. Gülsüm YILDIRIM (T.C. 33550497938) 

251. Gültekin DALKILIÇ (T.C.31145334958) 

252. Gültekin NALBANT (T.C.21323307652) 

253. Güney GÜÇ (T.C.31795796052) 

254. Güney GÜLER (T.C. 18040162596) 

255. Güngör AYAN (T.C. 10811827154) 

256. Gürcan KÖSEMEK (T.C. 15127576666) 

257. Gürkan BULUT  (T.C. 35734567482) 

258. Habil KESME (T.C.22859437370) 

259. Hacı Bekir KILLI (T.C.14740295800) 

260. Hacı Mehmet ÇETİN (T.C. 11968388802) 

261. Hakan ARTUNÇ (T.C.23011337460) 

262. Hakan BAŞ (T.C. 38440442166) 

263. Hakan BAYAT (T.C. 10882106196) 

264. Hakan ÇALIŞKAN (T.C. 42181122630) 

265. Hakan DELİBAŞ (T.C.24139717622) 

266. Hakan DEMİRYÜREK (T.C.18464424362) 

267. Hakan KABAK (T.C. 27602095630) 

268. Hakan OFLAZ (T.C.27437356692) 

269. Hakan TOPAL (T.C.29489213558) 

270. Hakkı DABAK (T.C. 40969156448) 

271. Halide KAYABAŞLI (T.C.31109143800) 

272. Halil ÇETİNKAYA (T.C.20947922814) 

273. Halil KAZMAZ (T.C.37597475928) 

274. Halim SARI (T.C. 36691703678) 

275. Haluk İÇELİ (T.C. 14203288738) 

276. Hamdi DEMİR (T.C. 35467176470) 

277. Hamdi GÜREL (T.C. 45076159030) 

278. Hamit AYDIN (T.C. 22850020694) 

279. Hamza BUDAKLI (T.C.41485879040) 

280. Haris YÜCEL (T.C. 12298053842) 

281. Harun AKKAYA (T.C.52297445200) 

282. Harun ASLANOĞLU (T.C.13615125914) 

283. Harun ERTEM (T.C.33145406208) 

284. Harun İSLAM (T.C.32723437832) 

285. Hasan AKYIL (T.C. 14428153064) 

286. Hasan Ali CÜRA (T.C.16097629550) 

287. Hasan AYDOĞAN (T.C.56113635820) 

288. Hasan DOĞAN (T.C. 25579403342) 

289. Hasan Emre ASAR (T.C.28411025788) 

290. Hasan ERASİL (T.C. 12263788298) 

291. Hasan ERDOĞAN (T.C.35362648614) 

292. Hasan Erol İLHAN (T.C. 42304128622) 

293. Hasan GÜNDOĞAN (T.C. 204657252720) 

294. Hasan Hüseyin ERKARA (T.C. 32743176902) 

295. Hasan Hüseyin YÜCEL (T.C.52171514770) 

296. Hasan KILIÇ (T.C.33331323562) 
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297. Hasan KİBAR (T.C. 44113818954) 

298. Hasan KÖLEMEN (T.C.38257346008) 

299. Hasan KÜÇÜKYILMAZ (T.C.43958055098) 

300. Hasan ÖZASLAN (T.C. 22498012334) 

301. Hasan ÖZDEMİR (T.C 32120191818) 

302. Hasan Sağol UĞUR (T.C.10828013328) 

303. Hasan TAZEARSLAN (T.C.37330448844) 

304. Hasan UZUN (T.C. 58147357044) 

305. Hasan YAZICI (T.C.30067597984) 

306. Hasan YIKAR (T.C. 60703318086) 

307. Hasip ÖZYAMAN (T.C 37840341628) 

308. Hayati KAYNAR (T.C. 21419260410) 

309. Haydar BİLGİLİ (T.C. 39116053716) 

310. Haydar ÇEVİK (T.C. 21262691560) 

311. Hayri ŞİMŞEK (T.C. 63022306024) 

312. Hayri YENER (T.C.37249954924) 

313. Hayrullah YETİŞ (T.C. 57721280372) 

314. Hıdır GÜLER (T.C. 12147004032) 

315. Hikmet ÇARKCI(T.C.29050579298) 

316. Hikmet HİKMET(T.C.35987332684) 

317. Hudday Eşref ÖZMEN (T.C. 28189792028) 

318. Hüseyin AYAZ (T.C. 50833695324) 

319. Hüseyin AYGÜN (T.C. 24746580848) 

320. Hüseyin BOSTAN (T.C. 27497546644) 

321. Hüseyin CAMCI (T.C.25672535230) 

322. Hüseyin CAN (T.C. 11170356644) 

323. Hüseyin CELLAT (T.C 23048200010) 

324. Hüseyin ÇAYLAN (T.C. 257205858082) 

325. Hüseyin Çelebi ÖZKAVACIKLI (T.C. 14170924974) 

326. Hüseyin DARDAĞANKÖKÜ (T.C.18790165120) 

327. Hüseyin DENGİZ (T.C. 20120737372) 

328. Hüseyin DİKİM (T.C. 33631794994) 

329. Hüseyin KALINTAŞ (T.C. 43201954154 ) 

330. Hüseyin ÖZVEREN (T.C. 13402307752) 

331. Hüsnü ÇAKIRLI (T.C.22759121324) 

332. İbrahim AK (T.C. 38873058316) 

333. İbrahim AVCI (T.C. 15142232752) 

334. İbrahim AYDEMİR (T.C. 28834277450) 

335. İbrahim ÇİFTÇİ (T.C. 45022918674) 

336. İbrahim HAVALI (T.C. 22339962040) 

337. İbrahim KAVALCI (T.C. 10284071092) 

338. İbrahim KORKMAZ (T.C. 35929541884) 

339. İbrahim SERBEST (T.C.27937377128) 

340. İdris ÇOPUR (T.C. 14485957452) 

341. İhsan Bora ONUR (T.C. 18791204620) 

342. İhsan ERMETİN (T.C.11827129720) 

343. İhsan KUVVETLİ (T.C.50749017654) 

344. İlhan ULUSOY (T.C. 21128801676) 

345. İlker DOĞRUK (T.C.13097667980) 

346. İlker KARAASLAN (T.C. 24893448350) 
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347. İlter ÜNAL (T.C. 41524614366) 

348. İmdat YÜCE (T.C.28676329430) 

349. İrfan TEKİN (T.C. 40543646754) 

350. İsa DİNLER (T.C.29720045054) 

351. İsa KOCA (T.C.53869408654) 

352. İshak KAHRAMAN (T.C.17812215614) 

353. İsmail AKDAĞ (T.C.14402099852) 

354. İsmail BERKYEMEZ (T.C. 14464312050) 

355. İsmail ERTAŞ (T.C.45676584386) 

356. İsmail GÖKÇE (T.C.14902872788) 

357. İsmail KAP (T.C. 26239789646) 

358. İsmail KARAÇAM (T.C. 17650050194) 

359. İsmail KOLUKISA (T.C.23998341122) 

360. İsmail KOYUTÜRK (T.C. 18425163606) 

361. İsmail ÖRÜN (T.C. 24623303676) 

362. İsmet DEMİRCİ (T.C.61300232164) 

363. Kadir GÖKÇE (T.C 17144265202) 

364. Kadir İŞCANLI (T.C. 11575375554) 

365. Kamil KÖKSAL (T.C. 51961275488) 

366. Kamil YÜCE (T.C.56257387586) 

367. Kazim ÇAKIR (T.C49597442824) 

368. Kemal AKGÜN (T.C. 46972546160) 

369. Kemal Mustafa BAYRAM (T.C.13556677640) 

370. Kemal YIKILMAZ (T.C. 31763394880) 

371. Kenan AKDENİZ (T.C. 68467194410) 

372. Kenan SEVİNÇ (T.C.10711113296) 

373. Kenen KÜÇÜKKAYA (T.C. 20005069024) 

374. Kerim Burçak YALAB (T.C.21932183302) 

375. Kerim ÇOLAK (T.C.26743963280) 

376. Kurtuluş KURŞUN (T.C.32599758536) 

377. Kutay TUNÇSOY (T.C.21754032734) 

378. Kürşat ERDEM (T.C. 15979195398) 

379. Latif DEMİRKAN (T.C.23218624592) 

380. Levent AKGİDENER (T.C. 14818264318) 

381. Levent IŞILAK (T.C. 16753118596) 

382. Levent SELÇUK (T.C. 16183223624) 

383. Levent SELÇUK(T.C. 16183223624) 

384. Levent VAYVADA (T.C. 18430815606) 

385. M. Erkan SUBAY (T.C. 18073908376) 

386. Mahmut GONCAGÜL (T.C.37348465550) 

387. Mahmut KOYUNCU (T.C. 17248300038) 

388. Mahmut Serdar ALAKUŞ (T.C. 56341133006) 

389. Mehmet Akif BİNAY (T.C.10954821156) 

390. Mehmet Ali UĞUR (T.C.27949903148) 

391. Mehmet Ali ÜNLÜSOY (T.C. 19918548948) 

392. Mehmet ALP (T.C. 10514675830) 

393. Mehmet Arif ŞAHİNBAŞ (T.C. 35407219472) 

394. Mehmet AVAT (T.C. 10896062518) 

395. Mehmet AYGÜN (T.C.65239253252) 

396. Mehmet BEŞEL (T.C. 37463154834) 
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397. Mehmet CANDAN (T.C.22487535714) 

398. Mehmet Cemal YALAP (T.C.49516843268) 

399. Mehmet CURA (T.C.22745257532) 

400. Mehmet ÇELİK (T.C.54031194344) 

401. Mehmet DAĞ (T.C. 42250122828) 

402. Mehmet DAĞLI (T.C. 12759043450) 

403. Mehmet DAĞLI (T.C. 23024183238) 

404. Mehmet DEMİR (T.C. 24589649658) 

405. Mehmet DİREM (T.C. 13377005578) 

406. Mehmet DURGUN (T.C.12229432500) 

407. Mehmet Emin AYRAN (T.C.68821233878) 

408. Mehmet Emin TEKİN (T.C.67129190678) 

409. Mehmet Faik KASAPOĞLU (T.C. 33409550470) 

410. Mehmet Fatih DEMİR (T.C.14182407816) 

411. Mehmet GÜNEY (T.C.50377030308) 

412. Mehmet İlkay AĞAÇ (T.C. 31759642838) 

413. Mehmet İmam AKSOY (T.C. 40642858096) 

414. Mehmet İŞLER (T.C.39361787510) 

415. Mehmet Nezir DİNÇER (T.C.32903333220) 

416. Mehmet ÖZTÜRK (T.C.57463478146 ) 

417. Mehmet Sabih BOZKIR (T.C.45487347170) 

418. Mehmet Sait AKIN (T.C.14899293498) 

419. Mehmet SANLAV (T.C. 20689065916) 

420. Mehmet SİMSAR (T.C.31003717282) 

421. Mehmet Şakir KILIÇASLAN (T.C: 39934155290) 

422. Mehmet TEKİN (T.C.22343782146) 

423. Mehmet Turgay BİLGİN (T.C. 15134616850) 

424. Mehmet Yasin KAYHAN (T.C. 54337593582) 

425. Mehmet YILDIZ (T.C. 30592801198) 

426. Mehmet Zeki ÖZDEN (T.C.44512110772) 

427. Melek YÜRÜK (T.C. 40747141840) 

428. Melih ÖZCAN (T.C. 18262033230) 

429. Meltem ÖZDEMİR (T.C. 17572208192) 

430. Memet TAN (T.C.20366831896) 

431. Menderes ERKOÇ (T.C. 44773508592) 

432. Merter YILDIZ (T.C. 11539047022) 

433. Mesut ÇATALOĞLU (T.C. 20872719466) 

434. Mesut DAŞ (T.C. 21169050880) 

435. Metin KARAALP (T.C.21550044146) 

436. Metin KÖSE (T.C.21163137396) 

437. Metin TANIŞ(T.C.24817882482) 

438. Metin YILDIZ (T.C. 17036619878) 

439. Metrol KAHRAMAN (T.C. 17378281276) 

440. Mevlüt SALDOĞAN (T.C.15547384786) 

441. Mizbah TOSUN (T.C 10668133996) 

442. Muhammed Emin YAVAŞ (T.C.22904205206) 

443. Muhammed Halil ÇAKIRCA (T.C.34882036734) 

444. Muhammed İlyas ŞEKER (T.C. 44653075992) 

445. Muhammet Emin MASATLI (T.C. 33436301564) 

446. Muhammet ETLİK (T.C. 17084901314) 
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447. Muhammet Kasım YUMUŞAK (T.C.62125458890) 

448. Muhammet KILIÇ (T.C.10066132188) 

449. Muhammet TOHUMSERPER (T.C. 17260183312) 

450. Muharrem GÜLAP (T.C. 40111348226) 

451. Muharrem YAMAN (T.C. 11165903174) 

452. Muhteber ÇELİK (T.C. 57835083920) 

453. Murat AYANOĞLU (T.C.38083636816) 

454. Murat AYDIN (T.C. 36826427974) 

455. Murat ÇEKLİ (T.C. 26968365746) 

456. Murat ERKAN (T.C.33568013076) 

457. Murat KARAKUŞ (T.C.30172460722) 

458. Murat ORMAN (T.C. 10673681192) 

459. Murat POLAT (T.C.16919251532) 

460. Murat SOYKAN (T.C. 45205343590) 

461. Murat ŞAHİN (T.C.35312349820) 

462. Murat ÜMSÜR (T.C.66133272998) 

463. Murat YAPICI (T.C.42295296256) 

464. Murat YILDIZ(T.C. 29468232488) 

465. Musa AY (T.C.29189519172) 

466. Musa BÖREKÇİ (T.C. 30868710070) 

467. Musa CAN (T.C. 38662888346) 

468. Musa CANBAZ (T.C. 33169266994) 

469. Musa ERGÜN (T.C. 16285142694) 

470. Musa KASIRGA (T.C. 16226451502 ) 

471. Musab KURAN (T.C.67711187918) 

472. Mustafa ARSLAN (T.C. 37979142080) 

473. Mustafa AVCI (T.C.10405308168) 

474. Mustafa AVCI (T.C.9618700530)  

475. Mustafa BAYSAN (T.C. 11084634142) 

476. Mustafa BOZGEYİK (T.C. 42370217916) 

477. Mustafa BULUM (T.C.19007491742) 

478. Mustafa CONKAR (T.C. 22477224000) 

479. Mustafa ÇETİNTAŞ (T.C.18203007528) 

480. Mustafa DÖNMEZ (T.C. 13171869286) 

481. Mustafa Emin ALHAN (T.C.39115820470) 

482. Mustafa ERSOY( T.C. 37531695504) 

483. Mustafa HARBİ (T.C.2262830032) 

484. Mustafa Kemalettin BARIM (T.C. 13294315132) 

485. Mustafa KILIÇ (T.C 27643662006) 

486. Mustafa KÖYMEN (T.C. 10942428640) 

487. Mustafa KUTLAY (T.C.19465948512) 

488. Mustafa MEME (T.C. 19010025682) 

489. Mustafa Musab GÖK (T.C.24905701862) 

490. Mustafa MUTLU (T.C. 29161757110) 

491. Mustafa ÖNKUZU(T.C.39631866440) 

492. Mustafa ÖZER (T.C. 25570410790) 

493. Mustafa ÖZMEN (T.C.24556556996) 

494. Mustafa Ramazan GÜRBÜZ (T.C.18655063622)  

495. Mustafa SALK (T.C. 10424369324) 

496. Mustafa SEVBEN (T.C. 52897394298) 
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497. Mustafa ŞAVAŞ (T.C. 20426269966) 

498. Mustafa UYSAL (T.C.31225336162) 

499. Mustafa ÜZGÜL (T.C. 50008594438)  

500. Mustafa Volkan GÖMCE (T.C.44953362860) 

501. Mustafa YALÇIN (T.C.15185113094) 

502. Mustafa YAVUZ (T.C. 20353751602) 

503. Mustafa YILDIZ (T.C.21773129248) 

504. Mustafa YILMAZ (T.C.32386038698) 

505. Mutlu DOĞAN (T.C. 60283067046) 

506. Müjdat KAHVE (T.C.17560918232) 

507. Naim ETİZ (T.C.14558014570) 

508. Nazar Arasa MALCI (T.C. 41014543664) 

509. Nazım ÇATAK (T.C.40067003606) 

510. Nazım DEMİR (T.C.29732298226) 

511. Nazif KARABABA (T.C.22528089848) 

512. Nebi ATAY(T.C.13657300386) 

513. Necdet ÖZEL (T.C.63007276472) 

514. Necip KORKMAZYÜREK (T.C. 64288306704) 

515. Necip TECİRLİ (T.C.12428334872) 

516. Necla Kamile ERKUT (T.C. 11983291576) 

517. Nedim KERECİ (T.C.34696486466) 

518. Neslihan İNAL (T.C. 46981017668) 

519. Nimet ÇAĞLI (T.C. 16855199554) 

520. Nuh TANRIVERDİ (T.C. 37603119808) 

521. Nuran AYMAN (T.C.22400252186) 

522. Nurcan KARAMAN (T.C. 21859744730) 

523. Nurettin BOZKURT (T.C.16141684078) 

524. Nurettin CEVİZ (T.C.19583544054) 

525. Nurettin TOLUNGÜÇ (T.C.10958797310) 

526. Nuri MERMER (T.C. 20770383448) 

527. Nuri YILDIZ (T.C. 23008261440) 

528. Ogün ANAMURLUOĞLU (T.C.44203424058) 

529. Oğuz ALAGÖZ (T.C.41023751890) 

530. Oğuz ÖZBEK (T.C. 12397844266) 

531. Oğuz TOSUN (T.C.18158742758) 

532. Oğuzhan GÖZE (T.C. 18935016812) 

533. Oğuzhan KIVIRCIKLAR (T.C. 56452264958) 

534. Okan KARACAOĞLU (T.C. 15815530536) 

535. Okan Turan KELTEPE (T.C.28211313382) 

536. Olcay DOĞAN (T.C.14917061368) 

537. Onur BEKTAŞ (T.C. 21328053790) 

538. Onur ÇULE (T.C. 19099862284) 

539. Onur GAZEL (T.C.35944501078) 

540. Onur ŞAHİN (T.C.20144575592) 

541. Onur TUNAY (T.C. 15976226750) 

542. Orhan ALPER (T.C. 31810327544) 

543. Orhan ÖZCAN (T.C.34268222638) 

544. Orhan TÜRKAY (T.C.62518273284) 

545. Osman AKALIN (T.C. 14870339948) 

546. Osman DANIŞMAN (T.C. 21073535916) 
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547. Osman GÜNAY (T.C. 16487572022) 

548. Osman GÜRLER (T.C.35791072486) 

549. Osman ISLAK (T.C. 51424365268) 

550. Osman KARAÇALI (T.C.52276008426) 

551. Osman Özgür ÇOKSAYĞAN (T.C.32203529286) 

552. Osman URGÜN (T.C. 39661451128) 

553. Osman YILDIZ (T.C.10564570222) 

554. Ömer ALTUNTAŞ (T.C.36097398836) 

555. Ömer AYDOĞAN (T.C.36898549192) 

556. Ömer BALIK (T.C.2926856300) 

557. Ömer DAVARCI (T.C.11860164030) 

558. Ömer Faruk TEKİN (T.C. 18322176426) 

559. Ömer KILINÇ (T.C.587530425332) 

560. Ömer PIRTICI (T.C.48181835110) 

561. Ömer TAŞDEMİR (T.C.22342071494) 

562. Ömer TOR (T.C.10153636162) 

563. Önder Fahri YILMAZ (T.C. 34334054422) 

564. Özal KARA (T.C. 16459778940) 

565. Özcan ŞARDAĞ (T.C.17554724320) 

566. Özden UZUN (T.C.14591894146)  

567. Özer ŞAHİN (T.C.23209737430) 

568. Özge Namlı TUĞSEL (T.C. 26581176118) 

569. Özgür ÇİFTÇİ (T.C. 45046918802) 

570. Özgür SOYKAN (T.C. 16528203502) 

571. Özgür ŞAHİN (T.C.64312022358) 

572. Özkan KAN (T.C. 18442307144) 

573. Özkan ÖZCAN (T.C.18607166814) 

574. Özlem TÜREDİ (T.C. 54937574486) 

575. Özlem YAMAN ÇOBAN (T.C.14507453986) 

576. Pelin SEZER (T.C. 18817165096) 

577. Pınar KILIÇ (T.C. 17528473018) 

578. Rafet UMAÇ (T.C.20261457580) 

579. Rahim Muhlis (T.C. 53323737788) 

580. Rahim YANAK (T.C. 11342798128) 

581. Rahmi GÜNGÖR (T.C. 30425517760) 

582. Ramadan YAĞCI (T.C.43486432958) 

583. Ramazan ARLI (T.C. 61750280234) 

584. Ramazan ÇETİN (T.C.29311651930) 

585. Ramazan KORKUT (T.C.28159090666) 

586. Ramazan TUFAN (T.C. 27583448180) 

587. Recai KANDEMİR (T.C. 12895442926) 

588. Recep ALKAN (T.C.34810522612)  

589. Recep BOZKURT ( T.C. 34799181596 ) 

590. Recep KARAN (T.C. 43024223864) 

591. Remzi DEMİR (T.C.63964052768) 

592. Remzi TÜLEK (T.C. 25829334310) 

593. Reşide KARAGÖZ(T.C. 35845792070) 

594. Rıdvan GENÇ (T.C.32947476990) 

595. Rıdvan SANCAKTAR (T.C.50578020894)  

596. Rıza KABAÇELİK (T.C. 16906850724) 
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597. Rıza KILIÇ (T.C.26374535948) 

598. Saadet KALU BÜLBÜL (T.C. 49132772454) 

599. Sabri SAPMAZ ( T.C. 22858515208 ) 

600. Sadeddin KESGİN (T.C.13115223660) 

601. Sadık ÖZKAN (T.C 34261051822) 

602. Sait KAZAR(T.C.31747651026) 

603. Salih ARSLAN (T.C.15028459082) 

604. Salih Deniz KIZILCA (T.C.18662027990) 

605. Salih Sadun ÇALBAY (T.C. 41542188856) 

606. Salih YILDIZ (T.C.25078005412)  

607. Salim YILMAZ (T.C. 43456732262) 

608. Samet DEDE(T.C.30961687224) 

609. Samet TEKDEMİR (T.C.15799659674) 

610. Samet TURANLI (T.C. 20017748122) 

611. Samet USTAOĞLU (T.C.10848037168) 

612. Savaş FARSAK (T.C.19927071826) 

613. Savaş KÖSE (T.C.25256546386) 

614. Sebahattin AYDIN (T.C. 31156621184) 

615. Sedat ALTINÖZ (T.C.16370166482) 

616. Sedef ÇALIŞKAN (T.C. 11107684840) 

617. Sefa ADIGÜZEL (T.C.29257787298) 

618. Selami POYRAZ (T.C.19789650870) 

619. Selim ALTINOK (T.C.15034076006) 

620. Selman GÜNEŞ (T.C.34805051196) 

621. Semih AKBULUT (T.C. 29263516240) 

622. Sercan EREN (T.C.14290315522) 

623. Sercan İLERİ (T.C.13901741554) 

624. Serda HÜSEM (UYSAL) (T.C. 30505088234) 

625. Serdal DOĞANCI (T.C.52369453478) 

626. Serdar DURAK (T.C. 44002100450) 

627. Serdar TAŞDEMİR (T.C.19987158772) 

628. Serkan AYDOĞMUŞ (T.C.30232596156) 

629. Serkan DURSUN (T.C. 26015008350) 

630. Serkan ERÖZ (T.C.34286311086) 

631. Serkan ÖZENEN (T.C. 23308303338) 

632. Serkan TEPEBAŞILI (T.C.23377969084) 

633. Serkan YALÇINOĞLU (T.C. 47704758588) 

634. Sertaç ŞENDAĞ (T.C. 10846428968) 

635. Seval IRMAK(T.C. 24929080240) 

636. Sevgi CAN (T.C. 10135128180) 

637. Seyfettin CAN (T.C. 18142149662) 

638. Seyyare SATIROĞLU (T.C26858503906) 

639. Sezer SARI (T.C.32911915258) 

640. Sezgin AYDIN (T.C. 43903217830) 

641. Sezgin KAYA (T.C. 17524461842) 

642. Sıdıka Ayşe CANGÜDEN (T.C.35779676910) 

643. Sibel DOĞAN GELBAL (T.C. 51481468940) 

644. Sinan HACISALİHOĞLU (T.C. 40294517990) 

645. Soner BİNDAŞ (T.C.34417020764) 

646. Soner DEV (T.C. 10838070984) 
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647. Soner HASIRCIOĞLU (T.C. 32746413134) 

648. Suna KILIÇ (T.C. 66922176346) 

649. Süleyman AKSOY (T.C.41293934184) 

650. Süleyman BAYRAKTAR (T.C. 39661947768) 

651. Süleyman DUMAN (T.C. 17995444610) 

652. Süleyman KARAMAN (T.C. 29761935956) 

653. Süleyman Nurullah PEKER (T.C. 14245387598) 

654. Şaban AYİŞ (T.C.21353596712) 

655. Şahin ÇETİN (T.C. 14656267120) 

656. Şahin ÖZDEMİR (T.C. 32519118358) 

657. Şahin SÖZERİ (T.C. 27542331478) 

658. Şahin TÜRKOĞLU (T.C.16370166482) 

659. Şahin YAĞIZ (T.C. 28639595568) 

660. Şahin YEŞER (T.C 18916983522) 

661. Şahsine BULUT (T.C. 53698105670) 

662. Şemsettin YILDIRIM (T.C.62761419668) 

663. Şerife ARAN (T.C. 19640330286) 

664. Şinasi AYER (T.C. 21028796218) 

665. Şuayip KARA (T.C.38416316798) 

666. Şükrü KOÇYİĞİT (T.C. 54661185668) 

667. Tahir Yavuz ÖZDEMİR (T.C. 55684028918) 

668. Tahsin GÜNER (T.C. 47656785806)  

669. Tamer ARİ (T.C. 45676885582) 

670. Taner KAPLAN (T.C.36025529608) 

671. Tercan TULAY (T.C.70360169686) 

672. Tetiş UYGUN (T.C.34534699980) 

673. Tuba TUNCA (T.C. 13913543830) 

674. Tuna SAYLAN (T.C. 40306304426) 

675. Tuncay ARI (T.C. 52279614860) 

676. Tuncay HATIRLAR (T.C.22235409502) 

677. Tuncay KOCA (T.C.20266045140) 

678. Tuncer ÜSTÜNDAĞ (T.C. 59554448868) 

679. Turan HALÇACI (T.C.28637063756) 

680. Turgay DİLSİZOĞLU (T.C.25549858714) 

681. Turgay USTA (T.C.32287573816) 

682. Turgut AKÇAY (T.C.29351215086) 

683. Tülin İRİYARI (T.C.14404670264) 

684. Ufuk AYAN (T.C 30196124556 ) 

685. Ufuk YUMAK (T.C. 24130223726) 

686. Uğur KÖSE (T.C. 12058157650) 

687. Uğur SELVİ (T.C. 16972489118) 

688. Umut ÇEVİK (T.C. 17263002382) 

689. Umut GENDE (T.C. 31825144884) 

690. Umut GÜNAY (T.C. 16466572760) 

691. Umut YENİL (T.C.45751881638) 

692. Ümit BAŞER (T.C.16934204100) 

693. Ümit BULUT (T.C.16945382132) 

694. Ümit DEVECİ (T.C.13277328104) 

695. Ümit ERDEM (T.C. 41122026930) 

696. Ümit KAYA (T.C.12241355160) 
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697. Ümit KOÇER (T.C. 56629233916) 

698. Ümüt ONAY (T.C. 19562513798) 

699. Vahap SUCU (T.C.28465560006) 

700. Vahap YEKENKÜLÜĞ (T.C. 18583139222) 

701. Vedat İLK (T.C. 12550340628) 

702. Vedat ŞAHİN (T.C. 41011023800) 

703. Veli AKSU (T.C. 41512168772) 

704. Veli Çağlar TUNA (T.C.21002291198) 

705. Veyis AKÇA (T.C.51631133766) 

706. Veysel GÜZELÖZ (T.C. 34319057462) 

707. Veysel ÖZTÜRK (T.C.28835560018) 

708. Veysel TUNA (T.C. 18907928532) 

709. Volkan GEZER (T.C 69571120630) 

710. Yahya HABEŞOĞLU(T.C.24445895618) 

711. Yakup Ersin ALİŞAN (T.C. 10836172918) 

712. Yakup KURT(T.C.26063660166) 

713. Yalçın ASİL (T.C. 10432618094) 

714. Yalçın KISMET (T.C.23402194320) 

715. Yalçın YILDIRIM (T.C. 65488068836) 

716. Yasin AÇIK (T.C.10388021238) 

717. Yasin KARASİS (T.C.47827112394) 

718. Yavuz BAL (T.C. 17353974100) 

719. Yavuz ÇAKIRERK (T.C. 26995357602) 

720. Yavuz KOK (T.C. 22582182202) 

721. Yıldırım ULUER (T.C. 10327155116) 

722. Yılgör ENER (T.C. 21178051960) 

723. Yılmaz ÇELİK (T.C. 58846446476) 

724. Yılmaz OKALİN (T.C.65260158632) 

725. Yunus AYDIN (T.C.23990565458) 

726. Yunus BAYRAM (T.C.41050092898) 

727. Yunus ÇIPLAK (T.C. 21806801714) 

728. Yunus Emre BAYIK (T.C.19534133290) 

729. Yunus Emre GÜZEL (T.C.18310221930) 

730. Yunus FINDIK (T.C.11188312892) 

731. Yunus KARA (T.C. 14266287242) 

732. Yurdagül AŞIK (T.C. 44578013956) 

733. Yusuf ATA (T.C.37813936998) 

734. Yusuf İzzettin AKKOYUN (T.C.10559792660) 

735. Yusuf KAYIRAN (T.C.51700475582) 

736. Yusuf TARIM (T.C.22745257532) 

737. Yusuf TAŞTAN (T.C. 66715124776) 

738. Yüksel AKYÜZ (69541081138) 

739. Yüksel MERT (T.C. 55780342284) 

740. Zafer AĞIRKAYA (T.C.22756607814) 

741. Zafer ÇORBACI (T.C. 53944501898) 

742. Zafer KANTARCI (T.C. 17884989116) 

743. Zehra Yeliz BESEN (T.C. 36332320844) 

744. Zekai ÇAKMAK (T.C.43096559236) 

745. Zihri AKYAZI (T.C. 18412640578) 

746. Ziya KIRMA (T.C.20705448916) 
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ŞÜPHELİLER :1-MEHMET OSMAN KAVALA, MEHMET Oğlu 

NECLA'den olma, 02.10.1957 doğumlu, KOCAELİ ili, 

DARICA ilçesi, BAĞLARBAŞI köy/mahallesi, 20 cilt, 118 

aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacı Kasım Mah. 

Çekekler Sk. No:2 Şile/ İSTANBUL ikamet eder. 

GÖZALTI TARİHİ :18.10.2017-01.11.2017 

TUTUKLAMA TARİHİ  :01.11.2017 (HALEN TUTUKLU) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-AYŞE MÜCELLA YAPICI, MÜFİT HÜSNÜ Kızı 

MÜBECCEL'den olma, 02.05.1951 doğumlu, GAZİANTEP 

ili, MERKEZ ilçesi, TEKİRSİN köy/mahallesi, 101 cilt, 57 

aile sıra no, 36 sıra no'da nüfusa kayıtlı Caferağa Mah. Dr. Esat 

Işık Cad. No:75 İç Kapı No:9 Kadıköy/İSTANBUL ikamet 

eder. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-AYŞE PINAR ALABORA, GÖKHAN Kızı MEDİNE 

MERAL'den olma, 20.08.1984 doğumlu, İSTANBUL ili, 

FATİH ilçesi, MOLLA GÜRANİ köy/mahallesi, 55 cilt, 555 

aile sıra no, 14 sıra no'da nüfusa kayıtlı CARDIFF /BİRLEŞİK 

KRALLIK ikamet eder. (YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4-CAN DÜNDAR, ALİ RIZA Oğlu ÖZNUR'den olma, 

16.06.1961 doğumlu, ANKARA ili, YENİMAHALLE ilçesi, 

RAGIPTÜZÜN köy/mahallesi, 30 cilt, 248 aile sıra no, 7 sıra 

no'da nüfusa kayıtlı Çengelköy Mah. Alzambak Sk. No:3 İç 

Kapı No:1 Üsküdar/İSTANBUL ikamet eder.  

(YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-ÇİĞDEM MATER UTKU, OSMAN TAYFUN Kızı 

NADİRE'den olma, 06.08.1978 doğumlu, ÇANKIRI ili, 

ŞABANÖZÜ ilçesi, MERKEZ köy/mahallesi, 1 cilt, 86 aile 

sıra no, 52 sıra no'da nüfusa kayıtlı Merkez Mah. Huzur Sk. 

No:11 İç Kapı No:15 Şişli/ İSTANBUL ikamet eder. 

GÖZALTI :16.11.2018-17.11.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6-GÖKÇE YILMAZ, İSMET Kızı GÜLTEN'den olma, 

25.12.1976 doğumlu, MALATYA ili, ARGUVAN ilçesi, 

KIZIK köy/mahallesi, 27 cilt, 6 aile sıra no, 94 sıra no'da 

nüfusa kayıtlı Yeşilyurt Mah. Orkide Cad. No:13 İç Kapı 

No:10 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder. (YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7-HANDAN MELTEM ARIKAN, MUAMMER Kızı 

EMİNE GÜLAY'den olma, 07.01.1968 doğumlu, TOKAT ili, 

MERKEZ ilçesi, ALİPAŞA köy/mahallesi, 185 cilt, 351 aile 

sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı CARDIFF /BÜYÜK 

BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI 

ikamet eder. (YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8-HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU, FEHMİ 

ETEM Kızı ALEV'den olma, 08.07.1984 doğumlu, 
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KÜTAHYA ili, MERKEZ ilçesi, PİRLER köy/mahallesi, 24 

cilt, 144 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Şahkulu Mah. 

Müellif Sk. No:8 İç Kapı No:9 Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet 

eder. (YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9-İNANÇ EKMEKCİ, ÖNAL Kızı SEVİL'den olma, 

05.02.1979 doğumlu, ORDU ili, ÜNYE ilçesi, 

BURUNUCUÇÖMLEKCİ köy/mahallesi, 3 cilt, 136 aile sıra 

no, 47 sıra no'da nüfusa kayıtlı Osmanağa Mah. İhlas Sk. No:5 

İç Kapı No:6 Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder. 

GÖZALTI :04.12.2018-04.12.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10-ALİ HAKAN ALTINAY, ÖMER YILMAZ Oğlu 

GÜLTEKİN'den olma, 16.02.1968 doğumlu, 

AFYONKARAHİSAR ili, SANDIKLI ilçesi, CUMA 

köy/mahallesi, 3 cilt, 126 aile sıra no, 92 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Emirgan Mah. Şirin Sok. Gürsoy Apt No:26 Sarıyer/ 

İSTANBUL ikamet eder. 

GÖZALTI  :16.11.2018-17.11.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11-MEMET ALİ ALABORA, MUSTAFA Oğlu BETÜL'den 

olma, 25.11.1977 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, 

MOLLA GÜRANİ köy/mahallesi, 55 cilt, 555 aile sıra no, 12 

sıra no'da nüfusa kayıtlı Demirci Mah. Bizimtepe Sitesi Küme 

Evleri No:24/25 İç Kapı No: Müstakil Sarıyer/ İSTANBUL 

ikamet eder. (YAKALAMALI) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12-MİNE ÖZERDEN, AHMET YALKIN Kızı HALİDE 

BİRSEN'den olma, 30.01.1965 doğumlu, İSTANBUL ili, 

ÜSKÜDAR ilçesi, AZİZ MAHMUT HÜDAYİ köy/mahallesi, 

49 cilt, 2364 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet 

eder. 

GÖZALTI :17.11.2018-17.11.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13-ŞERAFETTİN CAN ATALAY, MUSTAFA YALÇIN 

Oğlu MEVLÜDE ŞÜKRAN'den olma, 24.03.1976 doğumlu, 

AMASYA ili, MERKEZ ilçesi, GÖKMEDRESE 

köy/mahallesi, 4 cilt, 110 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Gümüşsuyu Mah. Kutlu Sk. No:12 İç Kapı No:7 

Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14-TAYFUN KAHRAMAN, FERHAT Oğlu RAHMİYE'den 

olma, 14.05.1981 doğumlu, İZMİR ili, BORNOVA ilçesi, 

BARBAROS ÇAMDİBİ köy/mahallesi, 13 cilt, 530 aile sıra 

no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Dikilitaş Mah. Kardeşler 

Çıkmazı Sk. No:5 İç Kapı No:5 Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet 

eder. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15-YİĞİT AKSAKOĞLU, MEHMET Oğlu TÜLİN'den olma, 

28.05.1976 doğumlu, AYDIN ili, EFELER ilçesi, ZAFER 
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köy/mahallesi, 32 cilt, 45 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa 

kayıtlı Vali Konağı Cad. No:25/3 Nişantaşı Şişli/ İSTANBUL 

ikamet eder. 

GÖZALTI :16.11.2018-17.11.2018 

TUTUKLAMA TARİHİ  :17.11.2018 (HALEN TUTUKLU) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16-YİĞİT ALİ EKMEKCİ, ALAİTTİN Oğlu SUNA'den 

olma, 23.09.1962 doğumlu, AYDIN ili, BUHARKENT ilçesi, 

ÜÇEYLÜL MAHALLESİ köy/mahallesi, 3 cilt, 89 aile sıra 

no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı Saray Arkası Sok. Doğan Apt. 

No: 24/9 Gümüşsuyu İstanbul Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet 

eder. 

GÖZALTI :16.11.2018-17.11.2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUÇ :Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Mala Zarar 

Verme, Nitelikli Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddelerin 

İzinsiz Olarak Bulundurulması Veya El Değiştirmesi, 

İbadethanelere Ve Mezarlıklara Zarar Verme, 6136 Sayılı 

Yasaya Muhalefet, Nitelikli Yağma, Nitelikli Yaralama, 2863 

Sayılı Yasaya Muhalefet 

SEVK MADDESİ :HER BİR ŞÜPHELİ AÇISINDAN AYRI AYRI BİRER 

KEZ 

1) 3713 Sayılı Yasanın 3 ve 5. maddeleri delaletiyle, Türk 

Ceza Kanunu’nun 37/1, 312/1 maddeleri, 

2) Türk Ceza Kanunu’nun 312/2 maddesi delaletiyle; 

Türk Ceza Kanunu’nun 151/1 maddesi (409 kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a maddesi (315 kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-f maddesi (8 kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a-f maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 152/2-a, 149/1-a-c maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 152/2-a, 174/1 maddeleri (5 

kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 152/2-a maddeleri (24 kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 152/2-a maddeleri (6 kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 151/1, 153/1 maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 152/2-a, 174 maddeleri (6 

kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-f, 152/2-a, 174 maddeleri (2 

kez) 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 152/2-a, 149/1-a-c-d-h, 6136 

sayılı yasanın 13/2 maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 174/1 maddesi 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 152/2-a, 153/1, 153/2 

maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 149/1-a-c-d-h maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-c-e, 87/3 maddeleri (5 Kez) 

2863 sayılı yasanın 65/1 maddesi 
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Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 87/3 maddeleri 

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 149/1-a-c-d maddeleri  

Türk Ceza Kanunu’nun 152/1-a, 86/1, 86/3-c, 87/3 maddeleri 

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53 ve 63. maddeleri  

SUÇ TARİHİ VE YERİ :2014 yılı öncesi - İSTANBUL 

DELİLLER :İddia, şüphelilerin savunmaları, ihbarcı ve tanık anlatımları, 

müştekilere yönelik işlenen suçlarla ilgili fezleke ve kolluk 

tutanakları, kolluk tarafından tutulan tutanak ve yazılan 

müzekkereler, hts inceleme raporları, dijital inceleme raporları, 

arama-elkoyma gözaltı kararları, iletişimin tespiti ve teknik 

araçlarla izleme karar ve tutanakları, yurt dışı giriş-çıkış 

kayıtları, açık kaynak raporları, şüphelilere ait adli sicil ve 

nüfus kayıtları ile tüm dosya kapsamı. 
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 
2011 yılında ülkemizde temelleri atılan ve 2013 yılı mayıs ayı itibariyle de sahneye 

konulmaya çalışılan, kamuoyunda Gezi Parkı eylemleri olarak anılan ancak aslında bir 

kalkışma hareketi olan iddianamemize konu eylemlerin vahametini anlatması açısından 

şüphelilerden Mehmet Osman KAVALA ve MEMET ALİ ALABORA arasındaki bir telefon 

görüşmesinde (ID:2189170193) Mehmet Osman KAVALA’nın “…AVRUPALILAR HER 

GÖRDÜĞÜM ŞEY SORUYOR İYİ TAMAMDA HANİ BU SİYASİ DURUMU NASIL 

DEĞİŞTİRECEK DİYE SORUP DURUYOR …” dediği ve yine Memet Ali ALABORA'nın 

da sosyal medya üzerinden “MESELE SADECE GEZİ PARKI DEĞİL ARKADAŞ, SEN 

HALA ANLAMADINMI” şeklinde provakatif paylaşımlar yaparak ETKİ AJANLIĞI 

yaptıkları olayların ülkemiz açısından ne derece vahamet arz ettiği dikkate alınarak 

iddianamemizin ilk bölümünde, bu olayların ne şekilde gelişerek kurgulandığı ve ülkemizde 

yaşanan kalkışmanın kronolojisinden bahsedilecektir. İkinci bölümde ise şüphelilerin bu 

süreçte giriştikleri eylemler ve sahada meydana gelen şiddet olaylarının yaşanmasına ne 

şekilde yön verdikleri izah edilecektir. İddianamenin son kısmında ise bu olaylar sonucunda 

yaşanan şiddet içeren eylemler izah edilerek hukuki değerlendirmemize ve taleplerimize yer 

verilecektir. 

 

1.1. GİRİŞ 

Arap Baharı, Arap Dünyasında meydana gelen büyük siyasi sonuçları olan harekettir. 

2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap coğrafyasında yaşanan halk hareketlerine 

verilen ortak addır. Arap Baharı; Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları 

taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel, toplumsal bir siyasi ve silahlı bir harekettir. Protestolar, 

mitingler, gösteriler ve iç çatışmalar yaşanmıştır. Halklar, özgürlük mücadelesi adı altında 

hükümetleri resmen devirmiştir. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve 

Yemen'de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas'ta küçük 

çapta olmak üzere tüm Arap Dünyasında baş gösteren mitingler, protestolar, halk 

ayaklanmaları ve silahlı çatışmalardır. Bu süreçte İslami demokrasi talepleri artmıştır. Birçok 

siyaset bilimci bu eşi görülmemiş halk hareketini, Arap dünyasında yaşanan en büyük değişim 

olarak adlandırmaktadır. 

Ülkemizde ise bu olayların farklı bir yansıması ve uyarlaması olarak, hakkında 

iddianame tanzim olunan şüphelilerce İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi 

kapsamında, Taksim Gezi Parkındaki bazı ağaçların 27.05.2013 tarihinde başka yere 

nakledilmesi bahanesi ile başlayan protesto eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında 

olaylara ve şiddet içerikli eylemlere ve hükümete yönelik bir kalkışmaya dönüşmüştür. 

Yapılan gösteriler sırasında İçişleri Bakanlığının 06.06.2013 tarihli 2013/68 sayılı Basın 

Açıklamasında da belirtildiği üzere, 28 Mayıs’ta başlayan Taksim Gezi Parkı protestolarının o 

tarihte halen devam ettiği, bu zamana kadar 78 ilde 746 gösteri yapıldığı, olaylarda yapılan 

tespitlerde 280 iş yeri, 259 özel araç, 103 polis otosu,  1 konut, 1 polis merkezi, 5 kamu 

binası, birisi Cumhuriyet Halk Partisi, 11’i de AK Parti teşkilatlarına ait 12 parti binasında 

hasar meydana geldiği, çok sayıda mobese kamerası, sinyalizasyon sistemi, aydınlatma direği, 

otobüs durağı, reklam panosu, trafik levhası, park ve peyzaj düzenlemesi, çöp konteyneri ile 

polis noktasında önemli zararların meydana geldiği, 

Yine açık kaynaklardan yapılan çalışmada; İçişleri Bakanlığınca valiliklerden gelen 

bilgilere göre hazırlanan hasar tespit raporunda; 58 kamu binası, 68 mobese kamerası, 337 

işyerinin tahrip edildiği, 90 Belediye otobüsü, 214 özel araç, 240 polis aracı ve 45 ambulansın 
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kullanılamaz hale getirildiği, birisi CHP binası olmak üzere 14 parti binasının zarar gördüğü, 

toplam zararın 140 milyon TL olduğunun açıklandığı görülmüştür. Yaşanan olaylar 

neticesinde, biri emniyet görevlisi olmak üzere 5 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, onlarca 

emniyet görevlisi ve vatandaş yaralanmıştır. 

Olayların hükümete yönelen kalkışma hareketine dönüştürülme süreci ve planının 

Ekim 2011 tarihinde Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde "Ayaklan İstanbul/Occupy 

İstanbul" isimli facebook sayfasının oluşturulması ve sayfa üyelerine bu tarihten itibaren 

çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlenmesi çağrılarının yapılması 

ve Kasım 2011 tarihinde de “Ayaklan İstanbul” ismi ile yayınlanan video ile çağrısı yapılan, 

bu kapsamda da 2011 Kasım ayında İstanbul-Taksim'de yapılan bir gösteride Memet Ali 

ALABORA, Ayşe Pınar ÖĞÜN ve Handan Meltem ARIKAN’ın Arap Baharının bölgesel 

olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini açıkça dile 

getirmeleri ile başladığı, devam eden süreçte 27 Mayıs 2013 tarihi ise Gezi parkı olayları 

olarak adlandırılan kalkışma hareketinin sahada yoğun biçimde başladığı tarih olmuştur. O 

gün başlayan ve birkaç haftalık süreçte 27 Mayıs 1960 darbesi öncesini hatırlatan gelişmeler 

yaşanmış, halkın oylarıyla işbaşına gelmiş olan hükûmet tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesinde 

olduğu gibi sokak hareketleriyle baskı altına alınmak ve devrilmek istenmiştir. Olayların 

başlama nedeni şüphelilerce Taksim Gezi Parkı düzenlemesi ve Topçu Kışlasının ihyası 

çalışmaları olarak bahane edilmiştir. Ancak ilk polis müdahalesinin ardından olayların 

inanılmaz bir hızla ve organizasyon çerçevesinde dakikalar içinde çok sayıda şehre yayılması 

da eylemlerin bir kalkışma gayreti ile planlandığını göstermektedir. Güvenlik güçlerinin bu 

dönemde tespit ettiği haberleşme trafiği de dikkat çekmiştir. Zello sistemi adı verilen internet 

tabanlı cep telefonu görüşmeleri, aynı anda çok sayıda ilde patlak veren olayların anlık 

gelişmediğini, planlı şekilde bir güç tarafından hükümete yönelik işlenen suçlar kapsamında 

yönlendirildiğini göstermiştir. Kalkışma hareketinin asıl sebebinin Adalet ve Kalkınma 

Partisinin izlediği iç ve dış politikalar ve ayrıca ülkemizde inşa edilmeye çalışılan büyük alt 

yapı atılımları ve projeleri olduğu anlaşılmıştır.  

Bu süreçte, bazı gruplarca Twitter üzerinde #occupygezi (işgal etmek) ve 

#DirenGeziParki gibi hashtagler açılarak “GEZİ PARKI” simgeleştirilmiş ve ısrarla “direniş, 

ayaklanma vb.” çağrılar ile anılır hale getirilmiştir. Günümüzde meydana gelen bu olayları ve 

terörün yeniden tırmandırılmasını da değerlendirdiğimizde, yapılan bu eylemlerin hiç birinin 

tesadüfi olmadığı ve dış destekli, Türkiye Cumhuriyeti Devletine diz çöktürme operasyonu 

olduğu çok açık ve net olarak gözükmektedir. Bu kapsamdaki olaylar ile ilgili olarak 

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturmada; 

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve ülke çapında meydana gelen olaylara 

genel olarak bakıldığında; söz konusu eylemlerin gelişi güzel ortaya çıkmadığı, bir 

organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak yürütüldüğü, görünürde demokratik hak ve 

masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen, asıl amacın; yurt genelinde kaos 

ve kargaşa ortamı meydana getirilmesi ve bu şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engelleme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine 

karşı silahlı kalkışmanın amaçlandığı anlaşılmıştır.  

İddianamenin bu kısmında ülkemiz dışında benzer biçimde sahneye konulan “renkli 

devrimler” ve “Arap baharı” olarak anılan akımlar ile ilgili olarak bu kapsamda yapılan 

eylemler ile ilgili bilgiler verilecek sonrasında ise ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle 

benzerlikleri izah edilecektir. 

 

1.2. OCCUPY HAREKETİ 

Gezi Parkı kalkışmasında; “OCCUPY (İŞGAL)” hareketi olarak bilinen 

teorisyenliğini Gene SHARP’ın yaptığı sözde “Sivil Başkaldırı” yönteminin kullanıldığı 

görülmüş, “Sivil Başkaldırı” yönteminin uygulamasında ise OTPOR (Direniş) adlı örgütün 
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uluslararası eylem eğitimleri veren birimi CANVAS'ın ön planda olduğu anlaşılmış, 

finansörünün de George SOROS olduğu basında yer almıştır. Gene SHARP’ın yazdığı 

“Diktatörlükten Demokrasiye” isimli kitapta yer alan (198) maddelik eylem faaliyetlerinin, 

Türkiye’de yapılan GEZİ EYLEMLERİ (KALKIŞMASI) kapsamında birebir uygulandığı 

tespit edilmiştir. 

OTPOR örgütünün sembolü olan "Havaya Kaldırılmış Yumruk" ambleminin 

eylemlerde yoğun bir şekilde göze çarptığı ve sosyal medya araçlarının kitleleri harekete 

geçirmek için etkin bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Halk ayaklanmaları neticesi 

devrimlerin gerçekleştirildiği eski Doğu Bloku ülkeleri ve Arap ülkelerinde yaşanan süreçlerle 

ülkemizde yaşanan Gezi Parkı Eylemleri (Kalkışması) sürecinin birebir örtüşmesi, ülkemizde 

yaşanan olayların da uluslararası destekli yapılanmalar tarafından düzenlendiğini göstermiştir.    

Eski Doğu Bloku ülkeleri ve Arap ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmalarında 

uluslararası finans spekülatörü olarak tanınan George SOROS'un önemli bir aktör olduğu, bu 

ülkelerde yaşanan devrim süreçlerine SOROS'un çok büyük finansal destek sağladığı basına 

da yansımıştır. George SOROS'un kurduğu, dünya çapında faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşu OPEN SOCİETY INSTITUTE'nin Türkiye’de Açık Toplum Vakfı bünyesinde 

faaliyetlerini devam ettirdiği bilinmektedir. SOROS’un GEZİ Kalkışması sürecine etkisi 

gerek basında gerekse siyasi ve akademik çevrelerde çokça konuşulmuş, bu nedenle Açık 

Toplum Enstitüsü kurucusu George SOROS'un ayaklanmaların yaşandığı diğer ülkelerde 

olduğu gibi ülkemizde yaşanan Gezi Kalkışması sürecinde de etkin olduğu anlaşılmıştır.  

GEZİ Kalkışması ilgili 15.06.2013 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda özetle; “İstanbul Taksim Bölgesi 

Yayalaştırma Projesi kapsamında 28 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi parkında bazı 

ağaçların taşınması ve parkın bir duvarının yıkılmaya başlanması üzerine başlayan ve polis 

tarafından müdahale edilen olaylar sonrasında ülke çapında protesto gösterilerine 

dönüşmüştür. Gösteriler sırasında çok sayıda polisimiz ve vatandaşımız yaralanmış, kamu 

binaları ve mallarına ciddi oranda zarar verilmiştir. 

Her ne kadar basın - yayın organlarında ve sosyal medyada gösterilerin toplum 

refleksi ile bir anda oluştuğuna dair kanaat oluşturulmaya çalışılsa da olayın sosyal medyada 

yayılış biçimi, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan aktörler, seçilen slogan ve imgeler; 

eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde yer alan ve organize 

bir şekilde hareket eden, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir 

şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği kanaati edinilmiştir. Bu durum söz konusu olayın 

PLANLI BİR SENARYONUN ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Benzer 

faaliyetlerin; Gürcistan’daki "Turuncu Devrim" ile 2012 yılında Mısır, Tunus, Yemen gibi 

ülkelerde görülen ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan, sosyal medyanın kullanılarak halkın 

mevcut yönetimlere karşı toplantı ve gösteri yapmalarını sağlayan hareketlerde de etkin 

olduğu gözlenmiştir.” 

 

 

"Occupy" hareketinin sembolü hâline gelen tek yumruk; 

 

 

 

"Occupy” İngilizce ‘de işgal etmek anlamına gelmektedir. Bu slogan ilk kez 2011’de 

Amerika'da Wall Street’teki eylemler için kullanılmış, ardından tüm dünyaya yayılmıştır. 

Mısır, Gürcistan, Kazakistan ve daha birçok ülkede "Occupy” protestoları düzenlemeye 

başlamıştır. 
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Gezi Parkı'ndaki kalkışmada kullanılan sembol; 

 

 

KALKIŞMANIN GELİŞİMİ 

Dünya çapında Occupy hareketi olarak bilinen sözde "Sivil Başkaldırı" yönteminin 

teorisyenliğini ABD'de faaliyet gösteren ve Boston Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan 

Gene SHARP isimli şahıs yapmaktadır. "Şiddet içermeyen Eylem Politikası ve Şiddet 

İçermeyen Mücadele Yöntemi" adlı kitaplarında bunun yöntemlerini detaylıca anlatmaktadır. 

Bugün dünyada olup biten pek çok toplumsal hareketin ana kaynağı da bu kitaplarda 

anlatılanlardır. Büyük maddi destek ile dünyaya ihraç edilen bu projenin uygulayıcıları ise 

Otpor/Canvas adı verilen ve Türkçesi "direniş" anlamına gelen gruptur. İvan MAROVİC 

isimli Sırp tarafından kurulan örgütün Gürcistan ve Arap dünyasında yaşanan devrimlerin de 

mimarı olduğu bilinmektedir. 

Şöyle ki; Kanadalı yazar Ahmed Bensaada'nın 2011 yılında yayımladığı 

"L'Abarabesque Americaine (Amerikan Arabeski)" adlı kitabında, başta Mısır'daki 

ayaklanmayı örgütleyen 6 Nisan Hareketi olmak üzere Arap dünyasının tamamındaki 

özgürlükçü hareketlerin bir şekilde OTPOR! (Direniş) adlı örgütün faaliyetleri çerçevesinde 

olduğunu ifade etmiştir. 1998-2003 yılları arasında bu isimle faaliyet gösteren OTPOR daha 

sonra CANVAS (Centrefor Applied Nonviolent Action and Strategies - Uygulamalı Şiddet 

İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi) adını almış ve Sırbistan’da edindiği tecrübeyi diğer 

ülkelere aktarmaya başlamıştır. Bu aktarma internet üzerinden verilen ücretsiz dersler kadar, 

devrimi örgütleyecek kişilerin bizzat Sırbistan'a giderek birkaç hafta süren "Dijital Devrim 

Organizasyonu" eğitiminden geçirilmelerini de içermektedir. 

CANVAS1  (UYGULAMALI ŞİDDETSİZ EYLEM VE STRATEJİLER 

MERKEZİ) 
Kendi sitesinden kendisi ile ilgili yaptığı tanımlarda; OTPOR; Slobodan Djinoviç ve 

Srdja Popovic tarafından kurulmuştur. CANVAS’ın web sitesi olduğu değerlendirilen 

http://canvasopedia.org/about-us/ web sitesinde kendisi ile ilgili yaptığı tanımlarda; CANVAS 

ile ilgili olarak “Merkezi Belgrad'da bulunan CANVAS, Slobodan Djinoviç ve Srdja Popovic 

tarafından yönetilmektedir. Başarılı demokratik hareketlerin tecrübesi olan bir uluslararası 

eğitimciler ve danışmanlar ağıyla çalışır. CANVAS, yalnızca özel finansmana dayanan kâr 

amacı gütmeyen bir kuruluştur; atölye çalışmaları için herhangi bir ücret alınmaz ve devrim 

niteliğindeki bilgi birikimi internette ücretsiz olarak indirilebilir. CANVAS 2003 yılında 

kuruluşundan itibaren CANVAS, İran, Zimbabve, Burma, Venezuela, Ukrayna, Gürcistan, 

Filistin, Batı Sahra, Batı Papua, Eritre, Belarus, Azerbaycan, Tonga, Tunus ve Mısır dahil 

olmak üzere 50'den fazla ülkeden aktivistlerle çalıştı. CANVAS aktivistlere ücretsiz eğitim 

sunar. CANVAS, çalışmalarını atölyeler, kitaplar, DVD'ler ve uzmanlık kursları da dahil 

olmak üzere çeşitli medya aracılığıyla yaymaktadır. Üyeler düzenli olarak Çekirdek 

Müfredatlarının akademik bir versiyonunu öğretir ve sunar.  

2006 yılında Popovic ve diğer iki CANVAS üyesi - Slobodan Djinoviç ve Andrej 

Milivojeviç, Şiddetsiz Mücadele adı verilen bir kitap yazdı: Şiddetsiz mücadele için bir 

kılavuz olan 50 Önemli Nokta. Srdja Popovic ve CANVAS, Paul Lauitzen İnsan Hakları 

Ödülü (Kasım 2010) ve Tufts Üniversitesi tarafından Jean Mayers Ödülü (Şubat 2016) gibi 

birçok ödül kazandı” şeklinde kendileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve yine web sitesinde; 

 

                                                 
1 http://canvasopedia.org/about-us/ 

http://canvasopedia.org/about-us/
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Where we've been (nerede olduğumuz) şeklinde olan görselde aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede faaliyet gösterdikleri,  

 
 Success list (Başarı Listesi) şeklinde gösterilen görselde Ukrayna, Maldivler, 

Gürcistan, Mısır ve Lübnan’da yapılan devrimleri kendilerinin başardığını,  

OPTPOR/CANVAS’ın Gene SHARP’ın “Diktatörlükten Demokrasiye” isimli 

kitabında yer alan 198 Pasif Eylem Metodunu kullandığı, bu tarihe kadar birçok ülkede 

gerçekleşen halk ayaklanmalarında öncü bir rol oynamış, renkli devrimler olarak bilinen 

(Turuncu devrim, sarı devrim, yeşil devrim vb.) olaylarda OTPOR/CANVAS’ın eğitimleri ve 

yöntemleri kullanılmıştır. 

Srdja Popovic ve örgüte dahil olan diğer kişiler çeşitli medya kuruluşları tarafından 

"Devrim Profesörleri"2, "Devrim Danışmanları.3”, “Profesyonel Devrimciler” ve 

“Devrim İhracatçıları” olarak anılmaktadır. Renkli devrimler olarak bilinen olaylarda 

kullanılan semboller ve OTPOR/CANVAS yapılanmalarının sembolleri birbirleri ile aşağıda 

görüleceği üzere birebir benzerlik göstermektedir. 

 

OTPOR örgütünün sembolü (Occupy ile olan benzerliği dikkat 

çekicidir.) 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.huffingtonpost.com/john-jackson/the-professors-of-protest_b_842255.html 
3 https://www.youtube.com/watch?v=UpGWkPBpMaY 

 

https://www.huffingtonpost.com/john-jackson/the-professors-of-protest_b_842255.html
https://www.youtube.com/watch?v=UpGWkPBpMaY
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CANVAS (Centre for Applied Nonviolent Action and Strategies-

Uygulamalı Şiddet İçermeyen Eylem ve Stratejiler Merkezi) 

 

 

 

Gürcistan’da Kmara (Yeter),  

 

 

 

 

 

Ukrayna’da Pora (Zamanı),  

 

 

 

 

 

 

Kırgızistan’da Birge (Birlikte). KELKEL 

 

 

 

 

İran’da OGGI 

 

 

 

 

 

Rusya’da OBORONA 

 

 

 

 

Ayrıca 2003 yılında Gürcistan'da yaşanan Turuncu Devrim sırasında İngiliz gazetesi 

Globe and Mail, yaşananları şöyle aktarmaktadır: "Geçtiğimiz şubat ayından itibaren 

milyarder Soros, Gürcistan cumhurbaşkanı Shevardnadze’yi devirmek için çalışmalara 

başladı. Bu aydan itibaren Açık Toplum Vakfı'ndan fonlar aktarıldı ve 31 yaşındaki Gürcü 

aktivist Giga Bokeria, Sırbistan'a hareket ederek Otpor direniş hareketiyle buluşarak, sokak 

aktivizmi için gerekli taktikleri almaya başladı." 

OTPOR/CANVAS ÜYELERİ 
Gene SHARP'ın teorisi etrafında kurmuş oldukları vakıflar, internet siteleri ve 

yardım kuruluşları aracılığıyla özellikle gelişmekte olan ülkeler vatandaşlarına eğitim 

programları düzenlemekte, hatta internet üzerinden online eğitimler vermektedirler. Bu eğitim 

içerikleri incelendiğinde; sivil devrimin yapı taşlarının, stratejilerinin ve eylemlerinin 

belirlendiği görülmüştür. 
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Sivil Direniş eğitimlerinin verildiği internet sitesi 

Geçmiş örneklere baktığımızda benzer uygulamalar ve stratejilerin aynı şekilde 

Türkiye'de cereyan etmekte olduğunu görmekteyiz. Bu haliyle; Gezi kalkışmasının Batı 

finansörlüğünde, Sırp profesyonel devrim ihracatçılarının eğittiği Türkiye distribütörleri 

tarafından organize edildiğine dair elde edilen bulgular sunulacaktır. 

 

1.3. #OCCUPYTURKEY VE AYAKLAN İSTANBUL FAALİYETLERİ 

Kalkışmanın başladığı ilk tarihlerde gösteri grubunun önünde polisle tartışan bazı 

kişilerin taktığı kasklarda ve giydikleri tişörtlerde #OCCUPYTURKEY yazısı yer 

almaktadır. Gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan Twitter‘da en çok kullanılan 

etiketlerden birisi #occupyturkey’dir. Söz konusu hashtag 28 Mayıs 2013 günü başlatılmış ve 

hashtag’in altında toplam 500.000 civarında Twit atılmıştır. Türkiye ve dünya gündemi 

Twitter listesinde ise günler boyunca en üstte #DirenGeziParkı hashtag’i bulunmaktadır. 

Facebook'ta ise #OccupyTurkey adlı sayfa, bu kalkışma hakkında en hızlı bilgilerin 

paylaşıldığı, güncel gelişmelerin aktarıldığı sayfa olmuştur. Kalkışmanın gidişatının 

yönlendirildiği sayfaya bir iki gün içerisinde on binlerce üye kaydolmuştur.  

Gezi kalkışmasının, başından itibaren en etkili bir parçası olan "OccupyTurkey" 

sayfasının  tam adresine bakıldığında; facebook.com/DirenAnadolu ibaresi 

karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü üzere sayfa Aralık 2012'de kurulduğunda "DirenAnadolu" 

bağlantı adını seçerken, livestream adlı video-yayın sitesindeki hesaplarının adı da 

"revoltistanbul”dur. "Revolt" İngilizce; "ayaklan" veya "diren" demektir. Yani sayfa ilk 

kurulduğunda "diren" sözü belirlenmiştir. Türkiye'de ve dış dünyada en çok kullanılan 

#DirenGeziParkı" hashtag’i de buradan çıkmıştır. 

"Occupy Turkey" sayfası, ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce 

süren öğrenci eylemleri sırasında kurulmuştur. Kamuoyunu günlerce meşgul eden ve polisin 

uygulamalarının Gezi kalkışmasında da olduğu gibi tartışma konusu yapıldığı o tarihteki 

paylaşımlara bakıldığında söz konusu grubun ODTÜ'ye destek eylemlerine de yön vermeye 

çalıştığı gözlenmiştir. Grubun ODTÜ olaylarına karşı gelişen tepkilerle de bir halk hareketi 

oluşturmayı düşündükleri ve sayfayı o dönemde açtıkları değerlendirilmiştir. Kısaca 

ülkemizde 2012 yılı içerisinde OTPOR/CANVAS denetiminde, şüphelilerin oluşturduğu 

kollektif yapı tarafından bir halk hareketi için defalarca nabız yoklanmıştır. 

 
Occupy Turkey’in 15 Mayıs 2013 tarihli eylem çağrısı 

Aslında "OccupyTurkey" facebook sayfası Aralık 2012 tarihinde kurulmadan çok 
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önce, Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde ülkemizde Ekim 2011’de "Ayaklan 

İstanbul/Occupy İstanbul" adıyla başka bir sayfa daha oluşturulmuştur. Sayfa üyeleri bu 

tarihten itibaren çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlemişlerdir. 

 
Occupy İstanbul’un 29 Mayıs 2011 tarihli eylem çağrısı 

OTPOR/CANVAS’ın ülkemizde uygulamayı planladığı senaryonun aktörleri genel 

olarak kamuoyunda muhalif kimlikleri ile tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleri-

çalışanları ile sosyal medya ve bilişim uzmanlarıdır. Söz konusu şahısların Otpor lideri İvan 

MAROVİC isimli ve Sırp uyruklu şahsın öncülük ettiği bir grup tarafından eğitildiği, 

kalkışma öncesinde farklı mecralarda çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlerle prova yaptıkları ve 

Gezi kalkışmasının ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde oldukları 

görülmüştür.  

Ülkemizde gerçekleşen kalkışmada ön plana çıkan şahıslar ile farklı ülkelerde 

meydana gelen olayları organize ettikleri bilinen OTPOR/CANVAS eğitmenleri arasında 

irtibat olduğu tespit edilmiş olup, bu bağlamda; OTPOR yöneticilerden İvan MAROVİÇ’in, 

18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, devam eden süreçte şahsın 

Mısır ülkesinde olduğu sırada Gezi Parkı Eylemlerinde ön planda bulunan Memet Ali 

ALABORA ve birlikte hareket ettiği şahısların4 07-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında 

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulundukları anlaşılmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde Açık 

Toplum Vakfı yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Osman KAVALA’nın da yaklaşık 25 

günlük süreç içerisinde önce Belçika ardından Almanya ülkesine ardından da Amerika 

Birleşik Devletlerinde ve sonrasında da yeniden Almanya ülkesinde olduğu tespit edilmiştir. 

Dolayısıyla şahısların Kahire'de bulundukları bu dönemde OTPOR yöneticisi İvan 

MAROVİÇ'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman 

KAVALA’nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının 

koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

Bu konu ile ilgili yapılan araştırmada; 

 
OTPOR/CANVAS eğitmenlerinden İvan MAROVİC, Slobodan DJINOVIC, 

Breza RACE, Krstic Bojana MARKOVİC, Sikman SİNİSA isimli şahısların ülkemize 

giriş çıkış yaptıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda, OTPOR lideri Ivan MAROVİÇ’in ülkemize 

seyahati incelendiğinde 18 Haziran 2012 tarihinde ülkemize İstanbul ilinden giriş yaptığı ve 

21 Haziran’da yine İstanbul ilinden çıkış yaptığı, aynı tarihte Sırbistan uyruklu Dijana 

BUCKOVIC ve Andelka GLISIC isimli şahısların da ülkemize seyahatlerinin bulunduğu 

görülmüştür.  

                                                 
4 M.Ali ALABORA İle birlikte oyuncu eşi Ayşe Pınar ALABORA, Defne ANTER,  Yazar Handan Meltem 

ARIKAN, Reklamcı Melin Osasogie EDOMWONYI'nin Mısır'da bulundukları anlaşılmıştır.  
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Açık kaynaklarda yapılan araştırmalara göre OTPOR/CANVAS’ın ideolojik beyni ve 

kurucularından olduğu görülen Srda POPOVİC5 ile Slobodan DJINOVIC’in6 hareketin 

aktivistlerinden olduğu değerlendirilen Breza RACE ile birlikte ülkemize seyahat kayıtları 

olduğu, şahısların muhtelif tarihlerde aynı saatlerde giriş-çıkış yaptıkları ve aynı otelde 

kaldıkları görülmektedir. Miodrag MITIC isimli şahsın Breza RACE isimli şahıs ile birlikte 

ülkemize aynı tarihlerde birden fazla giriş ve çıkış kaydının bulunduğu ve aynı otele giriş 

yaptıkları görülmüştür. 

28 Haziran 2013 tarihinde ise Slobodan DJINOVIC, Jelena DJİNOVİC, Breza 

RACE, Krstic Bojana MARKOVİC7, Sham ELKWASHASSAYAD ve Geric 

ALEKSANDRA isimli şahısların Antalya’da HİLLSİDE SU isimli otele aynı saatte giriş 

yaptıkları görülmektedir. Srda POPOVİC ve Marija STANISAVLJEVIC ile aynı tarihlerde 

Dijana BUCKOVIC’in de seyahat kayıtlarının bulunması, Dijana BUCKOVIC’in 2012-

2013 yıllarında seyahatlerinin yoğunlaşması dikkat çekmektedir. 

Ayrıca açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre OTPOR/CANVAS aktivisti 

olduğu değerlendirilen Miljenko DERETA isimli şahsın Dubravka Velat DERETA ve 

Zarko DILAS isimli şahıslar ile birlikte ülkemize gelerek İstanbul ili Beşiktaş ilçesindeki 

otelde konakladıkları, yine açık kaynaklardan elde edilen bilgilere göre OTPOR/CANVAS 

aktivisti olduğu değerlendirilen Aleksandar MARIC isimli şahsın ülkemize birden çok 

seyahatinin bulunduğu görülmüş olup, bu seyahatlerden bir kısmının Breza RACE isimli 

şahısla aynı gün gerçekleşmesi de dikkat çekmektedir. 

OTPOR lideri Ivan MAROVIC, OTPOR/CANVAS’ın Şiddet Karşıtı Stratejiler 

Uygulama Merkez kurucularından olduğu değerlendirilen Srda POPOVİC ile Slobodan 

DJINOVIC, hareketin aktivistlerinden olduğu değerlendirilen Breza RACE ve Krstic Bojana 

MARKOVİC isimli şahısların diğer Sırbistan uyruklu şahıslarla ülkemize seyahat 

birlikteliklerinin bulunması, aynı saatlerde otellere giriş yapmaları; söz konusu şahısların 

OTPOR/CANVAS örgütünün faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ediyor olduklarını 

göstermektedir.  

İvan Maroviç isimli şahsın ülkemize seyahatleri incelendiğinde; 

Ad ve Soyad  Tarih     Şirket   Sefer No   Kalkış İstasyonu           Varış İstasyonu 

Ivan Marovıc     18.06.2012    Thy  Tk1082     Beg(Sırbistan)            İst (İstanbul/Atatürk) 

Ivan Marovıc     21.06.2012    Thy  Tk1083     İst (İstanbul/Atatürk)    Beg(Sırbistan) 

Ivan Marovıc     02.09.2013    Thy  Tk1083     İst (İstanbul/Atatürk)    Beg(Sırbistan) 

Ivan Marovıc     30.09.2014    Thy  Tk608       Nbo(Kenya)                  İst (İstanbul/Atatürk) 

Ivan Marovıc     04.10.2014    Thy  Tk1003     İst (İstanbul/Atatürk)    Skp(Makedonya) 

Ivan Marovıc     06.10.2014    Thy  Tk1004     Skp(Makedonya)          İst (İstanbul/Atatürk) 

Ivan Marovıc     10.10.2014    Klm  Kl1614     İst (İstanbul/Atatürk)    Ams(Hollanda) 

Ivan Marovıc     21.10.2015    Thy  Tk608       Nbo(Kenya)                  İst (İstanbul/Atatürk) 

Ivan Marovıc     29.10.2015    Thy  Tk607       İst (İstanbul/Atatürk)    Nbo(Kenya) 

şahsın belirtilen tarihlerde ülkemize giriş/çıkış yaptığı tespit edilmiştir. 

                                                 
5 Marija STANISAVLJEVIC ile birlikte otelde kaldığı görülmüştür 
6 Jelena DJİNOVİC ile birlikte otelde kaldığı görülmüştür 
7 Açık kaynak bilgilerine göre CANVAS aktivisti olduğu değerlendirilmektedir. 
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30.08.2013 günü Türk Hava Yollarının TK608 sefer sayılı uçağı ile İstanbul Atatürk 

Havalimanı’ndan yurda giriş yaptıkları bilgisi edinilen 1973 doğumlu Ivan MAROVIC ve 

1976 doğumlu Marija MAROVIC’in Atatürk Havalimanı giriş görüntüleri temin edilmiştir. 

Ivan MAROVIC ve Marija MAROVIC isimli şahısların yanlarında bulunan ve çocukları 

olabileceği değerlendirilen Relja MAROVIC ile birlikte 30.08.2013 günü saat: 10.25 

sıralarında (210) numaralı körük kapısından çıktıkları görülmüştür. 

Yine CANVAS ve OTPOR kurucuları ile ilgili olarak KOMBS (Kom Bilgi Sistemi) 

üzerinden, şahısların Türkiye’ye giriş çıkışları ve konaklama yerleri ile ilgili olarak yapılan ve 

yukarıda detayları özetlenen araştırmada;  

CANVAS’ın kurucularından Slobodan DIJINOVIC isimli şahsın 20.11.2014, 

23.06.2014, 17.05.2014, 01.02.2014, 30.11.2013, 28.06.2013, 01.06.2012, 08.07.2011, 

22.04.2011 tarihlerinde Türkiye’ye giriş yaptığı, 

 
26.11.2014, 27.06.2014, 18.05.2014, 05.12.2013, 06.09.2013, 07.06.2012, 

19.07.2011, 25.04.2011 tarihlerinde Türkiye’den çıkış yaptığı, 

 
Slobodan DIJINOVIC isimli şahıs; CANVAS üniversite direktörü Breza RACE 

isimli şahıs ile birlikte Atatürk Havalimanından 30.11.2013 tarihinde birlikte Türkiye’ye giriş 

yaptıkları, 
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Slobodan DIJINOVIC isimli şahıs ile CANVAS üniversite direktörü Breza RACE 

isimli şahsın birlikte İstanbul İlinde bulunan Alkoçlar Keban Otel isimli konaklama tesisine 

30.11.2013 giriş yaptıkları ve 06.12.2013 tarihinde çıkış yaptıkları,  

 
Slobodan DIJINOVIC, CANVAS çalışanı Bojana Kristic MARKOVIC, 

CANVAS üniversite direktörü Breza RACE, Jelena DJİNOVİC, Sham 

ELKWASHASSAYAD ve Geric ALEKSANDRA isimli şahısların ise 28.06.2013 tarihinde 

Antalya Havalimanından birlikte Türkiye’ye giriş yaptıkları, 

 
Slobodan DIJINOVIC, CANVAS çalışanı Bojana Kristic MARKOVIC CANVAS 

üniversite direktörü Breza RACE, Jelena DJİNOVİC, Sham ELKWASHASSAYAD ve 

Geric ALEKSANDRA isimli şahısların birlikte Antalya İlinde bulunan Hotel SU isimli 

konaklama tesisine 28.06.2013 giriş yaptıkları ve 05.07.2013 tarihinde çıkış yaptıkları,  

 
Slobodan DIJINOVIC, CANVAS çalışanı Breza RACE, Jelena DJİNOVİC ve 

Sham ELKWASHASSAYAD isimli şahısların birlikte Antalya İlinde bulunan HİLLSİDE SU 

isimli konaklama tesisine 01.06.2012 tarihinde giriş yaptıkları ve 07.06.2012 tarihinde çıkış 

yaptıkları,  
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CANVAS’ın kurucularından SRDA POPOVİÇ isimli şahsın 12.11.2012 ve 

01.06.2012 tarihlerinde Türkiye’ye giriş yaptığı  

 
15.11.2012 ve 07.06.2016 tarihlerinde Türkiye’den çıkış yaptığı  

  
CANVAS’ın kurucularından SRDA POPOVİÇ isimli şahsın 01.06.2012 ile 

07.06.2012 tarihleri arasında Antalya ilinde bulunan HİLLSİDE SU isimli konaklama 

tesisinde konakladığı;  

 
CANVAS’ın STRATFOR (CANVAS’ın dahil olduğu aktivist gruplara yardım eden 

kısım) isimli yerde görevli Marija STANİSAVLİJEVİC 01.06.2012 ile 07.06.2012 tarihleri 

arasında Antalya ilinde bulunan HİLLSİDE SU isimli konaklama tesisinde aynı tarihler 

arasında konakladığı;  

   
hususları tespit edilmiş olup, bu suretle de olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS 

hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının ülkemize birçok kez ve yoğun şekilde geldikleri 

tespit edilmiştir. 

Yine bahsi geçen şüphelilerden Mehmet Osman KAVALA ile ilgili olarak alınan 

veriler incelendiğinde; 
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GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ M. OSMAN 

KAVALA 

04.02.2011 İSTANBUL  FRANSA TK1823 

GİRİŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

07.02.2011 FRANSA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1824 

Mehmet Osman KAVALA’nın 04.02.2011-07.02.2011 tarihleri arasında Fransa’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ M. OSMAN 

KAVALA 

12.05.2011 İSTANBUL  AVUSTURYA TK1887 

GİRİŞ M. OSMAN 

KAVALA 

14.05.2011 AVUSTURYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1890 

Mehmet Osman KAVALA’nın 12.05.2011-14.05.2011 tarihleri arasında Avusturya’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

23.11.2011 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1723 

GİRİŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

26.11.2011 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1724 

Mehmet Osman KAVALA’nın 23.11.2011-26.11.2011 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği,  

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

30.01.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

BELÇİKA TK1939 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

03.02.2012 FRANSA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1822 

Mehmet Osman KAVALA’nın 30.01.2012 tarihinde TK1939 sefer sayılı uçağın 21D 

numaralı koltuğu ile Belçika’ya seyahat ettiği, hakkında tefrik kararı verilen dosya 

şüphelilerinden Ahmet Faik İNSEL (TC:43549459182) isimli şahsın da aynı uçakta 21E 

numaralı koltukta Belçika’ya seyahat ettiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

23.02.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1725 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

27.02.2012 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1722 

Mehmet Osman KAVALA’nın 23.02.2012- 27.02.2012 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği, 
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GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ M. OSMAN 

KAVALA 

31.05.2012 İSTANBUL ALMANYA TK1721 

GİRİŞ M. OSMAN 

KAVALA 

04.06.2012 ALMANYA İSTANBUL  TK1728 

Mehmet Osman KAVALA’nın 31.05.2012-04.06.2012 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

11.06.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

BELÇİKA TK1943 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

13.06.2012 BELÇİKA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1940 

Mehmet Osman KAVALA’nın 11.06.2012-13.06.2012 tarihleri arasında Belçika’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

19.06.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1725 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

01.07.2012 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1726 

Mehmet Osman KAVALA’nın 19.06.2012-01.07.2012 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

11.07.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ABD TK7 

GİRİŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

13.07.2012 ABD İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK8 

Mehmet Osman KAVALA’nın 11.07.2012-13.07.2012 tarihleri arasında ABD’ye 

gittiği;  

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

02.08.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1725 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

05.08.2012 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1724 

Mehmet Osman KAVALA’nın 02.08.2012-05.08.2012 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği, 
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GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

24.10.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1721 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

29.10.2012 İNGİLTERE İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1990 

Mehmet Osman KAVALA’nın 24.10.2012 tarihinde Almanya’ya gittiği ve 

29.10.2012 tarihinde İngiltere’den dönüş yaptığı, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

15.11.2012 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

FRANSA TK1823 

GİRİŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

18.11.2012 FRANSA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1822 

Mehmet Osman KAVALA’nın 15.11.2012-18.11.2012 tarihleri arasında Fransa’ya 

gittiği, Mehmet Osman KAVALA’nın 15.11.2012 tarihinde TK1823 sefer sayılı uçak ile 

Fransa’ya seyahat ettiği, hakkında tefrik kararı verilen dosya şüphelilerinden Meltem Aslan 

ÇELİKKAN (TC: 19489865864) isimli şahsın da aynı uçak ile Fransa’ya seyahat ettiği,  

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

22.01.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

BELÇİKA TK1937 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

24.01.2013 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1530 

Mehmet Osman KAVALA’nın 22.01.2013 Tarihinde Belçika’ya gittiği ve 24.01.2013 

tarihinde Almanya’dan dönüş yaptığı, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

05.04.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

MACARİSTAN TK1035 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

06.04.2013 MACARİSTAN İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1036 

Mehmet Osman KAVALA’nın 05.04.2013-06.04.2013 tarihleri arasında Macaristan’a 

gittiği, Mehmet Osman KAVALA’nın 05.04.2013 tarihinde TK1035 sefer sayılı uçağın 8D 

numaralı koltukta Macaristan’a seyahat ettiği, 06.04.2013 tarihinde TK1036 sefer sayılı 

uçağın 11B numaralı koltukta Macaristan’dan ülkemize seyahat ettiği,  şüphelilerinden Gökçe 

TÜYLÜOĞLU isimli şahsın da 05.04.2013 tarihinde TK1035 sefer sayılı aynı uçağın 8C 

numaralı koltukta Macaristan’a seyahat ettiği,  06.04.2013 tarihinde TK1036 sefer sayılı aynı 

uçağın 11C numaralı koltukta Macaristan’dan ülkemize seyahat ettiği, tespit edilen bu 

seyahatin de gezi kalkışması eylemlerinin hemen öncesinde gerçekleşmesi ve Açık 

Toplum Vakfı kurucusu George SOROS’un yoğun faaliyetleri bulunan ve hatta bu 

ülkedeki üniversitesini iddianame hazırlanma sürecinde benzer faaliyetleri sebebiyle 
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farklı ülkeye taşıdığı bilindiğinden şüphelilerin bu seyahatinin de gezi kalkışması 

eylemlerine yönelik koordinasyon faaliyeti kapsamında olduğu anlaşılmıştır. 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

07.07.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ERMENİSTAN KK6500 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

15.07.2013 MACARİSTAN İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

KK6501 

Mehmet Osman KAVALA’nın 07.07.2013-15.07.2013 tarihleri arasında 

Ermenistan’a gittiği, Mehmet Osman KAVALA’nın 07.07.2013 tarihinde TK1939 sefer sayılı 

uçağın 3A numaralı koltuğu ile Ermenistan’a seyahat ettiği, şüphelilerinden Çiğdem MATER 

UTKU isimli şahsın da aynı uçakta 4A numaralı koltukta Ermenistan’a seyahat ettiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

07.08.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ALMANYA TK1725 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

08.08.2013 ALMANYA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1726 

Mehmet Osman KAVALA’nın 07.08.2013-08.08.2013 tarihleri arasında Almanya’ya 

gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

24.09.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

BELÇİKA TK1937 

GİRİŞ MEHMET 

OSMAN KAVALA 

26.09.2013 BELÇİKA İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1940 

Mehmet Osman KAVALA’nın 24.09.2013-26.09.2013 tarihleri arasında Belçika’ya 

gittiği, Mehmet Osman KAVALA’nın 26.09.2013 tarihinde TK1940 sefer sayılı uçağın 9C 

numaralı koltuğunda Türkiye’ye geldiği,  hakkında tefrik kararı verilen dosya şüphelilerinden 

Ahmet Faik İNSEL (TC:43549459182) isimli şahsın da aynı uçakta 8E numaralı koltuğunda 

Türkiye’ye geldiği, tespit edilen bu son iki seyahatlerin de aşağıda detayları izah edilecek gezi 

kalkışmasının devamında yaşanan faaliyetler kapsamında olduğu anlaşılmıştır. 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

20.12.2013 İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

FAS TK617 

GİRİŞ MEHMET OSMAN 

KAVALA 

23.12.2013 FAS İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

AT910 

Mehmet Osman KAVALA’nın 20.12.2013-23.12.2013 tarihleri arasında Fas’a gittiği 

tespit edilmiştir. 

Şüphelilerden Memet Ali ALABORA’nın ise; 
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GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
30.06.2011 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1983 

ÇIKIŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
30.06.2011 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1983 

GİRİŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 

 

05.07.2011 
İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

GİRİŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
05.07.2011 İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

Şüpheli Ayşe Pınar ALABORA ile 30.06.2011-05.07.2011 tarihleri arasında 

İngiltere’ye gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
28.12.2011 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1987 

ÇIKIŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
28.12.2011 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1987 

GİRİŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 

 

01.01.2012 
İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

GİRİŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
01.01.2012 İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

Şüpheliler Memet Ali ALABORA ve Ayşe Pınar ALABORA’nın 28.12.2011-

01.01.2012 tarihleri arasında İngiltere’ye gittiği, Memet Ali ALABORA ve Ayşe Pınar 

ALABORA’nın İngiltere’ye gittikleri ve İngiltere’den döndükleri uçakta dosya 

şüphelilerinden HANDAN MELTEM ARIKAN (GÜNPINAR) (TC:16399137784) isimli 

şahsın da seyahat ettiği tespit edilmiş olup, bu seyahatin iddianamemizin ilerleyen 

bölümlerinde detayları izah edilecek olan ve KALKIŞMANIN BAŞLANGIÇ EYLEMİ 

OLARAK KABUL EDİLEN İLK EYLEM OLAN, 11.11.2011 TARİHLİ “AYAKLAN 

İSTANBUL” başlığı ile ŞÜPHELİLERDEN MEMET ALİ ALABORA’NIN doğrudan 

Gezi parkında eylem yapılması yönünde çağrısı ve sonrasında da bu eyleme ismi 

geçenlerin bizzat katılmasının hemen akabinde gerçekleşmesi göz önüne alındığında, 

ismi geçen şüphelilerin 2011 yılında dahi gezi kalkışması maksadıyla bu kapsamda ortak 

planlı seyahatler yaptıklarını göstermektedir. 
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GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
25.01.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1997 

ÇIKIŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
25.01.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

İNGİLTERE TK1997 

GİRİŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
29.01.2012 İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

GİRİŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
29.01.2012 İNGİLTERE 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK1986 

Memet Ali ALABORA ve Ayşe Pınar ALABORA’nın 29.01.2012-29.01.2012 

tarihleri arasında İngiltere’ye gittiği, 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
07.07.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

MISIR TK694 

ÇIKIŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
07.07.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK) 
MISIR TK694 

ÇIKIŞ DEFNE ANTER 07.07.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

MISIR TK694 

ÇIKIŞ 
HANDAN MELTEM 

ARIKAN 
07.07.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

MISIR TK694 

ÇIKIŞ 
MELİN OSASOGİE 

EDOMWONYI 
07.07.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

MISIR TK694 

GİRİŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 

 

15.07.2012 
MISIR 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK693 

GİRİŞ 
AYŞE PINAR 

ALABORA 
15.07.2012 MISIR 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK693 

GİRİŞ DEFNE ANTER 15.07.2012 MISIR 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK693 

GİRİŞ 
HANDAN MELTEM 

ARIKAN 
15.07.2012 MISIR 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

TK693 

GİRİŞ 
MELİN OSASOGİE 

EDOMWONYI 
15.07.2012 MISIR 

İSTANBUL 

(ATATÜRK) 
TK693 

 Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), Defne ANTER,  yazar 

Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie EDOMWONYI THY’nin Atatürk 

Havalimanından kalkış yapan TK694 sefer sayılı uçağı ile 07.07.2012 tarihinde Mısır’a 

gittikleri ve yine THY’nin Mısır’dan Kalkan TK693 Sefer sayılı uçağı ile 15.07.2012 
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tarihinde Atatürk Havalimanı kapısından ülkeye giriş yaptığı tespit edilmiş olup, burada 

IVAN MAROVIC isimli şahısla (Twitter kayıtlarından tespit olunduğu üzere) bir araya 

geldikleri, gezi kalkışması kapsamında eğitim alarak bu yönde faaliyetler yürüttükleri 

değerlendirilmiştir. 

GİRİŞ/ 

ÇIKIŞ 

ADI SOYADI TARİH KALKIŞ 

NOKTASI 

VARIŞ 

NOKTASI 

SEFER 

KODU 

ÇIKIŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
29.09.2012 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

ABD DL73 

GİRİŞ 
MEMET ALİ 

ALABORA 
01.10.2012 İTALYA 

İSTANBUL 

(ATATÜRK 

HAVA) 

AZ704 

Memet Ali ALABORA’nın 29.09.2012 tarihinde ABD’ye seyahat ettiği ve 

01.10.2012 tarihinde İtalya’dan Türkiye’ye dönüş yaptığı hususları tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak CANVAS/OTPOR mensupları ile şüpheliler arasında mevcut 

irtibatları göstermesi maksadıyla, hakkında iletişimin tespiti kararı mevcut şüpheliler arasında 

yapılan bazı görüşmelerde; 

ID: 2237300510’da kayıtlı Yiğit AKSAKOĞLU’nun yaptığı görüşmede “İvan 

Maroviç i getirebiliriz o ee Ağustos sonunda zaten gelecek gibi görünüyor şimdi ee bu Otpor 

hareketinden…  bu işi profesyonel olarak yapıyor yani orada ... ama tabi biliyorsunuz Otpor 

ismi şey olarak geçti bu gezi olaylarına hani onlar düzenlediler CIA miayey falan filan diye 

geçti ismi yani bilmiyorum duydunuz mu denk geldiniz mi öyle bir tarafı var” şeklinde 

konuştuğu,  

ID NO: 2200686126’de kayıtlı Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun yaptığı 

mesajlaşmada “Hanzis, bizim hirvatistandan bi ekip gelio ya, şiddetsizlik vs. Uzerinde 

toplanti yapılacak gezi direnisi ile ilgili konusmak istiyrlar kimlerle konusabilirler sence?” 

yazdığı, ilerleyen mesajlaşmalarda ise bu şahısların Ayşegül GÜZEL ile görüşebileceklerinin 

söylendiği,  

ID NO:2186529472’de kayıtlı Gökçe TÜYLÜOĞLU ile Jordi görüşmesinde; George 

SOROS ile yapılan görüşmeden bahsedilerek GEZİ EYLEMLERİYLE ilgili “AVRUPADAKİ 

GENÇ İNSANLARI ORGANİZE ETMEYİ DENEMELİ Türkiye’deki kardeşler ve 

Avrupa’dakiler dayanışma göstermeli…. PROTESTO HAREKETLERİ İŞGAL ... farklı 

şekillerde dayanışmayı gösterir” şeklinde konuşmaların yapıldığı tespit edilmiştir.  

GENE SHARP metotlarının Gezi kalkışması sürecinde ve devamında Türkiye’de 

uygulandığı, bu kapsamda “Duran Adam” “Piyano Çalan Adam” “Yeryüzü İftarları” gibi 

çok sayıda etkinliğin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda ise; 

ID: 2217090691 de kayıtlı, 19.07.2013 17.26:39 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU’nu (905324686xxx) aradığı 

görüşmede özetle;(…) Yiğit’in “Tamam şöyle na Nonviolence şö ben sana yani benim 

yazmam lazım aslında bunları ki herkes copy paste edebilsin ama hazır yazmaya başlamışken 

ee Nonviolence işini promot etmeye teşvik etmeye çalışıyoruz özellikle GEZİ DEN SONRA 

ORTAYA ÇIKAN İHTİYACI GÖRE.. ama zaten 1 SENEDİR İŞTE NONVİOLENCE 

INTERNATİONAL İLE GÖRÜŞME HALİNDEYDİK dolayısı ile şiddetsiz eylem türlerinin 

yaygınlaştırılması için aracılık etmek istiyoruz gibi bir şey var hani çeviri yayın eğitim ve 

eylemlerde beraber eylemlilik hali falan gibi bir şeyimiz var yani biz ...” dediği, (…) 

Hanzade’nin “DÜD demeyeyim bunlara ya bunlar paralıgiller ciddi kalalım yeni 

kurduğumuz Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği ile Nonviolence International çalışmaları 

kapsamında … Özellikle şiddetsiz eylem türlerinin Türkiye de yaygınlaştırılması için 

yaygınlaştırılmasını desteklemek için çeşitli şiddetsiz,… desteklemek için yayın” dediği, 

Yiğit’in “Eğitim” dediği, Hanzade’nin “Eğitim” dediği, Yiğit’in “ve pilot eylemler projeler 
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yapmayı düşünüyoruz” dediği, Hanzade’nin “abi bu arada bugün bizim sanatçılarla beraber 

yaptığımız şiddetsiz eylem…  örnekleri toplantısını takip eden bir grup genç arkadaşlar hangi 

bankayı occupy ediyoruz diye mail atmış şuanda bir bankayı occupy etmek üzere bir film 

ekibi hazırlanmış” dediği, Yiğit’in “occupy değil de hani orda şey yapacaklardır hesabını 

kapattı diye falan hı occupy ...” dediği, Hanzade’nin “Kampanya dışında işte işte o o o 

occupy dediğim o işte anladın sen” dediği, Yiğit’in “VALLAHA BİZİM BU İŞLERLE HİÇ 

BİR ALAKAMIZ YOK GİDİP ORDA TUTUKLANIP DA ONDAN SONRA BİZ BUNLARI 

ŞURDA BİR DERNEKTE KONUŞTUK FALAN DERLERSE BİLMİYORUM YANİ…  

ANLATABİLDİM Mİ” dediği, Hanzade’nin “O işte bu Occupy ekibinin başımıza açtığı iş 

oldu yani bu” dediği, Yiğit’in “evet yani de hani biz böyle bir şeyi bizimle alakası yok bu işin 

yan… hayır hayır yani ee şey Occupy .. bir ... yapmak istiyor ya hiç bir şey demeyeceksin 

bunun bizimle bir alakası yok” dediği, Hanzade’nin “Tamam peki” dediği, Yiğit’in “biz orda 

bireyleri bir araya getirdik Dernekten orda bahsedilir ...” dediği, Hanzade’nin “tamam 

özellikle şiddetsiz eylem türlerinin Türkiye de yaygınlaştırılmasını desteklemek için yayın 

çeşitli şiddetsiz eylem eğitimleri ve” dediği, Yiğit’in “hayır yayın eğitim ve ee model pilot ee 

şiddetsiz eylem etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyoruz tamam bu birinci bölüm bide ikinci 

bölüm var” dediği, Hanzade’nin “model oluşturacak pilot ya Yiğit yazıyorum aynı zamanda 

gözünü seveyim model oluşturacak pilot” dediği, (…) bu şekilde de kendi amaçlarına hizmet 

edecek biçimde kurguladıkları tertiplerde kullanılmak üzere yurt dışından para getirmek 

maksadıyla kendi faaliyetlerinin iç yüzünü karartmaya ve eğitimini aldıkları yöntemlerin 

sahada uygulanmasına çalıştıkları tespit edilmiştir. 

OTPOR ile ilgili olarak yapılan açık kaynak çalışmalarında CANVAS’ın resmi 

internet sitesinde yapılan eylemler ile ilgili olarak yayınladığı “Meaning-and-Concept-

OTPOR terc”8 ve “Chronology-OTPOR terc9” isimli makaleler Türkçeye çevirtilmiş ve 

Otpor’un kullandığı yöntemler ile Gezi kalkışmasında kullanılan yöntemler 

karşılaştırıldığında; aşağıda görüleceği üzere birebir eşleşen eylemler uygulandığı tespit 

edilmiştir. 

1. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 

“1999 yılının Temmuz’unda, Sırbistan’ın Geleceği için Deklarasyon” kampanyası 

Deklarasyon için imza toplayarak başlatıldı. Deklarasyon Otpor’un başlıca sorunları, 

hareketin amaçlarını ve kullanılacak yöntemi tanımlayan stratejik belgesi haline geldi.  

Deklarasyon Sırbistan’daki bütün önemli öğrenci örgütleri tarafından imzalanmış ve 

desteklenmişti. Hayatın çeşitli kesimlerinden önde gelen kişiler Otpor’un etrafında 

toplandılar; bir danışma kurulu oluşturuldu ve üyeleri Deklarasyonun ve Otpor’un ana 

fikrinin başlıca teşvikçileri oldular.” 

CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli makalede; 
“22 Mayıs 2000 – Basın Merkezince, 100 dikkate değer vatandaş (oyuncular, 

üniversite profesörleri) Otpor’un kuruluş belgesini imzaladı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 

“Taksim Yayalaştırma projesine karşı olarak 2 Mart 2012 Cuma günü sendikalar, 

odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler Taksim Platformunu / Dayanışması’nı 

kurmuştur. Taksim Dayanışması ilan ettiği deklarasyonla kurulurken, Taksim Meydanı’nı 

koruma kararlılığı açıklanmıştır. Taksim Platformu şeklinde başlayan organizasyonun, Gezi 

eylemleri başlamasından sonra Taksim Dayanışması olarak yoluna devam ettiği, çok sayıda 

Vakıf, Dernek, Platform vb. kuruluşun Taksim Dayanışması Bileşenleri arasında yer aldığı, 

                                                 
8 http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/Meaning-and-Concept-OTPOR.pdf 
9 http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/Chronology-OTPOR.pdf 

 

http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/Meaning-and-Concept-OTPOR.pdf
http://canvasopedia.org/wp-content/uploads/2015/08/Chronology-OTPOR.pdf
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Dayanışma kurulu sekreterliğine Ayşe Mücella YAPICI’nın getirildiği, haftalık çarşamba 

günleri toplantılar yapıldığı tespit edilmiştir.” 

2. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 

“1999 yılının Kasım/Aralık ayında, Sırbistan’ın önde gelen ve kamuya mal olmuş 

kişileri “Yumruk selamlamadır” kampanyasına katıldı. Ünlü oyuncuların ve diğer kamuya 

mal olmuş kişilerin fotoğrafları posterlere basıldı ve 50,000’den fazla kopya direnişin 

sembolü olarak havaya kalkmış yumrukları gösterdi.  Kampanya yeni yıldan kısa bir süre 

önce yumruğunu selamlaşma için havaya kaldırmış Noel Babayı betimleyen posterlerle sona 

erdi.” 

Gezi kalkışmasında ise; 

Gezi olayları sırasında gösterilerde Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA, 

ve birçok tanınmış ünlü oyuncuların ön planda tutulması ve eylemlere katılması benzer 

biçimde el hareketleri kullandıkları tespit edilmiştir. 

3.CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 

“17 Şubat 2000 tarihinde gerçekleştirilen ilk Otpor kongresinde, daha geniş bir halk 

kesiminin dikkatini çekmek ve daha çok aktivisti harekete geçirmek amacıyla öğrenci hareketi 

“halk hareketine” dönüştü. Demokrat halkın desteklediği yeni yıl kutlamasından sonra, 

OTPOR “2000, O yıl, bu yıl” sloganıyla 15,000 poster bastırdı, böylece kendi bir yıllık 

galibiyet kampanyasını başlattı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 

Türkiye’de her kesimin dikkatini çekmek için sosyal medya ağlarının kullanılması ve 

bu ağlar üzerinden birçok sayfa açılması; örnekleyecek olursak “OccupyTürkiye”, 

“DirenGezi”, “Taksim Bizim” gibi birçok sayfa açılmıştır ve bu sayfalarda paylaşımlarda 

bulunulmuştur. (Türkiye’de poster bildiri basmak yerine çağın teknolojik imkanlarından 

faydalanarak sosyal medya ağları üzerinden bildirilerini yaymışlardır) 

4. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 
“2000 yılının Nisan ayında, “Yayılıyor” kampanyası – Otpor bir halk hareketine 

dönüşünce, yürütülmeye başlandı, fikir, sınırları zorlamak ve hareketi daha küçük 

topluluklara ve akademik olmayan halka da yaymaktı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Gezi olaylarında “her yer taksim her yer direniş” sloganı ile olayların Türkiye’nin 

dört bir yanına yayılması planlanmış ve şüphelilerin Geziyi Anadolu’ya yayma konusunda 

görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun “2173210347” ID’de kayıtlı yaptığı 

görüşmelerinde Gezi direnişi ile ilgili bir grup insanla sürekli toplantı halinde olduklarını, 

organizasyonla uğraştıklarını, Osman KAVALA, Turgut TARHANLI gibi şahıslarla bir 

çalışma grubu oluşturarak toplantılar yaptıklarını, bu toplantılarda GEZİ hareketinin 

nasıl daha derinleştirilip genişletilebileceği ve Anadolu’ya yaygınlaştırılacağını 

konuştuklarını aktararak “Gezi ile ilgili HEM KİŞİSEL HEM ÖRGÜTSEL olarak yoğun 

çalışıyorum…”  şeklinde konuşmalar yaptığı tespit edilmiştir. 

5. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 
“2000 yılının Mayıs ayından Ağustos ayına kadar, Otpor’un 1,000’den fazla aktivisti 

ve üyesi tutuklandı. “Bu Sırbistan’ın yüzü” kampanyası Mayıs ayında başlatıldı. Yönetim 

özgür basının büyük kısmını kapattı; tutuklamalar günlük rutin halini aldı; vatandaşların 

hakları ve özgürlükleri ihlal edildi. Otpor’un ilk görevi vatandaşların korkularını dağıtmak 

oldu. Bu amaçla, protestolar sırasında, ellerinde çiçekler olan ve yumruklarını kaldırmış olan 
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genç kadınlar polis kordonuna karşı ilk sırada durdular. Kampanya sırasında, demokratik 

muhalefete karşı birleşme ve sağlam eylemler gerçekleştirmeleri yönünde sürekli baskı 

vardı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Gösterilerin en önünde hep kadınların ve gençlerin bulunması, polisler ile ilk teması 

bu grupların yaptığı görülmektedir. 

6. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 
“Zamanı geldi” kampanyası Sırbistan’daki ilk “dışarı çıkın ve oy verin” 

kampanyasıydı.  Özellikle ilk kez oy verecek olan 18-28 yaş arası genç nüfusu hedef alan son 

derece basit ve olumlu bir kampanyaydı (“Zorluğu göğüsle!”). Sırbistan’ın 60’dan fazla 

kasabasında rock konserleri düzenlendi; Otpor’un başlıca destekçileri halka mal olmuş 

kişilerdi – “Ünlüler Karavanı” mesajını bütün ulusa yayarak Sırbistan’ı dolaştı. 

Kampanyanın sembolü on ikiye beş kalayı gösteren, böylece gelecek seçimin önemini ve 

anlamını vurgulayan, bir saatti. Kampanya eğitim seviyelerine ve siyasi işbirliklerine 

bakmadan çeşitli grupları hedef alıyordu.”   

Gezi kalkışmasında ise; 
Konserler verildi, Kadıköy’de Gazdan Adam Festivali gibi ülkenin dört bir yanında 

etkinlikler düzenlendi. 

 

7. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 

“Onun sonu geldi (işi bitti) ” kampanyasının basit bir mesajı vardı – diktatörün 

sonu geldi, seçimlerden sonra bunun farkına varacak. Bir seçim kampanyası için bölgesel bir 

rekor olarak 20,000’den fazla gönüllü istihdam edildi. 1.500.000’den fazla “Onun sonu 

geldi” çıkartması basıldı ve Bay Milosevic’in var olan posterlerinin üstüne yapıştırıldı. 

Kampanyanın amaçlarından biri de Otpor’un eyleminden sonra başlayan birleşik muhalefet 

kampanyası için temel oluşturmaktı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Gezi olayları sırasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sn. Recep Tayyip 

ERDOĞAN’ın diktatör olarak lanse edilmeye çalışılması, gösterilerde devamlı olarak 

“Kahrolsun AKP diktatörlüğü” gibi sloganlar kullanılması, karikatürlerin çizilmesi, 

muhalefet partilerinin tek çatı altında toplanılmasına gayret edilmesi, gerçeğin aksine 

eylemlerin Adalet ve Kalkınma Partisinin muhalifi her grubun katılım noktası olduğunun 

dikte edilmeye çalışıldığı görülmüştür. 

8. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Meaning-and-Concept-OTPOR 

isimli makalede; 

“Otpor seçimlerden sonra da kampanya düzenlemeye devam etti, böylece halka 

Otpor’un hâlâ orada olduğunu ve geçiş döneminde herhangi bir yolsuzluk veya yasadışı 

anlaşma olması durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu hatırlattı. 5 Ekim’deki polis 

kordonunu yıkan buldozerin sembol olduğu “Sizi izliyoruz” kampanyası da, eğer gerekirse 

halkın kendi kaderini kendi ellerine alabileceği ve hükümeti devirebileceğini hatırlatan bu tür 

bir kampanyaydı.” 
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Gezi kalkışmasında ise; 
Yaklaşık (5000) kişilik grubun Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi önünde 

toplandıkları, Başbakanlık Çalışma Ofisini korumakla görevli emniyet güçlerine taşlı-sopalı-

molotoflu-ses bombalı-havai fişekli, sapan ve bilyeli gibi çeşitli şekillerde saldırdıkları, yine 

bazı göstericilerin İnönü Stadyumu inşaatında kullanılan paletli bir iş makinesini gasp ederek 

güvenlik güçlerine iş makinesiyle saldırdıkları, bu paletli iş makinasının gezi olaylarının 

sembollerinden birisi olduğu bilinmektedir. Bu olay ile ilgili olarak iddianamemizin sonraki 

bölümlerinde detaylı açıklamalarda bulunulacağından bu bölümde o kısma atıf yapmakla 

yetiniyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli 

makalede; 

“12 Kasım 1998 – B92 televizyonu müdürü Veran Matic MTV Free Your Mind Ödül 

töreninde üstünde bir Otpor tişörtü ile göründü ve ödülü zulme uğrayan basın, ezilmiş fakülte 

ve hapisteki öğrencilere ithaf etti.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Memet Ali ALABORA Karadeniz Vakfı'nın kendisine vermiş olduğu ödülü, 

düzenlenen davete katılmasına rağmen gezi olaylarında eski İstanbul Valisi olan şahsın ödül 

almasını tepki göstererek reddetmiştir.10 

10. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli 

makalede; 

“1999 Yazı iki önemli protesto gösterisi ile dikkatleri çekti. Birincisi takma adı Maki 

olan, Valjevo’lu ressam Bogoljup Arsenijevi tarafından, diğeri ise, şehrindeki bütün 

memnuniyetsiz vatandaşlarla konuşan ve 15,000 kişiyi sokaklara çıkartan Leskovac’lı ses 

teknisyeni Ivan Novkovic tarafından düzenlenmişti.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Gezi kalkışmasında Sicilyalı sanatçı gezi parkında piyanosu ile konser vermiştir.11 

  

                                                 
10 http://www.radikal.com.tr/hayat/mehmet-ali-alabora-odulu-reddetti-1135441/  
11  http://www.gazetevatan.com/gezi-parki-nda-piyano-sesleri--545587-gundem/ 

http://www.radikal.com.tr/hayat/mehmet-ali-alabora-odulu-reddetti-1135441/
http://www.gazetevatan.com/gezi-parki-nda-piyano-sesleri--545587-gundem/
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11. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli 

makalede; 
“11 Kasım 1999 – Otpor ve polis arasındaki ilk çatışma. Otpor’un bir oturumun 

devam etmekte ve yeni bakanların atanmakta olduğu Sırbistan Meclisine yürünmesini 

amaçlayan en büyük protesto yürüyüşü. Polis öğrencilere daha öncekinden çok daha büyük 

bir güçle saldırdı; aktivist Marta Manojlovic başından yaralandı, Marta’yı Şehir Meclisine 

taşımakta olan Pedja Lecic copla yaralandı, ve aktivist Ivan Marovic bir polis komutanıyla 

müzakere halinde olmasına rağmen copla çok sayıda darbe aldı. Çarpışma General Zdanıva 

Sokağında meydana geldi, 30 kişi yaralandı, içlerinden 12’si bayandı. O akşam, RTS 

(Sırbistan Radyo Televizyonu – Sırp kamu yayıncısı) İkinci Günün Haberleri ilk defa 

Otpor’dan “yıkıcı şiddet yanlısı bir örgüt” olarak bahsetti.”  

Gezi kalkışmasında ise; 
Gezi olaylarında yapılan yoğun provokasyonlar sonucunda, bazı marjinal grupların, 

sokaklara çıkan vatandaşların varlığını kendilerine siper olarak kullanarak özellikle İlimiz 

Beşiktaş İlçesinde bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi ve AK Parti Binalarına yönelik 

taşlı-molotoflu saldırılar gerçekleştirdikleri, Başbakanlık çalışma ofisini işgale teşebbüs 

ettikleri bilinen bir vakıadır. 

12. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli 

makalede; 
“1999 yılının sonu – “Yumruk Selamlamadır”. Selamlama için yumruk Voja Brajovic 

tarafından yönetilen “Bir varil barut” oyununda bütün oyuncular Ulusal Tiyatrodaki 

gösterinin sonunda yumruklarını kaldırınca ortaya çıktı ve seyirciler ayakta alkışlayarak 

cevap verdiler. Otpor bir çok kamuya mal olmuş kişinin yumruklarını kaldırarak selam verdiği 

posterlerle kampanya yapmaya başladı.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), Defne ANTER, yazar 

Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie EDOMIVONYI isimli şahısların 30 

Temmuz 2012 tarihinde Mi Minör isimli bir tiyatro oyununun provalarına başlamışlardır. 

Handan Meltem ARIKAN'ın yazdığı ve Memet Ali ALABORA’nın yönetmenlik yaptığı Mi 

Minör, izleyiciyi sosyal medya aracılığı ile örgütleyip sergilenecek oyuna davet eden ve 

seyircinin de interaktif olarak katıldığı bir tiyatro oyunudur. Nisan 2013'e kadar gösterimde 

kalan oyunda izleyici sosyal medya aracılığı ile örgütlenip, temsili ülkenin başkanına 

karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir. Oyunda Pinima adlı bir ülke ve bu ülkenin 

başında zalim bir diktatör bulunmaktadır. Diktatörün itici demokrasi konuşmaları, 

tutuklamalar, adam öldürmeler, susturmalar, bağrışmalar halkın canını sıkar ve halk başkana 

karşı ayaklanır. Bu esnada seyirciler tarafından akıllı telefonlar aktif olarak kullanılır ve 

sosyal medyada izleyiciler başkan aleyhine mesajlar yazarak isyan ederler. 

13. CANVAS’ın internet sitesinde yayınlanan Chronology-OTPOR isimli 

makalede; 
“13 Mayıs 2000 – SPS memuru Bosko Perosevic, Novi Sad Fuar Merkezinin önünde, 

Merkezin uzun zamandır kapı görevlisi olan Perosevic’in hemşerisi Milijove Gutovic 

tarafından öldürüldü, ama Otpor aktivistleri Stanko Lazendic ve Milos Gagic suçlandılar. 

Protestolarda, 20 Sırp kasabasındaki polis karakollarını ziyaret eden Otpor’lu kadınlar ve 

anneler pasta getirdiler.” 

Gezi kalkışmasında ise; 
Gezi olayları sırasında bazı göstericiler ile polis memurları arasında çiçek dağıtma 

olayları yaşanmıştır.12  

                                                 
12 http://www.sacitaslan.com/polis-ve-eylemciler-karsilikli-cicek-dagitti-haberi-93813 

http://www.sacitaslan.com/polis-ve-eylemciler-karsilikli-cicek-dagitti-haberi-93813
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Yukarıda gezi kalkışması ile 2000 yılında Sırbistan’da yapılan eylemler sonucu 

iktidarın devrilmesi ile sonuçlanan olaylar arasında birebir benzerliklerin olduğu bu 

benzerliklerin tesadüfen gerçekleşmediği, ülkemize gelen Otpor lideri ve Canvas yöneticileri 

tarafından eğitilen şahıslar tarafından bu prensiplerin birebir uygulandığı tespit edilmiştir. 

GENE SHARP’ın “Diktatörlükten Demokrasiye” (From Dictatorship to Democracy) 

isimli kitabında yer alan ve 198 Pasif Eylem Metodu ile Gezi kalkışmasında meydana gelen 

hadiseler karşılaştırıldığında ise; 

198 ŞİDDETSİZ MÜCADELE YÖNTEMİ 

ŞİDDETSİZ PROTESTO VE İKNA YÖNTEMLERİ 
1. Halk Konuşmaları (Gezi kalkışmasında birçok sanatçı ve halktan insanların 

basın yolu ile konuşmaları olmuştur13 14) 

2. Muhalefet ve Destek Mektupları (Gezi kalkışmasında bir çok ünlünün kişinin 

olaylara destek mektubu yazdığı tespit edilmiştir15 16 17) 

3. Kurum ve Kuruluş Bildirileri (Gezi kalkışmasında bir çok kuruluş olaylara 

destek amaçlı bildiriler yayınlamışlardır18) 

4. İmzalı Basın Açıklamaları (Gezi kalkışmasında bir çok kurum ve kuruluş 

olaylara destek amaçlı imzalı basın açıklamaları yapmıştır19 20 21 22) 

5. İddianame ve Niyet Beyannameleri 

6. Grup veya Kitlesel İmza Kampanyaları (Gezi kalkışması sırasında bazı 

akademisyenler imza kampanyası düzenlemiştir.23) Bu yönde yapılan iletişimin tespitlerinde; 

ID: 2609110164 de kayıtlı, 06.02.2014 17:27:01 tarihli GENÇAY GÜRSOY 

(905334122xxx)’u TUĞBA isimli şahıs (905074001xxx) isimli şahsın aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle;  Gençay GÜRSOY’un ‘‘Merhaba müsaitim evet” dediği, Tuğba’nın 

‘‘Gençay bey bu ee Akademisyenlerden imza kampanyası hukukun üstünlüğü askıda  onun için 

aramıştım ben oradaki isimleri teyit etmek için ve bu konuda ne ekstra görüş almak için ne 

yapabiliriz diye metni ... çevirdik de ee geçenlerde bir yine imza kampanyası yapılmıştı orada 

isimler birkaç karışıklık olmuştu hem ben sizi teyit etmek için arayayım istedim‘ dediği, 

Gençay GÜRSOY’un ‘‘Doğrudur bizim imzalarımız var tabi bu şeyin ee basına yansıyan liste 

de herhangi bir yanlışlık olduğunu zannetmiyorum mümkün değil” dediği tespit edilmiş, 

ID:2304251491 de kayıtlı, 11.09.2013 21:57:59 tarihli GÜRKAN AKGÜN 

(905416501xxx)’un   EMRAH  (905332344xxx-SEVİM ŞAHAN)  isimli şahsı aradığı 

                                                 
13 https://www.youtube.com/watch?v=D_31x3ewn5o 
14 http://www.milliyet.com.tr/-rize-ye-gelme-ayaklarini-kirariz-/gundem/detay/1720860/default.htm 
15 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/46161.aspx 
16 http://www.milliyet.com.tr/sebnem-ferah-erdogan-a-mektup/magazin/detay/1717297/default.htm 
17 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/07/130724_erdogana_acik_mektup 
18 http://www.arkitera.com/haber/15100/ktmmob-mimarlar-odasindan-gezi-parki-bildirisi 
19 http://yarsav.org.tr/index.php?p=323#.WImxfBuLRGM 
20 http://www.ttb.org.tr/index.php/gezidirenisi.html 
21 http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5011&tipi=3&sube=0#.WImzBhuLRGM 
22 http://taksimdayanisma.org/ 
23 http://www.hurriyet.com.tr/egitim/akademisyenlerden-gezi-parki-icin-imza-kampanyasi-23413063 

https://www.youtube.com/watch?v=D_31x3ewn5o
http://www.milliyet.com.tr/-rize-ye-gelme-ayaklarini-kirariz-/gundem/detay/1720860/default.htm
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/46161.aspx
http://www.milliyet.com.tr/sebnem-ferah-erdogan-a-mektup/magazin/detay/1717297/default.htm
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/07/130724_erdogana_acik_mektup
http://www.arkitera.com/haber/15100/ktmmob-mimarlar-odasindan-gezi-parki-bildirisi
http://yarsav.org.tr/index.php?p=323#.WImxfBuLRGM
http://www.ttb.org.tr/index.php/gezidirenisi.html
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5011&tipi=3&sube=0#.WImzBhuLRGM
http://taksimdayanisma.org/
http://www.hurriyet.com.tr/egitim/akademisyenlerden-gezi-parki-icin-imza-kampanyasi-23413063
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görüşmede özetle; “GÜRKAN’ın “Topla topla topla”  dediği “EMRAH’ın   “Ya topla ... ona 

topla topla demedi ya (gülüyor) ondan sonra ona yemedi (gülüyor) ondan sonra ondan sonra 

öyle öyle bitti Teoman da bir şeyler dedi anlamadım ben ya dedi ki o afişi dedi ben ancak 

okulda odamda arkama asabilirim filan diyor ne diyor lan dedim bu (gülüyor) odamda ancak 

arkama asabilirim o afişi falan böyle imza kampanyası ... saçma sapan şeyler söyledi de abi 

inşallah öyle şeyler olmaz yani bu arada değil mi hani”  dediği, GÜRKAN’ın “Hangi imza 

kampanyası” dediği, “EMRAH’ın   “Ya ne bileyim işte tutuklular için imza kampanyası falan 

hani ...” dediği, “GÜRKAN’ın “Olsun yapan yapsın ne olacak” dediği tespit edilmiştir. 

7. Sloganlar, Karikatürler ve Semboller (Gezi kalkışmasında her yer taksim her yer 

direniş sloganları atılarak taksimin her yanı bu sembollerle donatıldı. Türkiye'deki bütün 

mizah dergileri bu görselleri yayınlarının kapaklarında kullandılar bu sembollerden bazıları 

“kırmızılı kadın, duran adam, çarşı24, siyahlı kadın25 26) Bu yönde yapılan iletişimin 

tespitlerinde, 

ID: 2509756585 de kayıtlı, 18.12.2013 18:33:46 da MUSTAFA TURGUT’un 

(905057508xxx) ARZU ÇERKEZOĞLU’nu (905325612xxx)  aradığı görüşmede özetle; 

Mustafa’nın “He e ne yapayım ya Arzu yarın şeyde bu yürüyüş kolunda ee slogan falan 

attırırsın şey yaparsın yürüyüş kolunda” dediği, Arzu’nun “Attıramam çünkü çok hastayım şu 

anda evde yatıyorum” dediği,  

ID: 2287935604 de kayıtlı, 28.08.2013 13:31 de MAHİR ULAŞ AKCAN’ın 

(905303812xxx)  DEVRİM CEM ERTURAN’ı (905533375xxx) aradığı görüşmede özetle; 

… Mahir’in “Bende seni aramak için ... çıkarıyordum he dinliyorum” dediği, Devrim’in “He 

bu belirttiğin ee pankart var ya” dediği, Mahir’in “Hı hı” dediği, Devrim’in “Gezi 

Direnişinde hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu” dediği, Mahir’in “Evet “ dediği, 

Devrim’in “Şimdi biz onunla ilgili olaraktan bir tasarım yaptı arkadaşımız ee şey sarı bir 

zemin üzerine işte siyah ee kafalarının” dediği, Mahir’in “Gölgeli” dediği, Devrim’in 

“Olduğu he“ dediği, Mahir’in “Gölgeli bir şey var o tarz bir şey mi ...” dediği, Devrim’in 

“Yok geldi mi sana gelmedi zaten gölgeli bir şey derken” dediği, Mahir’in “Hani bu genelde 

o kullanılıyor ya ...” dediği, Devrim’in “Yok yok bizim yaptığımız bir şey yani bizim burada 

Nurcan ın yaptığı bir çalışma” dediği, Mahir’in “Tamam” dediği, Devrim’in “Onun altına ee 

eşitlik özgürlük ve adalet istiyoruz şeklinde bir slogan ee yazalım yazalım mı hani bu yeterli 

mi başka bir şey mi yazalım” dediği, Mahir’in “Yani şimdi ölümsüzdür mölümsüzdür çok şey 

klişe yani olabilir bence olur” dediği, Devrim’in “Hı hı “ dediği, Mahir’in “Eşitlik özgürlük 

adalet istiyoruz olabilir” dediği,  

8. Pankartlar, Posterler, Görsel İletişim Malzemeleri (Gezi kalkışması sırasında bir 

çok görsel iletişim malzemeleri kullanılmıştır) 

9. El İlanları, Broşürler, Kitapçıklar ve Kitaplar (Gezi kalkışması sırasında ve 

sonrasında birçok olaylar ile ilgili birçok kitap ve kitapçık yazıldı27 28) 

10. Gazeteler ve Mecmualar (Gezi kalkışmasında Gezi parkı bünyesinde Gezi 

Postası isminde gazete çıkartıldı29) 

11. Kayıtlar, Radyo ve Televizyon (Gezi kalkışmasında Gezi parkı bünyesinde 

internet üzerinden yayın yapan ÇAPULTV isminde kanal kuruldu30) bu yönde yapılan 

iletişimin tespitlerinde ise, 

                                                 
24 http://www.baskahaber.org/2013/06/gezi-park-direnisinin-aktorleri.html 
25 http://www.haber1.com/haber/239400/mizah-dergilerinin-gozunden-gezi-parki-eylemleri 
26 http://taksimgeziparkinotlari.blogspot.com.tr/2013/06/haydi-tatlm-parka-gidiyoruz.html 
27http://www.dr.com.tr/Kitap/Gezi-Direnisi/Aykut-Kucukkaya/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turkiye-

Politika-/urunno=0000000450276 
28 http://www.kitapyurdu.com/kitap/diren-gezi-amp-turkiyeyi-degistiren-direnis-hareketi/337090.html 
29 http://bianet.org/bianet/toplum/147430-gezi-postasi-yaziyor 
30 http://www.capul.tv/ vehttps://www.youtube.com/channel/UCiR-XdvDZAPdxtt47UHCzDw 

http://www.baskahaber.org/2013/06/gezi-park-direnisinin-aktorleri.html
http://www.haber1.com/haber/239400/mizah-dergilerinin-gozunden-gezi-parki-eylemleri
http://taksimgeziparkinotlari.blogspot.com.tr/2013/06/haydi-tatlm-parka-gidiyoruz.html
http://www.dr.com.tr/Kitap/Gezi-Direnisi/Aykut-Kucukkaya/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turkiye-Politika-/urunno=0000000450276
http://www.dr.com.tr/Kitap/Gezi-Direnisi/Aykut-Kucukkaya/Arastirma-Tarih/Politika-Arastirma/Turkiye-Politika-/urunno=0000000450276
http://www.kitapyurdu.com/kitap/diren-gezi-amp-turkiyeyi-degistiren-direnis-hareketi/337090.html
http://bianet.org/bianet/toplum/147430-gezi-postasi-yaziyor
http://www.capul.tv/
https://www.youtube.com/channel/UCiR-XdvDZAPdxtt47UHCzDw
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ID: 2397146123 de kayıtlı 23.10.2013 20:45:15 ALİ ÇERKEZOĞLU’nun   

(905325120xxx) 09.10.2013 14:08:11 X ŞAHIS tarafından arandığı (905322849xxx) 

görüşmede özetle; X Şahsın “yarın biz Çapul Tv diye bir televizyon kanalı açı.. açılış törenini 

sonra yapacağız haberin vardır ...” dediği, Ali’ nin “ Var var tabii “ dediği, 

ID: 2398176375 de kayıtlı, 24.10.2013 14:12:53 ALİ ÇERKEZOĞLU’nun   

(905325120xxx) ZÜLFİKAR TARAF tarafından arandığı (905394852xxx) görüşmede özetle; 

… Zülfikar’ın “Şimdi 2 tane panel var 1 tanesi savaş ile ilgili Eylem ... Ali ERGÜN 

gelecekler onlara” dediği, Ali’nin “Evet“ dediği, Zülfikar’ın “Bir de 9 Kasım da kapanış 

programımız var onu da Haziran isyanı ile ilgili yaptık ee Yalçın ... gelecek Çapul Tv 

katılacak bir de Taksim Dayanışmasından aslında Mücella ablayla da görüşmüştük de onun 

şeyi varmış ... Sempozyum varmış oraya katılacakmış davetliymiş” dediği, 

ID: 2457452798  de kayıtlı  24.11.2013 13:29:38 de  AHMET SAYMADİ’nın  

(905553606xxx) ALİ ERGİN DEMİRHAN‘ı (905532819xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Ahmet’in “Hı bu Çapul tv den Ali .. ya telefonunu şeyden aldım bu Ali COŞKUN’dan aldım... 

şimdi hocam ıı bende HDK liyim de bizim … Almanya’dan bir arkadaşımız bu Çapul tv yi 

duymuş illede ıı sor dedi sizin herhangi bir ıı ihtiyacınız var mı mikrofon kamera falan filan 

gibi” dediği, Ali’nin “Ya vallahi var yani” dediği, Ahmet’in “Neye var abi ihtiyacınız” 

dediği, Ali’nin “Şimdi biz asıl olarak ... üzerinden muhabirlerle yayın yapıyoruz ... kamera 

var da ben yani teknik şeylerini ıı isimlerini marka falan değişik oluyor onların onları vaktin 

varsa müsaade et ben böyle bir çıkartayım bir de yüzyüze görme şansımız var mı arkadaşı 

yada sizinle yada arkadaşla” dediği tespit edilmiştir. 

12. Gökyüzüne veya Toprağa Yazılan Yazılar (Gezi kalkışmasında ilginin 

çekilebilmesi için çok sayıda duvar yazıları yazılmıştır31) 

GRUP TEMSİLLERİ  
Gezi kalkışması sırasında TAKSİM DAYANIŞMASI isimli bir platform 

oluşturularak basın açıklamaları yapılmıştır.32 

13. Vekaletler ve Delegasyonlar 

14. Sahte – Alaycı Ödüller 

15. Grup Lobileri (Gezi kalkışması sırasında Taksim Platformu isimli derneğin 

Mehmet Osman KAVALA’ya ait Cezayir Restoranta yapılan toplantı sonrasında basın 

açıklaması düzenlenmiştir.33) (Şüphelilerin çok sayıda görüşmeleri ve fiziki takip tutanakları 

bulunmaktadır.) 

16. Gözcülük – Nöbetçilik (Gezi olayları sırasında birçok sanatçı ve siyasi gezi 

parkından ayrılmayarak nöbet tutmuştur.34) bu yönde yapılan iletişimin tespitlerinde, 

ID:2173137746 de kayıtlı, 24.06.2013 14:16:13 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un X ŞAHIS (905559770xxx İLKNUR 

KÜÇÜKKARABULUT ) arasındaki konuşmadan özetle; X ŞAHSIN  “Biz bu ara bir sürü 

fikir bulduk ve o fikirlerin yarısı yapıldı şuan yapıyorsunuz yani” dediği,  HANZADE’NİN  

“Yapıyor muyuz kim yapıyor abi duran adam falan mı bulmuştunuz” dediği,  X ŞAHSIN  

“Duran adam değil de ya sanat nöbeti diye bir şey bulmuştuk hani böyle o ya çeşitli yerlerde 

böyle sanatçıların masa açıp nöbet tuttuğu falan gibi ... ee onun haricinde işte şey nedir onun 

adı bu forumların tüm parklara yayılması ... forum değil de herkesin kendi parkına ... Gezi 

her yerde hesabı gibi öyle bir ... demiştik falan” dediği,  HANZADE’NİN  “Abi çok bomba 

ya hareket kendi halinde profesyonel iletişimi yapıyor diyorsun” dediği,   

ID: 2305461082 de kayıtlı, 07.09.2013 14:22:08 da Ahmet SAYMADİ’nın 

(905553606xxx) Mehmet….’i (905325177xxx) aradığı görüşmede özetle; Ahmet’in 

                                                 
31 http://www.muhalefet.org/haber-fotolarla-geziyihatirlat-51-10909.aspx 
32 http://taksimdayanisma.org/ 
33 http://www.haberler.com/taksim-gezi-parki-cevresindeki-olaylar-4687338-haberi/ 
34 http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=6348 

http://www.muhalefet.org/haber-fotolarla-geziyihatirlat-51-10909.aspx
http://taksimdayanisma.org/
http://www.haberler.com/taksim-gezi-parki-cevresindeki-olaylar-4687338-haberi/
http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=6348
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“Sultangazi ile ilgili bilgi aldın mı diye soracaktım sana ya” dediği, Mehmet’in “Bu 

saldırıyla ilgili mi … Valla sosyal medyada gördüğüm kadarıyla biliyorum Ahmet ya ben de 

şehir dışındayım” dediği, Ahmet’in “6 buçuk a çağrı yapmış sabaha kadar nöbet tutalım 

diye” dediği, Mehmet’in “şeyde Sultangazi de” dediği, Ahmet’in “cemevinde” dediği, 

Mehmet’in “Taksim Dayanışması da şeyle ilgili bir şey atmış ama her yer Taksim her yer şey 

her yer ODTÜ her yer direniş diye… Ona forumlar koordinasyonu olağanüstü toplantıya 

çağırdık içeriğini ve şeyini değiştirilmesine dair” dediği,  

ID: 2440106655 de kayıtlı, 15.11.2013 18:46:03 de GAMZE SAĞLIK SARISOY’u 

(905332009xxx) TURAN (905078288xxx) (DURAN YIGIT adına kayıtlı hat) isimli şahsın 

aradığı görüşmede özetle; Turan’ ın “Gamze hanım ben Çekmeköy Halk Meclisinden Turan 

bu pazartesi günü yaptığımız ee forumlar arası koordinasyon toplantısında siz bir bilgi 

vermiştiniz …  Berkin ELVAN’ın hastanede nöbet …  Tutma noktasında …  Bu konuda biraz 

bilgi alabilir miyim ben sizden” dediği, Gamze’nin “Şöyle aslında Turan bey bunu ilk Taksim 

Dayanışması başlatmıştı yani fikir onlardan çıkmıştı ve Berkin’e hastanede yalnız 

bırakmayalım Berkin’in ailesini” dediği, Turan’ın “Çok çok güzel” dediği, Gamze’nin 

“gündüzleri işte sabah dokuzla atıyorum akşam altı arasında ya da sabah onla beş arasında 

ne kadar müsaitliğimiz varsa gündüzleri ee Berkin’in ailesinin yanında olmak onlarla birlikte 

vakit geçirmek gibi hani Berkin ELVAN’a işte nöbet tutuyoruz diye böyle bir çalışma 

başlatmıştık hepimiz” dediği,  

17. Sahte Seçimler 

SEMBOLİK HALK HAREKETLERİ 
18. Bayraklar ve Sembolik Renkler Sergilemek (Gezi olayları sırasında halkı sokağa 

çekmek için birçok futbol takımının renkleri kullanılmıştır35) bu yönde yapılan iletişimin 

tespitlerinde, 

ID: 2341030757 de kayıtlı, 27.09.2013 14:15:12 de Süleyman SOLMAZ’ın 

(905306417xxx) NİHAT UÇUKOĞLU’nu (905326869xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Süleyman’ın “ÇARŞI GRUBU DA dahil spor taraftarlarına yönelik birşey varya .. Operasyon 

… bugünkü … bununla ilgili ben Gürkan’ı aradım ama ulaşamadım herhalde uygun değil ...” 

dediği, Nihat’ın “Gürkan şeyde ee şimdi Mimar Sinan’da şehircilik günleri kapsamında 

Taksim ...” dediği, Süleyman’ın “Hah doğrudur doğrudur ha doğrudur” dediği, Nihat’ın 

“Bende oraya gidiyorum birazdan” dediği, Süleyman’ın “Tamam şöyle yapalım ya bir mesaj 

atalım bir mail atalım diyelim ki işte Taksim Gezi parkındaki halkın yanında olan ee işte spor 

ee kulüpleri taraftarları çarşı ve diğer kulüp taraftarları ama çarşının adını geçirelim ee 

uygulanan baskı ve yıldırma politikaları halkın taleplerini hak aramalarını sindirmeye 

yöneliktir ee buna ee karşılık taraflarla dayanışmamızı dile getiriyoruz diye” dediği, Nihat’ın 

“Tamam” dediği, Süleyman’ın “Taksim dayanışma bir mesaj ve şey tweet atsın” dediği tespit 

edilmiştir. 

19. Semboller Giymek  (Kırmızılı kadın, siyahlı kadın, fularlı kadın, occupyTürkiye 

logolu kıyafetler) 

20. İbadet ve Tapınma (İstiklal Caddesi’nde yeryüzü iftarları adında iftar yemeği 

organize edilmiş ve ZİYA AZAZİ Mevlevi dansı ile protestoculara destekte bulunmuştur.36) 

ID: 2237413123’te kayıtlı, 31.07.2013 14.36:59 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Aslı’nın  (ASLIHAN ÖZGEN) (905359781xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın “Ha tamam o zaman telefonla mı konuşalım yoksa Skype mı telefonda hızlı 

halledelim mi “ dediği, Yiğit’in “Edelim edelim ya Skype a gerek yok“ dediği, Aslı’nın 

“Tamam Skype açmayalım o zaman“ dediği, Yiğit’in “Bini bin para briflerin çok var 

elimizde brif yani hemen paketleyeyim göndereyim size bir brif olur mu “ dediği, Nuray’ ın 

                                                 
35 http://www.sozlukhaber.com/h/963/ 
36http://www.dw.com/tr/yery%C3%BCz%C3%BC-iftar%C4%B1ndan-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-

sava%C5%9Fa-kar%C5%9F%C4%B1-bar%C4%B1%C5%9F-sofras%C4%B1/a-19325820 

http://tr.m.wikipedia.org/wiki/Ziya_Azazi
http://www.sozlukhaber.com/h/963/
http://www.dw.com/tr/yery%C3%BCz%C3%BC-iftar%C4%B1ndan-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-sava%C5%9Fa-kar%C5%9F%C4%B1-bar%C4%B1%C5%9F-sofras%C4%B1/a-19325820
http://www.dw.com/tr/yery%C3%BCz%C3%BC-iftar%C4%B1ndan-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1-sava%C5%9Fa-kar%C5%9F%C4%B1-bar%C4%B1%C5%9F-sofras%C4%B1/a-19325820


51 

 

“... paketle olur“ dediği, Yiğit’ in “…. Aslı ofise geldi mi bilmiyorum ama ofisimiz bayağı 

böyle dershane gibi aslında her yerde işte panolar yazılacak yerler işte kara tahtalar bilmem 

neler falan açık alanlar var dolayısıyla işte hemen yine sonbaharda bir yani Kürtçe derslerine 

başlayalım ıı biraz dilde öğrenelim falan gibi böyle kendi içimizden gelen ufak tefek talepler 

var falan ıı bu birinci ayak ikinci ayak ta asıl varoluş ve kurulma sebebimiz yani bize ilk ıı 

böyle bir yer kursanıza diyen uluslararası bir derneğin aslında şeyi ön ayak olmasıyla oluştu 

o da ŞİDDETSİZ EYLEM şiddetsizlik üzerine,…,Şiddetsiz eylem işte bütün bu DURAN 

ADAMLAR işte ne bileyim PİYANO ÇALAN ADAM efendim başka ne olabilir YERYÜZÜ 

İFTARLARI falan hani bir siyasi bir kamusal alanda yapılan her türlü siyasi aktivite 

aslında ama şiddet içermeyen yani taş atmadan direnmek aslında bir nevi  şiddetsiz eylem 

biçimi ve BİZ BUNLARI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ bunun dünyada çok sağlam ıı 

şeyi var literatürü var ıı örnekleri var bununla ilgili de yine ... hareketle alo “ dediği, 

Nuray’ın “Yiğit birşey soracağız,…,Şimdi şiddetsiz eylem diye bir site  var zaten ve siz orayı 

güncelliyorsunuz“ dediği, Yiğit’in “Onu işte daha güncel ...” dediği, Nuray’ın “... 

bağlayacak mısınız birbirine öyle bir şey mi ...” dediği, Yiğit’in “Tabi tabi yani o 

Şiddetsizeylem.org bizim ilk ürünümüz aslında bir yandan hani piyasa diliyle konuşmak 

gerekirse çünkü bir şeyi yaygınlaştırmak için hani ne olduğunu anlatmak gerekiyor ya ki 

benzer bir site daha varmış gerçi de hani onları belki konuştururuz birbiriyle görüştürürüz 

bir iki site benzer şekilde bu eylem türlerinin ıı bir kere temel metinleri Türkçe ye çevireceğiz 

ıı ondan sonra Türkiye de şiddetsiz eylemin tarihçesiyle ilgili bir çalışma yapıp hani böyle ne 

derler ıı orjinal bir metin ıı üreteceğiz ıı işte Türkiye bugüne kadar işte Cumartesi Anneleri de 

bir Şiddetsiz eylem biçimi aslında bütün Gezi Direnişinde taş atılmayan kısım molotof 

atılmayan kısımları şiddetsiz eylem ... falan filan hani Türkiye de bunu tarihçesini yazacağız 

ki hani bakın biz CIA den OTPOR’dan oradan buradan bir şey ithal etmiyoruz bunun yerlisi 

yapılmışı var şimdi bunu biz ııı” dediği, 

ID: 2217337850 19.07.2013 20:04:08 tarihli Haluk Ağabeyoğlu (905322270xxx)’un 

MEHMET (905337694xxx) isimli şahsın aramasıyla alakalı görüşmede özetle; Haluk 

Ağabeyoğlu’nun ‘‘Ha peki iyi abi bi bak ne diyeceğim muhtar ya ıı pazar günü yani yarın 

değil öbür gün pazar günü bu yeniköyde bir ıı yeryüzü sofrası iftar ıı yapılacak oraya 

davetlimizsin’‘ dediği, Mehmet’in ‘‘Bir terslik olmazsa Haluk kaçta 9 da mı 7 8 de’‘ dediği, 

Haluk Ağabeyoğlu’nun ‘‘Abi ıı yani top ıı 8:45 falan gibi atılıyor artık 8:45 8:50 arası ama 

saat 7 den itibaren orada ıı insanlar bulunacaklar hani ıı işte ıı çocuklara dönük ıı bir 

eğlence var etkinlik var filan ondan sonrada iftar olacak ıı bu yeryüzü sofraları oluyor ya 

iftarları’‘ dediği,  

21. Sembolik Nesneler Dağıtmak 

22. Protesto için Soyunmak37(Gezi kalkışmasında örnekleri yaşanmıştır.) 

23. Portre ve Tasvir Sergilemek 

24. Kendi Malına Zarar Vermek 

25. Sembolik Işıklar 

26. Protesto için Boyama (Olaylar sırasında ülkenin çoğu yerinde gezi eylemlerinin 

semboller ve yazılar duvarlara boyanmıştır.38) 

27. Yeni İmza ve İsimler 

28. Sembolik Sesler (Olayların başladığı ilk günden son güne kadar başta ilimiz 

olmak üzere ülkemizin çoğu yerinde akşam saat 21:00 sularında insanların balkon ve 

pençelere çıkarak tencere tavalarına kaşık vurarak ses çıkartarak gezi olaylarına destekte 

bulunmuşlardır.39) 

                                                 
37 http://www.sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/ciplak-direnis-316040/ 
38 https://intersexualshalala.wordpress.com/2013/06/06/gezi-park-cark-her-sey/ 
39 https://www.youtube.com/watch?v=NxA7cIv5mcY 

http://www.sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/ciplak-direnis-316040/
https://intersexualshalala.wordpress.com/2013/06/06/gezi-park-cark-her-sey/
https://www.youtube.com/watch?v=NxA7cIv5mcY
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29. Sembolik Islah ve Değerlendirmeler40 

30. Kaba El – Kol Hareketleri  

BİREYLER ÜZERİNDE BASKILAR 

31. Memurları “Avlamak” 

32. Memurlar ile Alay Etmek (Gezi olayları sırasında birçok eylemci tarafından 

görevli memurlar ile alay edici el kol hareketleri ve sloganlar atmıştır41) 

33. Arkadaşlık Etme (Gezi olayları sırasında bazı göstericiler ile polis memurları 

arasında çiçek dağıtma olayları yaşanmıştır42) 

34. Gece Nöbetleri (Eylemciler Gezi olayları sırasında Gezi Parkını boşaltmayı 

reddederek gezi parkında ve Türkiye genelinde bir çok parkta gece nöbetlerine kalmışlardır43) 

DRAMA VE MÜZİK 
35. Eğlendirici – Neşelendirici Hicivler ve Muziplikler44 

36. Oyun ve Müzik Gösterileri (Kardeş Türküler, Duman gibi pek çok müzik grubu 

şarkı besteledi, Roger Waters'ın “The Wall” konser turu İstanbul performansında isyan 

sürecinde ölen kişilerin fotoğrafları yansıtıldı.45) 

37. Şarkı Söylemek (İstanbul’un çeşitli yerinde konserler verilerek Kadıköy’de 

Gazdan Adam Festivali düzenlendi.)46 

ID: 2290174572 de kayıtlı, 29.08.2013 16:46:10 da Ahmet SAYMADİ’nın 

(905553606xxx) Hatice ALMACA’yı (905352715xxx) aradığı görüşmede özetle; Hatice’nin 

“dün ben katılamadım bir toplantımız vardı o çok geç bitti ee bu 1 Eylül le ilgili olarak sizin 

bir mitinginiz var onu biliyorum Kadıköy’de onun dışında şimdi parklarla ilgili hani böyle bir 

ee şeyden bilgi olmamıştı yada kaçırdım notlarımda yoktu bir onu sorayım dedim e onun 

dışından da 15 Eylül de de 15 Eylül le ilgili de bir bilgim yok bayağı bir kaçırmışım yani ...” 

dediği, Ahmet’in “Tamam şöyle söyleyeyim şimdi ee 15 Eylül de Kadıköy de bir büyük şenlik 

yapmak istiyormuş Anadolu Yakası Forumları … Forumlar bir araya gelmiş orada bir miting 

yapıyorlar ee oraya da ee Grup Yorum ondan sonra Bulutsuzluk Özlemi gibi birkaç sanatçıyı 

da çağırmış çağırmışlar … miting başvurusunu da Emniyete yapmışlar izni de almışlar” 

dediği, Hatice’nin “anladım bu forumlar o zaman bizim Dayanışmanın dışında mı bu şey 

yapmışlar” dediği, Ahmet’in “Evet bu Dayanışmanın dışında bir şey” dediği, Hatice’nin “... 

bunlara dahil örgüt olarak mesela biz kendi örgütümüzü buraya dahil edecek miyiz eğer 

dayanışmanın böyle bir kararı varsa hani şimdiden” dediği, Ahmet’in “dayanışma bunun 

sadece duyurusunu yapacak … bu Gazdan Adamın daha yumuşağı bir şey olacak gibi geliyor 

bana  … bu forumlar kendi içlerinde bir zincir yapmaya karar vermiş” dediği, 

ID: 2285038909 de kayıtlı, 26.08.2013 19:56:35 de GAMZE SAĞLIK SARISOY’ u 

(905332009xxx) ASLI  (905326319xxx) (HİMMET YAĞCI ) isimli şahsın aradığı görüşmede 

özetle; Aslı’ nın “He onu da unutma yani bize sorduklarında siz yarın öbür gün fiziki olarak 

bitecek misiniz hayır biz direnişe devam ediyoruz bitmeyeceğiz çok iyi bir muhalefet yapıyoruz 

ama bitmeyeceğiz yani bizi bitemeyeceksiniz ne olursun gözünü seveyim çak bunları da 

gözlerine gözlerine biz ... yeniden hep beraber el ele vererek barışı yapacağız bir Eylül çünkü 

forumların ilk canlanması onbeş Eylülde de biliyorsun yoğurtçu parkından başlayarak bir 

organizasyon söz konusu onbeş Eylülde ee forum fest diye tamam mı o forum festivalinde 

üstüne bas onbeş Eylülde forum festivali Kadıköyde rıhtım alanında gerçekleşecek tamam mı 

…  Çok büyük bir festival yapıyoruz gazdan adam gibi düşünebilirsin ama gazdan adam da 

yine başka bileşenler vardı burada sadece forumlar var tamam mı“ dediği,  

                                                 
40 http://www.gazetevatan.com/gezi-parki-nda-piyano-sesleri--545587-gundem/ 
41 http://www.milliyet.com.tr/gezi-parki-gunlugu/cumartesi/haberdetay/08.06.2013/1720001/default.htm 
42 http://www.sacitaslan.com/polis-ve-eylemciler-karsilikli-cicek-dagitti-haberi-93813 
43 http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/05/29/gezi.parki.nda.gece.nobeti/709859.0/index.html 
44 https://www.vidivodo.com/biber-gazi-oley-gezi-parki-direnis 
45 http://www.hurriyet.com.tr/roger-waters-konserine-gezi-damgasi-24457413 
46 http://www.haberturk.com/gundem/haber/858480-kadikoyde-gazdan-adam-festivali 

http://tr.m.wikipedia.org/wiki/Roger_Waters
http://tr.m.wikipedia.org/wiki/The_Wall
http://www.gazetevatan.com/gezi-parki-nda-piyano-sesleri--545587-gundem/
http://www.milliyet.com.tr/gezi-parki-gunlugu/cumartesi/haberdetay/08.06.2013/1720001/default.htm
http://www.sacitaslan.com/polis-ve-eylemciler-karsilikli-cicek-dagitti-haberi-93813
http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/05/29/gezi.parki.nda.gece.nobeti/709859.0/index.html
https://www.vidivodo.com/biber-gazi-oley-gezi-parki-direnis
http://www.hurriyet.com.tr/roger-waters-konserine-gezi-damgasi-24457413
http://www.haberturk.com/gundem/haber/858480-kadikoyde-gazdan-adam-festivali
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GEÇİT TÖRENLERİ – YÜRÜYÜŞLER 
38. Uygun Adım Yürüyüşler47 

39. Gösteriler – Onur Yürüyüşleri 

40. Ruhani Yürüyüşler 

41. Kutsal Yolculuklar 

42. Araç Konvoyları 

ÖLÜLERE SAYGI GÖSTERMEK – ONLARI ONURLANDIRMAK 
43. Siyasi Matemler48  

44. Sahte Cenazeler 

45. Demonstratif Cenazeler (Eylemlerde hayatını kaybeden vatandaşların 

cenazesinde pek çok gerginlik çıkarıldı49) 

46. Cenaze Törenlerinde Saygı Törenleri (Gezi Parkı içerisinde eylemlerde ölen 

vatandaşlar adına sembolik mezarlıklar yapılıp mum yakıldı50) 

KAMU TOPLANTILARI – MECLİSLERİ 
47. Protesto ve Destek Meclisleri 

48. Protesto Toplantıları51 

49. Kamufle Protesto Toplantıları (Dosya şüphelilerinin eylemlere yön vermek 

üzere kendi aralarında yaptıkları toplantılar.) 

50. Tartışmalar (Gezi parkı kalkışması sürecinde değişik parklarda çok sayıda forum 

oluşturulmuştur.52) 

ÇEKİLME VE FERAGATLER 
51. Çekip Gitmek (Gezi kalkışması sırasında KESK, DİSK ve diğer sendikaların iş 

bırakması53) 

52. Sessizlik 

53. Son Görevden Feragat Etmek (Memet Ali ALABORA Karadeniz Vakfı'nın 

kendisine vermiş olduğu ödülü reddetmiştir.54) 

54. Sırtını Dönmek 
SOSYAL DİRENİŞ YÖNTEMLERİ-BİREYLERİN DIŞLANMASI VE 

KOVULMASI 
55. Sosyal Boykot55 

56. Seçici Sosyal Boykot 

57. Lysistratik Eylemsizlik (Ör: Partner ile Sevişmeme) 

58. Aforoz Etme 

59. Men Etmek – Yasaklamak 

SOSYAL ETKİNLİKLERE, GELENEKLERE VE KURUMLARA 

DİRENMEK 

60. Sosyal ve Spor Aktivitelerini Erteleme – Askıya Alma 

61. Sosyal İşleri Boykot Etmek 

62. Öğrenci Grevleri (ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitenin mezuniyet 

törenlerinde pankartlı eylem yapıldı.)56 

                                                 
47 https://vimeo.com/67878919 
48 http://www.posta.com.tr/chpli-kadinlar-gezi-olaylarinda-olenleri-andi-181917 
49 http://www.memurlar.net/haber/388783/ 
50 http://www.bursaport.com/haber/guncel/gezi-parkinda-sembolik-mezarlik-40110.html 
51 https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130605_taksim_platformu_talepler 
52 http://parklarbizim.blogspot.com.tr/2013/06/kadkoy-yogurtcu-park-forum-notlar-27.html 
53 http://www.ntv.com.tr/ekonomi/sendikalardan-gezi-grevi,-Eeo9MMmUkCW0BeY7Cjl3g 
54 http://www.radikal.com.tr/hayat/mehmet-ali-alabora-odulu-reddetti-1135441/ 
55 http://www.objektifhaber.com/gezi-parkinda-bekleyis-suruyor-175540-haber/ 
56 https://onedio.com/haber/odtu-mezuniyet-toreninden-gondermeli-pankartlar-126261 

https://vimeo.com/67878919
http://www.posta.com.tr/chpli-kadinlar-gezi-olaylarinda-olenleri-andi-181917
http://www.memurlar.net/haber/388783/
http://www.bursaport.com/haber/guncel/gezi-parkinda-sembolik-mezarlik-40110.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130605_taksim_platformu_talepler
http://parklarbizim.blogspot.com.tr/2013/06/kadkoy-yogurtcu-park-forum-notlar-27.html
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/sendikalardan-gezi-grevi,-Eeo9MMmUkCW0BeY7Cjl3g
http://www.radikal.com.tr/hayat/mehmet-ali-alabora-odulu-reddetti-1135441/
http://www.objektifhaber.com/gezi-parkinda-bekleyis-suruyor-175540-haber/
https://onedio.com/haber/odtu-mezuniyet-toreninden-gondermeli-pankartlar-126261
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ID: 2305461082 de kayıtlı, 07.09.2013 14:22:08 da Ahmet SAYMADİ’nın 

(905553606xxx) Mehmet….’i (905325177xxx) aradığı görüşmede özetle; Ahmet’in 

“Sultangazi ile ilgili bilgi aldın mı diye soracaktım sana ya” dediği, Mehmet’in “Bu 

saldırıyla ilgili mi … Valla sosyal medya da gördüğüm kadarıyla biliyorum Ahmet ya ben de 

şehir dışındayım” dediği, Ahmet’in “6 buçuk a çağrı yapmış sabaha kadar nöbet tutalım 

diye” dediği, Mehmet’in “şeyde Sultangazi de” dediği, Ahmet’in “cem evinde” dediği, 

Mehmet’in “Taksim Dayanışma da şeyle ilgili bir şey atmış ama her yer Taksim her yer şey 

her yer ODTÜ her yer direniş diye… Ona forumlar koordinasyonu olağanüstü toplantıya 

çağırdık içeriğini ve şeyini değiştirilmesine dair” dediği, 

ID: 2303963146  de kayıtlı 06.09.2013 16:09:36 AKİF BURAK ATLAR’ın  

(905383051xxx)   MUSTAFA TURGUT‘u aradığı (905057508xxx) görüşmede özetle; 

Akif’in “Bu şey için Mücella ya ulaştım şimdi twit attıracağım da ….bu biz kınama mesajı 

değil mi bir çağrı falan yapmıyoruz biz değil mi “ dediği, Mustafa’nın “Yok çağrı 

yapmayalım dayanışma mesajı yapalım yani ODTÜ ile dayanışma içinde olduğumuzu 

söyleyelim ... insanlar gereğini yapıyorlar Yoğurtçu da şurada burada …biz bir çağrı 

yapmayalım her taraftan bir takım çağrılar dönüyor …biz sadece ODTÜ’yü desteklediğimizi 

belirten bir mesaj atalım “ dediği, Akif’in “Dayanışma ... he tamam “ dediği, Mustafa’nın 

“Dayanışma içinde olduğumuzu söyleyen bir mesaj atalım zaten insanlar dayanışıyor yani  “ 

dediği, 

63. Sosyal İtaatsizlik (Gezi parkında sözde komün hayatı kurulmak istenilmiştir.)57 

64. Sosyal Kurumlardan Çekilme – Ayrılma 

SOSYAL SİSTEMDEN ÇEKİLMEK 

65. Evde Kalmak (Memet Ali ALABORA başta olmak üzere Mi Minör ile bağlantılı 

olan kişilerin birçoğu olaylar sırasında bir süre evden çıkmamışlardır.) 

66. Total Bireysel Direniş 

67. İşçi “Firarları” (DİSK, KESK ve diğer sendikaların bir günlük iş bırakma eylemi 

yapmışlardır.) 

68. Sığınma (Olaylar sırasında göstericiler tüm uyarılara rağmen dağılmaları 

sonucunda yapılan müdahale sonucunda DİSK binasına, Dolmabahçe Camiine ve Divan Otele 

sığınmışlardır.)58 

69. Kolektif Kaybolma 

70. Protesto Göçü (ör: hicret) (Memet Ali ALABORA başta olmak üzere Mi Minör 

ile bağlantılı olan kişilerin birçoğu İngiltere’de yaşıyorlar.)59 

EKONOMİK DİRENİŞ YÖNTEMLERİ: EKONOMİK BOYKOTLAR 

MÜŞTERİ EYLEMLERİ 

71. Müşteri Boykotları (Kızılkayalar isimli işletmeler, Mado isimli işletmeler, 

Starbucks isimli işletmeler başta olmak üzere birtakım işletmelere boykot uygulanmış ilimiz 

Kadıköy İlçesi Bağdat Caddesinde bulunan Starbucks isimli iş yerlerine saldırı sonucunda 

maddi zararlar verilmiştir.)60 

72. Boykot Edilen Ürünleri Tüketmemek 

73. Tasarruf Politikası 

74. Kira Ödememek 

75. Kiralamayı Ret Etmek 

76. Ulusal Müşteri Boykotu 

77. Uluslar arası Müşteri Boykotu 

                                                 
57 http://www.elifkiral.com/taksim-komunune-gider-arkadaslarimin-makaleleri-ayse-koc/ 
58http://www.milliyet.com.tr/divan-bu-gunlerde-genclere/cagdas-

ertuna/pazar/yazardetay/16.06.2013/1723499/default.htm 
59 http://www.ensonhaber.com/mehmet-ali-alabora-ingiliz-vatandasi-oldu-2014-09-26.html 
60 http://www.gazetevatan.com/gezi-nin-en-cok-kaybedeni-oldu--547021-ekonomi/ 

http://www.elifkiral.com/taksim-komunune-gider-arkadaslarimin-makaleleri-ayse-koc/
http://www.milliyet.com.tr/divan-bu-gunlerde-genclere/cagdas-ertuna/pazar/yazardetay/16.06.2013/1723499/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/divan-bu-gunlerde-genclere/cagdas-ertuna/pazar/yazardetay/16.06.2013/1723499/default.htm
http://www.ensonhaber.com/mehmet-ali-alabora-ingiliz-vatandasi-oldu-2014-09-26.html
http://www.gazetevatan.com/gezi-nin-en-cok-kaybedeni-oldu--547021-ekonomi/
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ÇALIŞAN VE ÜRETİCİ EYLEMLERİ 
78. Emekçi Boykotları 

79. Üretici Boykotları 

ARACI EYLEMLERİ 
80. Tedarikçi ve Alıcı Boykotları 

PATRON VE YÖNETİM EYLEMLERİ 
81. Tüccar Boykotları 

82. Mal – Mülk Satışlarını ve Alımlarını Ret Etmek 

83. Grev ve Lokavtlar 

84. Endüstriyel Desteğin Reddi 

85. Tacirlerin “Toplu Grevi” 

HAMİLLERİN VE FİNANSAL KAYNAKLARI EYLEMLERİ 
86. Banka Mevduatlarının Çekilmesi 

87. Ücretleri, Borçları ve Tahakkukları Ödemeyi Ret Etmek 

88. Borçların ve Faizlerin Ödenmesini Ret Etmek 

89. Kredileri ve Fonları Kesmek 

90. Ciro Reddi 

91. Hükümet Parasını Ret Etmek 

HÜKÜMET EYLEMLERİ 
92. Yerel Ambargo 

93. Tüccarları Kara Listeleme 

94. Uluslararası Satıcı Ambargoları (Gezi olaylarında Türkiye’ye Biber Gazı ile 

ilgili Ambargo yapılması yönünde çalışmaların olduğu) 

ID: 2166486120 de kayıtlı, 20.06.2013 19:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’yi (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Osman sana yolladım şeyi metni ee imzalaman gereken şeyi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ ... Nur hanım onu halledeceğim dedi …  Şey yapacak ee faksla hallederim dedi “ 

dediği, Yiğit’in “Ya sen bir o yazıyı ya Nur hanım senin imzanı taklit edebiliyorsa ona atsın 

ya da sen ... o metni imzalayıp fakslarsan Nur hanım a “ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam 

tamam “ dediği, Yiğit’in “Çünkü sonra aslını sonra aldıracağım ben senden yani sonra 

buluştuğumuzda... “ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam “ dediği, Yiğit’in “Orada ... 

“ dediği, Yiğit’in “Tamam ya bir şey söyleyeceğim ee yani biraz münasebetsiz bir şey olacak 

da bu ee İnsan Hakları Komiseri geldiğinde görüşmek ister misin …  Temmuz un ilk haftası“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Olur yani memnun olurum …  Şimdi biz ee biz şöyle bir biz şöyle 

bir hazırlık yapıyoruz ee şeyin bu ee yani devletin gazı kullanma ee şeysi yöntemleri 

değişmediği sürece bir gaz Türkiye ye gaz ihracatına bir ambargo talebi üzerine çalışıyoruz “ 

dediği, Yiğit’in “Oo süper tamam abi işte bu adam ... sen yenisini tanıdın mı bilmiyorum “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır hayır tanımadım“ dediği, Yiğit’in “İyi tanımanda yarar 

var ya ben onu söyleyeyim ablama da seninle de bir şey ayarlasınlar ya“ dediği,  

ID: 2172732387 de kayıtlı, 24.06.2013 10:39 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ÖZLEM DALKIRAN’ı (905303175xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman KAVALA’nın “sen şu GAZLA ilgili  (İNTERNATİONAL FEDERATİON OF HUMAN 

RİGHTS= ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI FEDERASYONU) temastasın değil mi” 

dediği, Özlem in “Antuanlarla mı temastayım derken veri toplamaya çalıştım bir iki fotoğraf 

falan gelince konuşacağız” dediği, X şahsında biber gazı konusunda bir bayanın Türkiye ye 

geldiğinden bahsettiği, Mehmet’in ise “bu şeyi yalnız boş bırakmamak lazım bu iyi bir şey 

olur yani ambargo yapar şey yaparlarsa talebinde bulunurlarsa… şimdi bak silah kullanımı 

da yasak değil ama silahı eğer bir ülke yanlış kullanıyorsa ambargo oluyor yani mesele şey 

değil gazın Türkiye de yasaklanması değil… nu boş bırakmamak lazım bence bu şu anda çok 

anlamlı bir iş” dediği,  
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95. Uluslararası Alıcı Ambargoları 

96. Uluslararası Ticaret Ambargoları 

EKONOMİK DİRENİŞ YÖNTEMLERİ: GREVLER SEMBOLİK GREVLER 

97. Protesto Grevleri DİSK, KESK ve diğer STK'ların grevleri. 

98. İhbarsız Grev (Şimşek Grevi)61 

ZİRAİ GREVLER 
99. Köylü Grevleri 

100. Tarla Çalışanları Grevleri 

ÖZEL GRUPLARIN GREVLERİ 
101. Dayatılmış Çalışmayı Ret Etmek 

102. Mahkûm Grevi 

103. Esnaf Grevi 

104. Profesyonellerin Grevi 

OLAĞAN ENDÜSTRİ GREVLERİ 
105. Kurum Grevleri 

106. Sanayi Grevleri 

107. Sempati – Destek Grevi 

SINIRLI GREVLER 
108. Detaylı Grev 

109. Tampon Grev 

110. Yavaşlatma Grevi 

111. Kurallara Harfi Harfine Uyarak İş Yavaşlatma 

112. Hasta Raporu Alıp İşe Gitmemek 

113. İstifa Grevi 

114. Sınırlı Grev 

115. Seçici Grev 

ÇOKLU-SANAYİ GREVLERİ 
116. Genellenmiş Grev 

117. Genel Grev 

GREV VE EKONOMİK KAPATMALARIN BİRLEŞİMİ 
118. Dükkan Kapatma 

119. Ekonomik Kapama 

POLİTİK DİRENİŞ YÖNTEMLERİ OTORİTEYİ RET ETME 
120. Vatandaşlık Haklarından Feragat Etme 

121. Kamu Desteğini Ret Etme 

122. Direnişi Savunan Edebiyat ve Konuşmalar (Halk TV ve İmc TV başta olmak 

üzere birçok kanal gezi olaylarını destekleyen/savunan yayınlarda bulunmuş ve bazı köşe 

yazarları da direnişi destekleyen yazılar yazmışlardır.62) 

VATANDAŞLARIN DEVLETE DİRENİŞİ 
123. Yasama Organlarının Boykotu 

124. Seçim Boykotu 

125. Devlet İstihdamını ve Görevlerini Boykot (Başta öğretmenler olmak üzere devlet 

memurlarının işe girmeyip Gezi direnişine destek vermeleri.)63 

126. Devlet Departmanlarını, ajanslarını ve Diğer Organlarını Boykot 

127. Devlet Eğitim Kurumlarından Çekilmek 

128. Devlet Destekli Kurumları Boykot 

                                                 
61 http://www.objektifhaber.com/sendikalardan-genel-grev-karari-178660-haber/ 
62 https://www.vidivodo.com/taksim-gezi-parki-olaylari-geziparki-olaylari-halk-tv-canli-yayin 
63 http://www.haberler.com/ogretmenlerden-gezi-parki-eylemi-4697041-haberi/ 

http://www.objektifhaber.com/sendikalardan-genel-grev-karari-178660-haber/
https://www.vidivodo.com/taksim-gezi-parki-olaylari-geziparki-olaylari-halk-tv-canli-yayin
http://www.haberler.com/ogretmenlerden-gezi-parki-eylemi-4697041-haberi/
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129. İcra Kurumlarının Desteğini Ret Etme (Değişik zamanlarda ve değişik 

noktalarda görevini yapan güvenlik güçlerine mukavemette bulunulmuştur.)64 

130. Kendi İmza ve İşaretlerini Kaldırma 

131. Atanan Kamu Görevlilerinin Kabulünü Ret Etme 

132. Var Olan Kurumları Dağıtmayı Ret Etme 

VATANDAŞLARIN İTAATSİZLİK ALTERNATİFLERİ 
133. İtaate Gönülsüzlük veya Yavaşlatmak 

134. Doğrudan Denetimin Yokluğunda Sadakatsizlik 

135. Popüler Sadakatsizlik 

136. Gizli İtaatsizlik 

137. Toplanma veya Toplantının Dağılmasını Ret Etme65 

138. Oturma Grevi66 

139. Zorunlu Askerliğe ve Sınır dışı Edilmeye Direniş 

140. Saklanma, Kaçma ve Yanlış Kimlik Kullanma 

141. “Gayri-Meşru” Kanunlara Sivil İtaatsizlik 

DEVLET GÖREVLİLERİNİN EYLEMLERİ 

142. Devlet Yardımlarının Desteğinin Seçici Reddi 

143. Emir ve Bilgi Zincirini Engellemek 

144. Erteleme ve Engelleme 

145. Genel Yönetimsel Direniş (Olaylar sırasında Sancaktepe Kaymakamlığı 

göstericiler tarafından ele geçirilmeye çalışılmıştır.)67 

146. Yasal Direniş (İlimiz Çağlayan Adalet sarayında bir grup avukat gezi parkında 

polislerin müdahalesini protesto edici eylemde bulunmuştur.)68 

147. İcra ve Emniyet kurumlarına Seçici Direniş ve Kasıtlı Verimsizlik69 

148. Başkaldırı-İsyan (Gezi olayları sivil bir ayaklanmaya dönüştürülmüştür.70) 

YEREL DEVLET İLE İLGİLİ EYLEMLER 
149. Sözde Yasal Bahaneler ve Ertelemeler Üretme 

150. Tamamlayıcı Devlet Birimlerinin Direnişi 

ULUSLARARASI DEVLET EYLEMLERİ 
151. Diplomatik ve Diğer Temsillerde Değişiklikler 

152. Diplomatik Etkinlikleri Ertelemek – İptal Etme 

153. Diplomatik Tanımadan Vazgeçme 

154. Diplomatik İlişkileri Kesme 

155. Uluslararası Organizasyonlardan Çekilme 

156. Uluslararası Organları Ret Etme 

157. Uluslararası Kurumlardan İhraç 

ŞİDDETSİZ MÜDAHALE YÖNTEMLERİ PSİKOLOJİK MÜDAHALE 
158. Unsurları Teşhir Etmek 

159. Oruçlar (Vicdani Baskı Orucu, Açlık Grevi, Hakikate Tutunma (Satragrata) 

Orucu) 

160. Ters Mahkeme 

161. Şiddetsiz Taciz 

 

 

                                                 
64 https://line.do/tr/gezi-parki-olaylarindan-unutulmaz-kareler/kdp/vertical 
65 http://www.trthaber.com/haber/gundem/gostericilerin-eylemi-suruyor-88018.html 
66 http://www.demokrathaber.org/guncel/gezi-parkinda-vekillerden-oturma-eylemi-h21219.html 
67 http://www.milliyet.com.tr/sancaktepe-de-tansiyon-artti-/gundem/detay/1717506/default.htm 
68 http://www.aksam.com.tr/siyaset/avukatlardan-adliyede-gezi-parkina-destek-eylemi/haber-212820 
69 https://www.cnnturk.com/2013/turkiye/06/08/gazi.mahallesinde.olayli.protesto/711061.0/index.html 
70 http://www.trabzonhaber.com.tr/gundem/eylemler-yurt-geneline-yayildi-h23408.html 

https://line.do/tr/gezi-parki-olaylarindan-unutulmaz-kareler/kdp/vertical
http://www.trthaber.com/haber/gundem/gostericilerin-eylemi-suruyor-88018.html
http://www.demokrathaber.org/guncel/gezi-parkinda-vekillerden-oturma-eylemi-h21219.html
http://www.milliyet.com.tr/sancaktepe-de-tansiyon-artti-/gundem/detay/1717506/default.htm
http://www.aksam.com.tr/siyaset/avukatlardan-adliyede-gezi-parkina-destek-eylemi/haber-212820
https://www.cnnturk.com/2013/turkiye/06/08/gazi.mahallesinde.olayli.protesto/711061.0/index.html
http://www.trabzonhaber.com.tr/gundem/eylemler-yurt-geneline-yayildi-h23408.html
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FİZİKSEL MÜDAHALE 

162. Oturma Eylemi (Gezi olayları sırasında Galatasaray Lisesi önü ve Gezi 

Parkı’nda oturma eylemleri yapıldı)71 

ID: 2311964874’de kayıtlı, 11.09.2013 tarihinde saat: 11:43:38’ de Ayşegül 

GÜZEL’i (5325843xxx)  CİHAN’ın (5069322xxx) (CİHAN İLHANLI) aradığı görüşmede; 

Cihan’ ın “Hay.. hayatımda ilk defa ya ben bende Taksim e gelecektim işte bir kaç kişi Hande 

mande Nihal e şey yazmış işte Heybeliada da protesto olacak falan iyi hadi bari dedik hani 

adalı olarak ada protestosuna gidelim bu sefer“ dediği, Ayşegül’ün “E nasıldı” dediği, 

Cihan’ın “Oturma eylemi pankartlar yazıldı konuldu herkes oturdu bitti” dediği, Ayşegül’ ün 

“E tabi ... arkanızdan kovalayan polis yok ne yapacaksınız” dediği, Cihan’ın “Hayır çıkıp bir 

sı.. slogan atılır slogan atılarak gezilir orada öbür tarafta millet milli maç izliyor bağıra 

bağıraç şarkılar türküler söylüyor sen orada birgün önce ölen bir çocuğun yasını tutuyorsun 

ve onun ondan haberi bile yok … Giderdik te işte Giftival var bu hafta” dediği, Ayşegül’ün 

“Ya gidin gidin siz boşver ne zaman gideceksiniz ama “ dediği, Cihan’ın “E işte şey biz 

Cuma dan falan çıkarız diyorduk” dediği, 

ID: 2193908358’de kayıtlı, 05.07.2013 23:07:50 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) HAYAT TV’nin (902125873xxx) aradığı görüşmede özetle; (BU 

GÖRÜŞMEDE 2193908358-2193908850 ID NOLU SESLER BİRLEŞTİRİLMİŞTİR) 

(GÖRÜŞME BAŞLAMADAN ÖNCE ARKA PLANDA BULUNAN X ŞAHIS ARKA 

PLANA HİTABEN: ... onlarla burada başlatmış ol.. bu oturma eylemi aynı zamanda bir 

barikat olsun istedik yani ... gezi direnişinin ortaya çıkarmış olduğu dayanışma ortadan 

kalkmasın ... dolayısıyla ülke çapındaki tutsaklar yani gezi dayanışmasında göz altına alınan 

tutuklular aynı zamanda bizim ço.. nasıl ben Mustafa’ya sahip çıkıyorsam aynı duygu ve 

düşüncelerle tüm arkada.. 

ID: 2317874685 de kayıtlı, 14.09.2013 15:13:39 da Ahmet SAYMADİ’nın 

(905553606xxx) Berfin AZDAL’ı (905393222xxx) aradığı görüşmede özetle; Ahmet’in 

“akşam ki Robinson organize edebiliyor musun sen hiç gelebildi mi onlar” dediği, Berfin’in 

“bizim dörtte gençlik toplantısı var işte genç herhalde oradan çıkıp gençler olarak geleceğiz” 

dediği, Ahmet’in “tamam o zaman bir de yedi de meydan da bir eylem var biliyorsunuz değil 

mi onu galata.. Galatasaray Lisesinde” dediği, Berfin’in “O yürüyüş mü olacak oturma 

eylemi mi” dediği, Ahmet’in “ben size onun bilgisini veririm tamam…” dediği,  

ID :2329236419’de kayıtlı, 20.09.2013 20:00:08 tarihli Haluk Ağabeyoğlu 

(905370372xxx)’nun EZGİ ÖZ (905558208xxx) isimli şahsın aramasıyla alakalı görüşmede 

özetle; Haluk Ağabeyoğlu’nun ‘‘Makina makinan var mı makina’‘ dediği, Ezgi Öz’ün 

‘‘Efendim’‘ dediği, Haluk Ağabeyoğlu’nun ‘‘Bilgisayarın var mı bilgisayarın’‘ dediği, Ezgi 

Öz’ün ‘‘Var var hıhı’‘ dediği, Haluk Ağabeyoğlu’nun ‘‘Beşiktaş’ta müdahale oldu oturma 

eylemi başladı ıı bunu duyurun ve herkes gelsin tamam’‘ dediği, Ezgi Öz’ün ‘‘Tabi ki iskele 

eylemine mi ‘‘ dediği, Haluk Ağabeyoğlu’nun ‘‘Evet evet’‘ dediği, Ezgi Öz’ün ‘‘Tamam hemen 

yazıyorum şimdi arıyorum seni’‘ dediği,  

163. Dikilme-Ayakta Durma Eylemi (Gezi olayları sırasında Duran Adam Eylemleri 

yapıldı)72 

ID: 2237413123 te kayıtlı, 31.07.2013 14.36:59 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Aslı’nın  (ASLIHAN ÖZGEN) (905359781xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın “Ha tamam o zaman telefonla mı konuşalım yoksa Skype mı telefonda hızlı 

halledelim mi “ dediği, Yiğit’in “ Edelim edelim ya Skype a gerek yok “ dediği, Aslı’nın 

“Tamam Skype açmayalım o zaman“ dediği, Yiğit’in “Bini bin para briflerin çok var elimizde 

brif yani hemen paketleyeyim göndereyim size bir brif olur mu“ dediği, Nuray’ın “ ... paketle 

olur“ dediği, Yiğit’in “…. Aslı ofise geldi mi bilmiyorum ama ofisimiz bayağı böyle dershane 

                                                 
71 http://www.demokrathaber.org/guncel/gezi-parkinda-vekillerden-oturma-eylemi-h21219.html 
72 http://www.milliyet.com.tr/herkes-duran-adam-i-konusuyor-/gundem/detay/1724339/default.htm 

http://www.demokrathaber.org/guncel/gezi-parkinda-vekillerden-oturma-eylemi-h21219.html
http://www.milliyet.com.tr/herkes-duran-adam-i-konusuyor-/gundem/detay/1724339/default.htm
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gibi aslında her yerde işte panolar yazılacak yerler işte kara tahtalar bilmem neler falan açık 

alanlar var dolayısıyla işte hemen yine sonbaharda bir yani Kürtçe derslerine başlayalım ıı 

biraz dilde öğrenelim falan gibi böyle kendi içimizden gelen ufak tefek talepler var falan ıı bu 

birinci ayak ikinci ayak ta asıl varoluş ve kurulma sebebimiz yani bize ilk ıı böyle bir yer 

kursanıza diyen uluslararası bir derneğin aslında şeyi ön ayak olmasıyla oluştu o da 

ŞİDDETSİZ EYLEM şiddetsizlik üzerine,…,Şiddetsiz eylem işte bütün bu DURAN ADAMLAR 

işte ne bileyim PİYANO ÇALAN ADAM efendim başka ne olabilir YERYÜZÜ İFTARLARI 

falan hani bir siyasi bir kamusal alanda yapılan her türlü siyasi aktivite aslında ama şiddet 

içermeyen yani taş atmadan direnmek aslında bir nevi  şiddetsiz eylem biçimi ve BİZ 

BUNLARI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ bunun dünyada çok sağlam ıı şeyi var literatürü 

var ıı örnekleri var bununla ilgili de yine ...“ dediği, 

ID: 2208430440 de kayıtlı, 14.07.2013 18:55 da ALAZ FAHRİ KUSEYRİ’nin 

(905422273xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; Alaz’in “Hıh ben bu olaydan sonra ee bir belgesel hazırlamak isteyen ee Ankara dan 

bir ekip benim ile iletişime geçti ve bu duran adam eylemini yapan Erden Bey ile be benim ile 

ee ortak bir şekilde hareket ederekten hani bizim hikayelerimiz ile hem medya yı hem işte” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Pardon bair şey söyleyeceğim “ dediği, Alaz’in “He evet özür 

dilerim buyurun” dediği, Mehmet Osman’ın “... bir şey bayağı yani gayet ilginç fakat ben 

şimdi şeydeyim yurt dışarısındayım  şuan da biraz pahalı ... olur “ dediği, 

ID: 2213784156 de kayıtlı, 17.07.2013 19:12 da ALAZ FAHRİ KUSEYRİ’nin 

(905422273xxx)  MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; Alaz’ın “A a Osman Bey merhaba ben Alaz KUSEYRİ sizi geçtiğimiz günlerde 

aramıştım yurt dışındaydınız “ dediği, (“…”), Alaz’ın “Eee ben sizi o zaman da çok kısaca 

anlatmıştım bu DURAN ADAM” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Alaz’ın “Heh 

ee bir de  işte ben vardım projenin içerisin de eee” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam şimdi 

biz ee  görüş.. yav görüşecektik ee yalnız ben şimdi ofis dışarısındayım ee isterseniz beni yarın 

saat 10 gibi ... 10 buçuk gibi ararsanız yarın ... şey yapabilir yarın görüşebiliriz  isterseniz “ 

dediği, Alaz’ın “Evet tamam tamam ben eğer müsait olursanız gelip çayınızı içip ee 

anlatabilirim isterseniz telefonda anlatırım sağolun ee iyi günler diliyorum kendinize iyi 

bakın“ dediği,  

164. Yürüyüş Eylemi (Gezi olayları esnasında Türkiye Genelinde birçok ilde 

yürüyüşler düzenlendi)73 

165. Sert Bir Dille Eleştirme 

166. Mill in Eylemleri 

167. Ruhani Dua Eylemleri (Antikapitalist Müslümanlar Gezi Parkı’nda cuma namazı 

kıldırmıştır.74) 

168. Şiddetsiz Baskın 

169. Şiddetsiz Hava Baskını 

170. Şiddetsiz İstila (AKM binasının istilası)75 

171. Şiddetsiz Nida 

172. Şiddetsiz Blokaj 

173. Şiddetsiz İşgal (AKM binasının istilası) (Gezi Parkının ve çeşitli forumlar 

parkları işgal ederek burada eylemlerini sürdürmüştür.)76 

 

                                                 
73https://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-eyleminde-son-durum-besiktas-fenerbahce-taraftari-

taksimde/haber-213822 
74 http://www.hurriyet.com.tr/gezi-parkinda-ilk-cuma-namazi-23454220 
75 http://everywheretaksim.net/tr/firatnews-taksimde-hayat-var/ 
76 http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-saglar-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-

haberi-75608 

https://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-eyleminde-son-durum-besiktas-fenerbahce-taraftari-taksimde/haber-213822
https://www.aksam.com.tr/guncel/gezi-parki-eyleminde-son-durum-besiktas-fenerbahce-taraftari-taksimde/haber-213822
http://www.hurriyet.com.tr/gezi-parkinda-ilk-cuma-namazi-23454220
http://everywheretaksim.net/tr/firatnews-taksimde-hayat-var/
http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-saglar-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-haberi-75608
http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-saglar-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-haberi-75608
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SOSYAL MÜDAHALE 
174. Yeni Sosyal Düzenler Kurma77 

175. Tesisleri İşgal Etme Eylemi 

176. Ağırdan Alma Eylemi 

177. Konuşma Eylemi 

178. Sokak – Gerilla Tiyatrosu78 

179. Alternatif Sosyal Kurumlar 

180. Alternatif İletişim Sistemi (Zello ve Skype isimli uygulamalar kullanılmış, 

ZELLO isimli uygulamada Gezi Parkı ile ilgili kanallar kurularak bu kanalları telsiz gibi 

kullanarak haberleşme sağlanmıştır. Twitter üzerinden taksimde olan olaylar anlık olarak 

dünya geneline yayılmıştır.)79 

EKONOMİK MÜDAHALE 
181. Ters Grev 

182. İş Yeri İşgal Grevi  

183. Şiddetsiz Toprak Haczi 

184. Abluka Bozma 

185. Siyasi Amaçlı Sahtekârlık 

186. Engelleyici Mubayaa 

187. Malların Haczi 

188. Ucuzlatma 

189. Seçici Patronaj 

190. Alternatif Pazarlar 

191. Alternatif Ulaşım Sistemleri 

192. Alternatif Ekonomik Kurumlar 

SİYASİ MÜDAHALE 
193. Yönetim Sistemlerine Aşırı Yüklenme 

194. Gizli Ajanların Kimliğini İfşa Etme 

195. Hapis Cezası Almaya Çabalamak 

196. “Tarafsız” Hukuka Karşı Sivil İtaatsizlik 

197. İşbirliğini Ret Ederek Çalışmak 

198. Çift Yönlü Egemenlik ve Paralel Hükümet 

GENE SHARP’ın “Diktatörlükten Demokrasiye” (From Dictatorship to Democracy) 

isimli kitabında yer alan ve 198 Pasif Eylem Metodunun tamamı farklı biçimlerde de olsa 

ülkemizde meydana gelen gezi kalkışmasında birebir olarak kullanılmıştır. 

Yine CANVAS ile ilgili olarak yapılan açık kaynak çalışmalarında; CANVAS’ın 

resmi Facebook hesabında80 7 ağustos 2013 tarihinde paylaşılan “"Taksim Commune" is a 33 

minute movie which includes interviews of various Taksim Square protestors and displays 

potent footage of demonstrators facing security force retaliation. For those of you present in 

Istanbul, or who are closely following the situation, how would you review this film? Is it too 

soon for a documentary? Or is it timely and well done?” isimli video olduğu, Gezi olayları ile 

ilgili olarak hazırlanan 33 dakikalık bir belgesel olduğu görülmüş, paylaşım açıldığında 

http://www.digitaljournal.com/article/355952 link adresinde video açıldığı ve video içeriğini 

yabancı dil ile yapılan konuşmalar ve gezi olaylarında çekilmiş görüntülerin olduğu görülmüş, 

konuşmacılar arasında dosya kapsamında şüpheli olan Film prodüktörü Çiğdem MATER 

UTKU, Açık Radyodan Ömer MADRA’nın da konuşmacı olduğu görülmüş videonun 

                                                 
77 http://www.edebiyathaber.net/gezi-parki-kutuphanesi-kuruldu-bile/ 
78 http://www.milliyet.com.tr/sanat-meclisi-gezi-parki-nda--pembenar-detay-etkinlik-1782301/ 
79 http://www.borsagundem.com/haber/zello-gezi-parki-haberlesme-telsizi/49730 
80 https://www.facebook.com/PeoplePowerCANVAS 
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http://www.borsagundem.com/haber/zello-gezi-parki-haberlesme-telsizi/49730
https://www.facebook.com/PeoplePowerCANVAS
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yeminli tercüman tarafından çevrimi yapılmıştır. Konu bütünlüğü açısından ve tekrara 

düşmemek amacıyla bu video ile ilgili detayları iddianamemizin 2.1.3. Açık Toplum Vakfı 

Fonlamasıyla Anadolu Kültür A.Ş. Üzerinden Yapılan Ve Yürütülen Faaliyetler 

bölümünde açıklamış olduğumuzdan ilgili bölüme atıf yapmakla yetiniyor, bahsi geçen 

şüpheliler Mehmet Osman KAVALA, Asena GÜNAL ve Çiğdem Mater UTKU isimli 

şahısların telefon görüşmelerinde geçen belgesel çekimi ile ilgili hazırlanan video olduğu 

tespit edilmiştir. 

Ayrıca şüphelilerin Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde Ekim 2011’de 

"Ayaklan İstanbul / Occupy İstanbul" facebook sayfası oluşturulmuş. Sayfa üyeleri bu 

tarihten itibaren çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlemişlerdir. 

Bu kapsamda TAKSİM GEZİ PARKI PROJESİNİN 2011 YILINDA 

BAŞLADIĞI, MEMET ALİ ALABORA GİBİ BİR KISIM ŞÜPHELİNİN 2011 YILI 

İÇERİSİNDE TAKSİM GEZİ PARKINDA ÇEKİLMİŞ EYLEM VİDEO VE 

GÖRÜNTÜLERİNİN OLDUĞU, BİLİNEN GEZİ KALKIŞMASI BAŞLAMADAN 

ÇOK ÖNCE, MEMET ALİ ALABORA'NIN DA YER ALDIĞI BU GÖRÜNTÜLERDE 

"AYAKLAN İSTANBUL" İBARESİNİN YER ALDIĞI, BU NEDENLE 2011 YILINDA 

GÜNDEM OLUŞTURMA ÇABALARININ BAŞLADIĞI, KALKIŞMANIN 

HAZIRLIĞI YÖNÜNDEKİ FİTİLİN 2011 YILINDA ATEŞLENDİĞİ, 11/11/2011 

TARİHİNDE DAHİ TAKSİM GEZİ PARKINDA EYLEME DAVET YAPILDIĞI VE 27 

MAYIS 2013 TARİHİNDE UYGUN ORTAM OLUŞTURULARAK GEZİ 

KALKIŞMASININ BAŞLATILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. 

 
 

Bu yönde yapılan araştırmalarda; açık kaynak çalışmalarında 

https://www.youtube.com/watch?v=N1siQrZYuHE link adresinde bulunan “11.11.11 

AYAKLAN İSTANBUL/OCCUPY İSTANBUL” isimli 2 dakika 52 saniyeden ibaret video 

izlendiğinde; video saati ile 1:24 anına kadar peş peşe slayt şeklinde akan fotoğraflar olduğu, 

video saati ile 1:24 den 2:29’a kadar farklı alanlarda çeşitli ırklardan insanların el ele 

tutuştuğu bir video akışı olduğu, videoda yabancı bir müzik çaldığı, videonun altında 

“Barışçıl, eşit, özgür bir dünya, insancıl bir yaşam için, tüm dünya ile birlikte, 11 KASIM 

CUMA GÜNÜ EL ELE” alt yazılarının geçtiği, video saati ile 2:37 den 2:40’a kadar 

ekrandan “11/11/11 CUMA GÜNÜ SAAT:11’DE TAKSİM GEZİ PARKINDA 

BULUŞUYORUZ” yazısının aktığı görüşmüş olup, bu suretle bahsi geçen kalkışmanın 

hazırlığının 2011 yılında başladığı ve hatta ilk eylem çağrılarının 11/11/2011 tarihi için GEZİ 

PARKI olarak yapıldığı anlaşılmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ link üzerinden ise izlenen 

2011 yılında Memet Ali ALABORA’nın oynadığı mi minör isimli tiyatro oyuncularının 

11.11.2011 tarihinde taksim gezi parkı içerisinde gerçekleştirdiği Ayaklan İstanbul isimli 

etkinlikte pankart açarak konuşma gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu videonun konuşma 

içerikleri ile görüntülerde; 

Memet Ali ALABORA: Bu dünyanın böyle bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle 

devam etmesinin sonu gelmelidir. 

Memet Ali ALABORA: (01:06-01:55) Sanıyorum biz bütün dünya olarak artık yani 

yüzde doksan dokuz olarak böyle bir dünya istemiyoruz. Başka bir dünya istiyoruz onun için 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ
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buradayız. Buna önce kuzey Afrika’daki dostlarımız yaşadıkları ülke gibi bir ülke istemeyerek 

bize dile getirdiler. Sonra İngiltere’de yüzlerce bin kişi sokağa döküldü ve onlarda bunu dile 

getirdi ama önce batı dünyası bunun kendileriyle değil de demokrasi isteyen Arapların bir 

hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun öte tarafına sıçradı önce İngiltere’deydi 

aslında 300 bin kişi Arap baharının hemen sonrasında sokağa dökülmüştü ama occpy Wall 

Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika’ya oradan da döndü dolaştı tüm dünyaya 

düştü. 

Ayşe Pınar ALABORA: (02:06 – 02:29)Devletlerin bize uyguladığı sansüre karşı 

bir ayaklanma diyelim uykudan uyanma. Bence hayatımızı çok ciddi şekilde riske atıyor. 

Yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor sansür. Başlı başına her açıdan ve her anlamda o 

yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz.  

Handan Meltem ARIKAN: (02:32 – 02:50) Aslında bütün kandırmacalar hep 

demokrasi adı altında yapılıyor ve bir de şöyle deniliyor. Sistem bize diyor ki en ideal 

yönetim şekli demokrasidir. Ve herkes bunda hem fikir oluyor. Oysaki başka bir sistem 

bulunabilir neden bulunmasın.   

Erkek Konuşmacı-1: (02:51 – 03:38) Bu tarih mücadele tarihi var onun için … 

özgürlük ve bu equality için insanlar beraber daha iyi yaşamak için burada bekliyor. Ve bence 

hepsi insanlar özellikle bu taraf İran, Türkiye, Suriye, Irak hepsi … beraber mücadele istediği 

için bir tip şey istiyor. 

Erkek Konuşmacı-2:(03.57-04.04) Birbirimize zarar vermemek noktasında 

birleşelim, şu bi zarardır gerisi önemli değil. (video karanlık alanda çekildiğinden konuşmayı 

gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 

Bayan Konuşmacı-3: (04.09-04.13) ya bunu yapabilmemiz lazım. Siyasi 

kimliklerden kurtulup direk insan yaşamına önem vermemiz lazım. (video karanlık alanda 

çekildiğinden konuşmayı gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 

Erkek Konuşmacı-1: (04:14-04:28) Tekrardan şu tek olmayı belki sınırların ötesine 

ulaşıp bütün dünya ile birlikte tek olmayı becerirsek belki hayal belki ütopya buna inanıyorum 

zamanın geldiğine inanıyorum. (video karanlık alanda çekildiğinden konuşmayı 

gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 
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Konu ile ilgili olarak ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=JTgclsjviE4 link 

başlıklı habere rastlanılmış, site içerisindeki videoya bakıldığında videonun 01:27 dakikadan 

oluştuğu ve içeriğinde ise; 

-Video kamera görüntülerinde, ‘GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN 1.5 YIL 

ÖNCE 11.11.2011 TARİHİNDE HAZIRLANAN “AYAKLAN İSTANBUL” 

SÖYLEŞİLERİ’ yazdığı, video kamera görüntülerinde; Memet Ali ALABORA'nın açık bir 

alanda açıklama yaptığı ve bu açıklamada “Kuzey Afrika’daki dostlarımız yaşadıkları gibi bir 

ülkeyi istemeyerek bizi dile getirmek istediler sonra İngiltere’de yüzlerce bin kişi sokağa 

döküldü ve onlarda bunu dile getirdiler ama önce batı dünyası bunu kendileriyle değil de 

demokrasi isteyen Arapların bir hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun öte 

tarafına sıçradı önce İngiltere’deydi aslında üç yüz bin kişi Arap baharının hemen sonrasında 

sokağa dökülmüştü ama Occupy Wall Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika’ya 

oradan da döndü dolaştı bütün dünyaya düştü” dediği, Memet Ali ALABORA'nın 

açıklamalarından sonra “DEVRİM-DİRENİŞ BAŞ EĞİTMENİ SRDJA POPOVIC’İN 

SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE M. ALİ ALABORA’NIN SÖZLERİ ARASINDAKİ 
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BENZERLİK” yazdığı, 

-Video kamera görüntülerinde, Srdja POPOVİC olarak değerlendirilen şahsın 

açıklama yaptığı, alt yazıda Türkçe çevirisinin olduğu ve bu Türkçe çeviri de “VE SEKİZ YA 

DA DOKUZ FARKLI ÜLKEDEN BAHSEDİYORUZ ADLARINI ELBETTE 

SÖYLEMEYECEĞİM BU ÜLKELERİN BAZILARINDA İLETİŞİM KURDUĞUMUZ 

ÇOK İYİ GRUPLARIMIZ VAR BU GRUPLARI TEHLİKEYE ATMAK İSTEMİYORUZ 

DOLAYISIYLA BUNUN HAKKINDA AÇIK OLARAK KONUŞMAYIZ BU ÜLKELERİN 

BAZILARINDA DURUMU İZLEYİP ÇÖZÜMLEMELER HAZIRLIYORUZ BURADAN 

NE ÇIKACAĞI ÇOK ENTERESAN” yazdığı, 

-Video kamera görüntülerinde, Srdja POPOVİC olarak değerlendirilen şahsın 

açıklamalarından sonra “M. ALİ ALABORANIN 1.5 YIL ÖNCEKİ EYLEMİNDE YER 

ALAN MASKELİ KİŞİLER” yazdığı ve daha sonra yüzleri maskeli iki kişinin görüldüğü, 

-Video kamera görüntülerinde, “POLİSE TAŞ ATAN MASKELİ YÜZLER” yazdığı ve 

daha sonra yüzü maskeli şahısların fotoğraflarının verildiği,  

-Video kamera görüntülerinde, daha sonra “SORUYORUZ” yazdığı ve “BUNLAR 

BİRER TESADÜF MÜ?” şeklinde yazdığı tespit edilmiştir. 

GEZİ KALKIŞMASI KAPSAMINDAKİ EYLEMLERİ HER NE KADAR 

27.05.2013 TARİHİNDE BAŞLAMIŞ GİBİ GÖRÜNSE DE BU TARİHTEN ÇOK 

ÖNCE GÖSTERİLERİN SOSYAL MEDYADA YAYILIŞ BİÇİMİ, OLAYI BAŞLATAN 

VE YAYILMASINDA ROL OYNAYAN AKTÖRLER, SEÇİLEN SLOGAN VE 

İMGELER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, ULUSLARARASI BAZI 

GRUPLARIN DA ORGANİZESİ VE FİNANS DESTEĞİ İLE DAHA ÖNCEDEN 

PLANLANMIŞ, BAŞLATILMIŞ VE YÜRÜTÜLMÜŞ KOLLEKTİF EYLEMLER 

BÜTÜNÜ OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. Şöyle ki Dünya’da bir kısım gazeteci, yazar, 

akademisyen ve siyasi kimliği bulunan şahıslar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde; 

uluslararası spekülatör olarak tanınan GEORGE SOROS'UN ORTA DOĞU VE BALTIK 

ÜLKELERİNDE GERÇEKLEŞEN “ÖZGÜRLÜKÇÜ HAREKET” OLARAK 

KENDİLERİNCE NİTELENEN HALK HAREKETLERİNDE FİNANS DESTEĞİ 

SAĞLADIĞI VE İVAN MAROVİÇ’İN YÖNETİMİNDEKİ OTPOR ÖRGÜTÜNÜN BU 

OLAYLARDA ÖNE ÇIKTIĞI BİLGİLERİ AŞİKARDIR. BU ŞAHSIN 

TÜRKİYE'DEKİ BAĞLANTISI OLAN AÇIK TOPLUM VAKFI SAYESİNDE PARA 

AKTARDIĞI KİŞİ İSE MEHMET OSMAN KAVALA OLMUŞTUR. ADI GEÇEN 

İVAN MAROVİÇ’İN TÜRKİYE'YE GEZİ OLAYLARINDAN ÖNCE VE SONRA 

GELDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. 2011 YILI İÇERİSİNDE TAKSİM GEZİ 

PARKINDA ŞÜPHELİLER TARAFINDAN ÇEKİLMİŞ EYLEM VİDEO VE 

GÖRÜNTÜLERİNİN OLDUĞU, BİLİNEN GEZİ KALKIŞMASI BAŞLAMADAN 

ÇOK ÖNCE, MEMET ALİ ALABORA'NIN DA YER ALDIĞI BU GÖRÜNTÜLERDE 

"AYAKLAN İSTANBUL" İBARESİNİN YER ALDIĞI, BU NEDENLE 2011 YILINDA 

GÜNDEM OLUŞTURMA ÇABALARININ BAŞLADIĞI, KALKIŞMANIN 

HAZIRLIĞI YÖNÜNDEKİ FİTİLİN 2011 YILINDA ATEŞLENDİĞİ, 11.11.2011 

TARİHİNDE DAHİ TAKSİM GEZİ PARKINDA EYLEME DAVET YAPILDIĞI VE 27 

MAYIS 2013 TARİHİNDE UYGUN ORTAM OLUŞTURULARAK GEZİ 

OLAYLARININ BAŞLATILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.  
 

1.4. GEZİ KALKIŞMASI KRONOLOJİSİ 

Ülkemizde 2013 yılında meydana gelen gezi parkı olayları olarak adlandırılan 

olayların gelişimi kronolojik açıdan incelendiğinde ise; 

2011 Yılı: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim meydanıyla ilgili aldığı karar 

ve planlarla ilgili Taksim Platformunun 2011 yılı içerisinde kurulduğu, 
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16 Eylül 2011: İstanbul Büyükşehir Belediyesi oybirliği ile Taksim Yayalaştırma 

Projesi’ni kabul etti. Wall Street eylemlerinin başladığı dönemde Ekim 2011’de "Ayaklan 

İstanbul / Occupy İstanbul" facebook sayfası oluşturulmuş. Sayfa üyeleri bu tarihten itibaren 

çeşitli aralıklarla "Revolt (Ayaklan) İstanbul" eylemleri düzenlemişlerdir. 

11 Kasım 2011: Ayaklan İstanbul isimli video görüntüsünde 2011 Kasım ayında 

İstanbul-Taksim'de bir grupla beraber eylem yapan Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar 

ÖĞÜN ve Handan Meltem ARIKAN isimli şahıslarla röportaj yapıldığı, bu röportajda 

şahısların Arap Baharının bölgesel olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de 

olmasını arzu ettiklerini açıkça dile getirmişlerdir. 

4 Ocak 2012: Proje, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Yeniden inşa edilecek 

Topçu Kışlası’nın üç katlı olacağı ve yaklaşık 28.900 metrekarelik bir inşaat alanına sahip 

olacağı açıklandı.  

17 Ocak 2012: Açık kaynaklardan yapılan çalışmalarda haber.sol.org.tr isimli 

internet sitesinde yayınlanan ‘Yeni Taksim Meydanı diktatörlüğün simgesi olacak' isimli 

haberde Prof. Dr. Betül Tanbay’ın “projenin ısrarla kamuoyundan gizlendiğini, müzakere 

sürecinden ısrarla kaçınıldığını söyledi. Başbakan’ın projesinin İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi İl Genel Meclisi’nde oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Tanbay, 6 ay içinde karar 

verebilecek olan Koruma Kurulu’nun büyük bir skandala imza atarak bir hafta içinde projeyi 

onaylamasına tepki gösterdi.” şeklinde konuşmasının olduğu, 

6 Şubat 2012: Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Gezi Parkı’nın tescillenmesi 

için 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulundu. 

2 Mart 2012: Taksim Yayalaştırma projesine karşı olarak 2 Mart 2012 Cuma günü 

sendikalar, odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler Taksim 

Platformunu/Dayanışması’nı kurmuştur. Taksim Dayanışması ilan ettiği deklarasyonla 

kurulurken, Taksim Meydanı’nı koruma kararlılığı açıklamıştır. 

1 Haziran 2012: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Topçu 

Kışlası’nın aslına uygun olarak yeniden inşa edileceğini açıkladı.  

6 Haziran 2012: İlk protestolardan biri Gezi Parkı’nda gerçekleşti. Parkta bir araya 

gelen Taksim Dayanışma Grubu üyeleri bir basın açıklaması yaptı ve dağıldı. 

Haziran 2012: Gezi eylemlerinde “OCCUPY (İŞGAL)” hareketi olarak bilinen ve 

teorisyenliğini Gene Sharp’ın yaptığı sözde “Sivil Başkaldırı” yönteminin kullanıldığı, söz 

konusu hareketin uygulayıcısının ise OTPOR/CANVAS (Direniş) adı verilen grup olduğu, 

Sırp asıllı İvan Maroviç (Ivan MAROVIC) tarafından kurulan “Otpor” isimli örgütün, 

Gürcistan ve Arap dünyasında yaşanan ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, 

ayaklanma ve devrimlerde etkin olduğu,  bu kapsamda OTPOR lideri İvan Maroviç’in, 

18.06.2012-21.06.2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, 

Temmuz 2012: İvan Maroviç (Ivan MAROVIC)’in 07.07.2012-15.07.2012 tarihleri 

arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gezi Parkı Eylemlerinde ön planda bulunan Memet Ali 

ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), Defne ANTER,  yazar Handan Meltem 

ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie EDOMWONYI isimli şahıslarla görüştüğü, adı 

Spekülasyonlarla  anılan George SOROS isimli şahıs tarafından Dünya çapında kurulmuş 

olan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olan 

Mehmet Osman KAVALA’nın bu olaylarda organizatör ve finansör olduğu, bahsedilen 

olaylarda adı geçen şahısları yönlendirdiği, şahısların Mısır’da olduğu sırada, Mehmet Osman 

KAVALA’nın da çok kısa bir zaman diliminde sırasıyla Belçika, Almanya, ABD ve tekrar 

Almanya‘da olduğu, Türkiye dönüşünde ise Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar 

ALABORA (ÖĞÜN), Defne ANTER,  yazar Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin 

Osasogie EDOMWONYI’nın Mi Minör isimli tiyatro oyunu provalarına başladıkları, bu 

oyunda TEMSİLİ ÜLKENİN BAŞKANINA KARŞI AYAKLANMANIN TEŞVİK 

EDİLDİĞİ, Handan Meltem ARIKAN'ın yazdığı ve Memet Ali ALABORA’nın yönetmenlik 
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yaptığı Mi Minör, izleyiciyi sosyal medya aracılığı ile örgütleyip sergilenecek oyuna davet 

eden ve seyircinin de interaktif olarak katıldığı bir tiyatro oyunudur. Nisan 2013'e kadar 

gösterimde kalan oyunda izleyici sosyal medya aracılığı ile örgütlenip, temsili ülkenin 

başkanına karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir. 

18 Aralık 2012: Gezi Parkı eylemlerinin, başından itibaren en etkili bir parçası olan 

"OccupyTurkey" sayfası ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce süren 

öğrenci eylemleri sırasında "DirenAnadoIu" bağlantı adı ile kurulduğu, 

17 Mart 2013: Taksim Gezi Parkı isimli derneğin Youtube video paylaşım 

sitesindeki kanalında 17 Mart 2013 tarihinde 

https://www.youtube.com/watch?v=sZpkwiBzM3A linki ve Pelin BATU - AYAĞA KALK - 

Taksim Gezi Parkı Derneği ismi ile 2 dakika 10 saniye süreli video paylaşıldığı, 

23 Mart 2013: Taksim Gezi Parkı isimli derneğin Youtube video paylaşım 

sitesindeki kanalında 23 Mart 2013 tarihinde 

https://www.youtube.com/watch?v=0BZISuY2gnA Linki ve Levent ÜZÜMCÜ - AYAĞA 

KALK - Taksim Gezi Parkı Derneği ismi ile 2 dakika 04 saniye süreli video paylaşıldığı. 

13 Nisan 2013: ‘Ayağa Kalk Festivali’ düzenlendi. Medyanın desteği her zamanki 

kadardı. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Kurucu Üyesi Safiye Yüksek 

"Sizin geri dönülemez bir şekilde çılgınca katletmekte olduğunuz kültürümüz ve doğamız 

için, yaşam alanlarımızdan elinizi çekinceye kadar, biz Anadolu Trakya ve dünya halkları 

malımızla canımızla topyekûn ve tüm kararlılığımızla karşınızda olacağız" dedi. 

27 Mayıs 2013: “Taksim Yayalaştırma Projesi” kapsamında yol açma çalışması 

yapılırken Gezi Parkı’ndaki bazı ağaçların 

sökülmesi üzerine Taksim Dayanışma 

Platformu ile bazı sivil toplum kuruluşları ve 

siyasi partiler tarafından “Parkımızı 

vermiyoruz, Kışla-AVM istemiyoruz” 
şeklinde eylemler düzenlenmeye başlanmıştır. 

Bu kapsamda Gezi Parkı’nın Asker Ocağı 

Caddesine bakan duvarının 3 metrelik kısmı 

gece 22:00 civarında yıkılarak 5 ağacın da 

yerinden sökülmesi üzerine gezi parkında 

toplanan Taksim Dayanışma üyeleri iş 

makinelerinin önüne geçerek çalışmaları 

engellemiş, grup içerisinden yaklaşık (50) kişi 

parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet 

tutmuştur. 

28 Mayıs 2013: Taksim Dayanışması tarafından 27 Mayıs 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden “Sabah 07.30’dan itibaren İŞ 

MAKİNALARINA ENGEL OLMAK İÇİN Taksim Gezi Parkı’nda toplanıyoruz.” 

şeklinde mesaj yayınlanarak halkın gezi parkında toplanması yönünde çağrı yapmıştır.  Bu 

davet üzerine Taksim Dayanışma Platformu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık (150) kişilik 

grup Gezi Parkı’nda toplanmıştır. Akabinde grup üyeleri Gezi Parkı içerisine kurulu çadırları 

kaldırmaya çalışan zabıta görevlilerine saldırmış ve iş makinelerinin camlarını 

kırmışlardır. Bölgeye gelen Çevik kuvvet görevlilerince yapılan müdahale sonrasında grup 

oturma eylemine başlamıştır.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZpkwiBzM3A
https://www.youtube.com/watch?v=0BZISuY2gnA
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Devam eden süreçte Taksim Dayanışması tarafından 28 Mayıs 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Taksim Gezi Parkı için nöbetteyiz. 

Yemeğini/yüreğini/ sanatını/çocuğunu/aklını/çadırını/KENDİNİ kap da gel!”, “Bu süreçte 

herkesi nöbetimize her saatte destek vermeye çağırıyoruz”, “Bu akşam 19:00’da Taksim Gezi 

Parkı’nda toplanıyoruz.” şeklinde mesajlar yayınlanarak halkın gezi parkında toplanması 

yönünde çağrılar yenilenmiştir. Yoğun şekilde devam eden bu davetler üzerine gezi parkında 

toplananların sayısı yaklaşık (1200) kişiye ulaşmış, saat 19:00 sıralarında Taksim 

Dayanışma platformu üyesi Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali ÇERKEZOĞLU ve bazı 

milletvekilleri kalabalığa hitaben konuşma yapmıştır. Grup içerisinden yaklaşık (150) kişi 

geceyi geçirmek için Gezi Parkına Çadır kurmuştur. 

29 Mayıs 2013: Taksim Dayanışması tarafından 28 Mayıs 2013 günü saat: 23.10’da  

“Taksim Dayanışması” isimli twitter sayfasından; “Değerli Arkadaşlar, Taksim Gezi 

Parkı’nda 27 Mayıs gecesinden bu yana, parkımıza sahip çıkmak, hukuka ve imara aykırı bu 

yıkıma engel olmak için nöbetteyiz. Nöbetimiz sabaha kadar, parkımızda yapılmaya çalışılan 

bu hukuk dışı inşaat faaliyetleri durdurulana kadar devam edecektir. Bu süreçte herkesi 

nöbetimize her saatte destek vermeye çağırıyoruz. Ayrıca yarın yani 29 Mayıs 2013 

Çarşamba günü saat:12.30’da Taksim Gezi Parkı’nda, Taksim Dayanışması tarafından basın 

açıklaması yapılacaktır. Yemeğini /yüreğini /sanatını /çocuğunu /aklını /çadırını / KENDİNİ 

kap da gel! TAKSİM DAYANIŞMA” şeklinde mesaj yayınlayarak halkı gezi parkına 

gelmeye davet ettikleri tespit edilmiştir. Yine Taksim Dayanışması tarafından 29 Mayıs 2013 

günü “@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden “Gezi Parkına bekliyoruz. Saat 

09.00’da basın açılaması yapılacak.” şeklinde mesaj yayınlanarak halkın gezi parkında 

toplanması yönünde çağrı yapılmıştır. Yoğun şekilde devam eden bu davetler üzerine gezi 

parkında toplananların sayısı yaklaşık (1500) kişiye ulaşmıştır.  

30 Mayıs 2013: 30 Mayıs 

2013 günü saat:05.00 sıralarında 

İBB Zabıta görevlileri ve emniyet 

mensupları ile Gezi parkında mevcut 

işgalin kaldırılması ve 

yayalaştırılma çalışmalarına tekrar 

devam edilebilmesi için gerekli 

uyarılar yapıldıktan sonra Çevik Kuvvet marifetiyle müdahale edilerek parkta kurulu bulunan 

çadırlar ve diğer malzemeler zabıta marifetiyle kaldırılmış ve iş makinelerinin çalışması tekrar 

başlamıştır.  Saat 05.15 sıralarında Çevik kuvvet gezi parkına giriş yaptığı esnada gruptan bazı 

kişiler Çevik Kuvvete yönelik sözlü ve taş atarak fiili saldırıda bulunmuş bunun üzerine Çevik 

Kuvvet tarafından güç kullanılmıştır. Saat 08.00 sıralarında çevik Kuvvet Gezi parkından 

çekilerek gruplar tekrar alana giriş yapmaya başlamışlardır.  

30 Mayıs 2013: Yapılan bu müdahale sonrasında Taksim Dayanışması tarafından 30 

Mayıs 2013 günü “@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Şu anda bütün park 

kapatılıyor etrafı çevriliyor sıkıyönetim ilan ediyorlar” “polis gaz bombası attı.” “tomalarla 

yoğun gaz ve su. DİRENİŞ SOKAKLARDA DEVAM EDİYOR”, “Taksim gezi parkına 

her yerden girebilirsiniz bir sorun yok herkesi bekliyoruz” “Gezi Parkı’na insan akını var, 

şimdiden 7 bin kişi olduk! DİRENİŞE DEVAM!”, “DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ”, 

“Taksim Dayanışması’nın çağrısıyla saat 10.00’da Divan Otel önünde bir basın açıklaması 
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yapılacak”, “BU DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM” şeklinde mesajlar 

yayınlanarak halkı emniyet güçlerine karşı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya davet 

ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan bu yoğun çağrılar üzerine; Saat 10.00’dan itibaren tekrar 

gruplar toplanmaya başlayarak gezi parkına yeni çadırlar kurmuşlardır. Saat:19.00 sıralarında 

Taksim Dayanışması organizesinde içlerinde; KESK, Halk evleri, Dev-Lis, ÖDP, HDK, SDP, 

TKP, CHP, TMMOB, Gezi parkı koruma ve güzelleştirme derneği, İstanbul Barosu, Türkiye 

Sosyalist İşçi Partisi, Taksim Dayanışması, LGBTT, Bey-der, DİSK, Genç-Der, Gençlik 

Muhalefeti, EHP, Liseli Genç Umut, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Evrensel Sanat, Çarşı 

grubu, Kaldıraç, Evrensel Sanat, Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistlerinin bulunduğu 

grupların katılımıyla topluluğun sayısı 7.000 kişiye ulaşmış, çeşitli konuşmalardan sonra 

nöbet eylemine başlanmıştır.  

31 Mayıs 2013: 31 Mayıs 2013 günü saat:04.20 sıralarında İstanbul Büyük Şehir 

Belediyesinin halka açık parkta, parkın diğer vatandaşlarca kullanımını engelleyecek biçimde 

işgali sonlandırmak için polis ve yeteri kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli 

ile beraber görev alınmış, gezi parkı içerisinde bekleyen ellerinde taş ve şişelerle çevik 

kuvvet polisine saldıran gruba TOMA ve gazla müdahale edilmiştir.  Saat 05.15 

sıralarında Mevcut personel ile çadırların bulunduğu yöne doğru ilerlerken zabıta görevlileri 

ve onlara destek olarak gelen diğer personelin görevlerini engelleyici mahiyette barikatların 

durduğunu, barikat güçlendirmeye devam etmekte oldukları bu esnada “Direne direne 

kazanacağız, Taksim bizimdir bizim kalacak, O… Ç… Polis parktan defol, Hükümet 

istifa, Tayyip İstifa vb.” slogan attıkları tespit edilmiştir. Zabıtanın görevini yerine 

getirebilmesi amacı ile müdahaleye başlanılmıştır. Taksim Dayanışması tarafından 31 Mayıs 

2013 günü “@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden “Bileşenlerimizden DİSK saat 

13:00’de başın açıklaması için Taksim Metro çıkışı önüne çağrı yaptı. Hepimiz orda 

olucaz.”, “Bu gün 19.00’da Taksim Meydanı’ndan parkımıza giriyoruz.” şeklinde mesajlar 

yayınlanarak halkı emniyet güçlerine karşı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya davet 

ettikleri tespit edilmiştir.  Bu çağrılar üzerine saat:12.00 sıralarında Taksim Metro Durağı 

çıkışında yaklaşık 1000 kadar kişi toplanarak basın açıklaması yapmış, basın açıklaması 

sonrasında grup dağılmayarak oturma eylemi gerçekleştirilmiştir. Emniyet yetkililerince, söz 

konusu oturma eyleminin kanuna aykırı olduğu ve dağılmaları gerektiği şeklinde yapılan 

anonslar sonrasında, yapılan müdahale sonrasında grup dağıtılmıştır. Devamında Taksim 

Dayanışması tarafından 31 Mayıs 2013 günü “@taksimdayanışma” ve 

“@TaksimPlatformu” isimli twitter adreslerinden; “Gümüşsuyu, Sıra Selviler, İstiklal Cad. 

Divan Oteli tarafı ve Tarlabaşı’nda POLİS SALDIRISI SÜRÜYOR”, “başına darbe alan 

Ahmet ŞIK'ın kafasına dikiş atıldı... Ege ÇUBUKÇU’nun BURNU KIRILDI, Muharrem 

ŞAŞKIN taksim İlkyardım YOĞUN BAKIMDA”, “BDP milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER 

GAZ BOMBASI İLE OMZUNDAN VURULDU...”, “Sabah gazetesi muhabiri de 

gözünden tazyikli suyla yaralandı başka yaralananlar da var ama buradayız dayanışma 

halindeyiz”, “bu bir müdahale değil... apaçık saldırı... POLİSİ HALKINA 

SALDIRTIYORLAR”, “Polis Taksim meydanını SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ basın 

açıklaması yapılırken saldırdı” şeklinde mesajlar yayınlanarak halkın hassasiyetini kullanarak 

provokatif faaliyetlerde bulundukları, böylece halkı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya tahrik 

ettikleri tespit edilmiştir.  Sosyal medyadan yapılan bu çağrılar sonucu toplanan yaklaşık 

1000-1500 kişilik içerisinde ESP, Mücadele Birliği, TKP, Öğrenci Kolektifi, Toplumsal 

Özgürlük Partisi Girişimi(TÖP-G), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi(SYKP), Bağımsız 

Devrimci Sosyalist Platformu(BDSP), Halk Cephesi, Anarşist Faaliyet, AKA-DER, Sosyalist 

Gençlik Derneği Federasyonu (SGDF), HDK, Gençlik Muhalefeti, Emekçi Hareket 

Partisi(EHP), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ÖDP, SÖZ ve Halkevleri üyelerinin bulunduğu 

grubun gün boyu Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi- Sıra Selviler Caddesi- Tarlabaşı caddesi- 

Mete Caddesi- Gümüşsuyu- Halaskar gazi cad., Taşkışla cad., vb. yerlerde polisin tüm 
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uyarılarına rağmen taşlı- sopalı- molotoflu- ses bombalı- sapan ve bilyeli olmak üzere çeşitli 

şekillerde polise saldırdıkları ve barikat kurdukları, emniyet güçlerinin de gruba karşı 

müdahale ettiği tespit edilmiştir.  Ayrıca Taksim Dayanışması tarafından 31 Mayıs 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden “Nispetiye, Hisar üstü, Levent, Şişli, Ortaköy, 

Beşiktaş, Feriköy, vali konağı, galata tencere tavayla geliyor”, “herkes bulunduğu yerde polis 

şiddetini kınamak için gürültü çıkarsın tencere tava korna düdük” şeklinde mesajların 

yayınlandığı görülmüştür. Bu mesajlarla tencere tava eylemleri olarak bilinen ülke geneline 

yayılan toplumsal olaylar içinde çağrılar yapılmıştır. Bu çağrılar neticesinde ülke genelinde 

her gün devam edecek eylemlerin fitili ateşlenmiştir.  

1 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından 1 Haziran 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Polis şu an Taksim’de İstiklal caddesine 

müdahale etmek için hazırlığa başladı.”, “Polis gaz kullanarak Taksim’i boşatmaya çalışıyor 

şuan.”, “Duyuru: saat:15.00 de Taksim Meydan’da buluşup parkımıza doğru yürüyoruz”, 

“Bütün halkımızı polis şiddetine maruz kalan arkadaşlarımıza DİRENİŞÇİLERE YARDIM 

ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ", “Taksim dayanışması gezi parkına girmiştir. HERKES GEZİ 

PARKINA”, “TAKSİM DAYANIŞMASI TAKSİM GEZİ PARKINDAKİ BÜTÜN 

BARİKATLARI AÇIYOR. HAYDİ PARKA”, “Son dakika, meydana şu anda müdahale 

başladı.”, “Binlerce insan hala parkta. Dayanışma parktan çıkmamaya kararlı direniyor”, 

“AKM tarafından TOMA KOVALANDI geri parka giriliyor”, “TÜM 

BEŞİKTAŞLILARA DUYURULUR lütfen internet şifrelerinizi kaldırın, EVLERİNİZİ 

YARALILARA VE DİREŞİLERE AÇIN”, “BEŞİKTAŞ DESTEK NOKTALARI 0212 

…(çeşitli numaralar)” şeklinde mesajlar yayınlanarak halkı emniyet güçlerine karşı yasadışı 

eylem ve gösteri yapmaya davet ettikleri tespit edilmiştir.  Sosyal medyadan yapılan 

çağrılar sonucu Gezi parkını işgal etmek isteyen yaklaşık (2.000) kişinin, gün boyu Taksim 

Meydanı, İstiklal Caddesi- Sıra Selviler Caddesi- Tarlabaşı caddesi- Mete Caddesi- 

Gümüşsuyu- Halaskargazi cad., Taşkışla cad., vb. yerlerde polisin tüm uyarılarına rağmen 

dağılmayıp, polise taşlı- sopalı- molotoflu- ses bombalı- sapan ve bilyeli gibi çeşitli 

şekillerde saldırdıkları ve barikat 

kurdukları, emniyet güçlerinin de 

gruba karşı müdahale ettiği tespit 

edilmiştir.  

Başbakanlık’ın Beşiktaş ilçesinde 

bulunan Çalışma Ofisi önünde 

yaklaşık (1.000-1.500) kişi 

toplanmıştır. Ofis önündeki grubun 

güvenlik güçlerine taş, sopa ve şişe 

atarak saldırıda bulunmaya 

başlamaları üzerine saat 17.50’ye 

kadar gruba sözlü uyarı yapılmıştır. 

Göstericilerin TOMA araçlarının 

ve personelin içinde bulunduğu 

otobüslerin yanına kadar gelerek taş, sopa ve şişe atmaya başlamaları üzerine gruba 

müdahale edilmiştir. 01.06.2013 günü akşam saat 18.00’den 02.06.2013 günü sabah 06.00 

saatine kadar Beşiktaş Ofis önü ile Dolmabahçe, Çırağan, Süleyman Seba ve Orta Bahçe 

Caddelerinde yoğun müdahaleler yaşanmıştır. İlimiz Sultangazi ilçesinde de yaklaşık (1000) 

kişilik grup, karakola ve bahçesinde bulunan araçlara taş ve molotoflu saldırıda bulunmuş, 

yapılan müdahale sonrasında grup dağıtılmıştır. 

Sonuç olarak; Yaşanan olaylarda 2’si Emniyet Müdürü olmak üzere toplam 14 

polis memuru yaralanmış, (1) Banka ATM’si, Ak Parti temsilciliği, Gezi Parkı içerisinde 
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bulunan polis noktası, yine taksimde bulunan onlarca polis aracı, belediye otobüsü ve 

yayın aracı kullanılmaz hale getirilmiş, yağmalanarak ateşe vermiştir. Farklı noktalarda 

göstericilere yapılan müdahalelerde toplam (120) şahıs gözaltına alınmış, şahıslar alınan 

ifadeleri sonrasında serbest bırakılmıştır. 

2 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından 2 Haziran 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Duyuru:14.00 de itibaren TAKSİM 

MEYDANIN’DA BULUŞUYORUZ konserlerle birlikte taleplerimizi açıklıyoruz.” , “GEZİ 

PARKI DİRENİŞİ KALDIĞI YERDEN DEVAM”, “Acil ihtiyaç; parka acil su ve yemek 

takviyesi yapalım lütfen. Herkes çok çalıştı yoruldu ve susadı açıktı.”, “GEZİ PARKI’NI 

GERİ ALDIK, taleplerimiz gerçekleşene kadar nöbetimize devam ediyoruz!” şeklinde 

mesajlar yayınlanarak halkı emniyet güçlerine karşı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya 

davet ettikleri tespit edilmiştir. Yine Taksim Dayanışması tarafından 2 Haziran 2013 günü 

“taksimdayanışma.org” isimli internet sitesinden; “Taksim Dayanışması Ortak 

Deklarasyonu” başlıklı, “... Taksim Projesi ilk olarak seçimlerden önce Başbakan 

tarafından açıklandı. Peşinden, kamuoyuna yayalaştırma projesi adı altında sunulan plan 

değişikliği, evrensel şehircilik değerleri göz ardı edilerek, ulaşım planlama ve projelendirme 

bilim ve tekniği gözetilmeden, üstelik koruma ve hukuk kurulları ihlal edilerek ilan 

edildi.…” şeklinde bir açıklama yayınlanmıştır. Söz konusu açıklamayla Taksim Projesinin 

sorumlusu olarak o tarihte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan ve halen Türkiye Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı olan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN hedef 

gösterilmiştir. 

Yine Taksim Dayanışması tarafından 02 Haziran 2013 günü yapılan basın 

açıklamasında; “Taksim Dayanışması 02 

Haziran 2013 Basın Açıklaması” başlıklı,  

“Sokakta birleştik, sokakta kazanacağız! …5 

gündür tüm baskı ve şiddete, yalana, 

manipülasyona, medya sansürüne rağmen 

direnişi dalga dalga büyütenlere, sokak sokak 

direnenlere selam olsun! Meydanları 

özgürleştirenlere, köprüleri aşanlara, evini, 

okulunu direnişçilere açanlara selam olsun! Bu 

direniş ülkedeki tüm baskıcı anti-demokratik 

uygulamalara, başta Tayyip Erdoğan olmak 

üzere AKP iktidarının “ben karar veririm, 

olur” dayatmalarına karşı “yeter” diyenlerin; 

kentlerine, emeğine, doğaya, yaşamına sahip 

çıkanların isyanıdır, öfkesidir, dayanışmasıdır. Tüm muhalif kesimlerinin, renklerinin 

buluşmasıdır. Tüm Türkiye’nin meydanlarından yükselen ortak ses “HÜKÜMET İSTİFA” 

olmuştur. Bu sesi büyüteceğiz! Bu haykırışın anlamı açıktır! … Direnişimizin acil talepleri 

şunlardır; Gezi Parkı, Park olarak kalacaktır. Ne Taksim’de Topçu Kışlası’na ne de tüm doğa 

ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz. Gezi Parkı’ndaki direnişten başlayarak 

halkın demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri 

uygulatan, yüzlerce insanın yaralanmasına neden olan sorumlular, başta İstanbul Valisi, 

Emniyet Genel Müdürü olmak üzere derhal istifa etmelidir. Gaz bombası kullanılması 

yasaklanmalıdır. Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan 

arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. 

Taksim başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarında, kamusal alanlarda toplantı, 

eylem yasaklarına son verilmelidir. Bu ses sokağın, direnişin, halkın iktidardan talepleri 

değil şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü gördük, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ. 



72 

 

Biliyoruz, sokakta kazanacağız.” şeklinde bir basın açıklaması yayınlanmıştır. Söz konusu 

basın açıklamasıyla bu güne kadar gerçekleştirdikleri polise saldırı, kamu ve özel mallara 

zarar verme, yağmalama faaliyetlerini bir güç göstergesi olarak algıladıkları ve bu durumu 

tehdit unsuru olarak kullanarak açıkça Devlet güçlerini ve Hükümeti tehdit ettikleri, böylece 

Hükümeti zor durumda bırakmayı amaçlayarak bir kısım talepler (şartlar) ileri sürdükleri 

görülmüştür.  Yine bu basın açıklamasıyla demokratik yollarla başa gelmiş bir Hükümeti anti 

demokratik olarak nitelendirerek halkı hükümete karşı kışkırtmışlardır. Bugün itibariyle 

de amaçladıkları hedefi açıkça ortaya koymuş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırma gayreti içerisinde olduklarını deklare etmişlerdir. Bu şekilde de 

amaçlanan gayenin bir imar planı veya parkların korunması gayreti olmadığı, hedefe 

giden yolda çevresel kaygılarla başladığını iddia ettikleri olayların Hükümet Ortadan 

kaldırmaya yönelen hedefleri olduğu aşikar edilmiştir. 

Sosyal medyadan yapılan yoğun 

çağrılar sonucu Taksim Dayanışması, 

DİSK, KESK, TMMOB 

organizesinde Taksim meydanında 

toplanan grupların sayısı 20.000 

kişiye ulaşmıştır. Yukarıda açıklama 

ve sosyal medya üzerinden yapılan 

diğer açıklamaların etkisiyle 

taksimde toplanan grupların 

“TAYYİP İSTİFA”, “HÜKÜMET 

İSTİFA” şeklinde slogan attıkları, 

yine aynı içerikli pankart açtıkları 

tespit edilmiştir. Devamında dağılan 

yaklaşık (5000) kişilik grubun 

Beşiktaş ilçesi istikametine 

yönelerek Başbakanlık Dolmabahçe 

Çalışma Ofisi önünde toplandıkları ve yukarıda yapılan açıklamaların etkisiyle Başbakanlık 

Çalışma Ofisine toplu olarak saldırmayı planladıkları, bu kapsamda Başbakanlık Çalışma 

Ofisini korumakla görevli emniyet güçlerine taşlı- sopalı- molotoflu- ses bombalı-havai 

fişekli, sapan ve bilyeli gibi çeşitli şekillerde saldırdıkları,  

Yine bazı göstericilerin İnönü Stadyumu inşaatında kullanılan paletli bir iş 

makinesinin gasp edilerek güvenlik güçlerine iş makinesiyle saldırıldığı, yapılan 

müdahaleler sonucu iş makinesinin ele geçirildiği, (5) şahıs yakalanarak gözaltına alındığı 

tespit edilmiştir. Beşiktaş İlçesinde yaşanan olaylarla ilgili yine Taksim Dayanışması 

tarafından “@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Beşiktaş ve İstanbul nöbetçi 

eczaneler listesi için;” “BEŞİKTAŞ! TIBBİ YARDIM! Beşiktaş civarında destek 

veriyorlar!”, “Beşiktaş Yıldız Karakoluna çok sayıda avukat gerekli!” şeklinde mesajlar 

yayınlanarak halkın hassasiyetini kullanarak provokatif faaliyetlerde bulundukları, 

böylece halkı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya tahrik, teşvik ettikleri tespit edilmiştir.    

Yine Sancaktepe ilçesinde yaklaşık 1.700 kişilik grubun Kaymakamlık binasına 

saldırması sonucu çıkan olaylarda İlçe Emniyet Müdür Vekili ve (4) polis memurunun çeşitli 

yerlerinden hafif şekilde yaralandığı, binada ve polis araçlarında maddi hasar meydana 

geldiği, Sultangazi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yaklaşık (4000) kişinin 

karakola yürürken çevredeki işyerlerine taşlı saldırı gerçekleştirdikleri, olaylar sonucunda (4) 

polis aracının zarar gördüğü, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaklaşık 750 kişilik 

grubun yürüyüşe geçtiği, bu grubun TEM’i kapatması sonucu meydana gelen zincirleme kaza 

sonrası, göstericilerden (2) kişiye araba çarptığı, bu olay neticesinde Mehmet AYVALITAŞ 
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isimli şahsın hayatını kaybettiği, (1) şahsın hastaneye kaldırıldığı tespit edilmiştir.  

Saat: 00:50 sıralarında İlimiz Taksim Meydanındaki eylem konusunun devamı olarak 

ellerinde herhangi bir pankart veya döviz bulunmayan yaklaşık 1500 kişilik grup Sancaktepe 

İlçesi Demokrasi Caddesini takiben Vatan İlköğretim Okulu istikametine ''FAŞİZME KARŞI 

OMUZ OMUZA -TAYYİP İSTİFA -KATİL POLİS SARIGAZİDEN DEFOL-HER YER 

TAKSİM HER YER DİRENİŞ'' şeklinde sloganlar eşliğinde Sancaktepe Kaymakamlık Binası 

önünden geldikleri Gruptan ayrılan yüzleri maskeli yaklaşık 1000 kişilik bir grubun taşlarla 

Kaymakamlık Binasına saldırıya geçtikleri, Kaymakamlık civarında daha önceden tedbir 

almış olan çevik kuvvet, İlçe Koruma görevlilerine saldırdıkları, grubun kaymakamlık binası 

yanında bulunan 2 adet Shortland ve Çevik Kuvvet otobüsüne saldırdıkları, kaymakamlık 

binasının bina kapı ve camlarını kırmak sureti ile içeriye girme teşebbüsü karşısında bina 

içinde kontrollü bir şekilde ateş ederek şahısların içerine girmekten men edildiği, şahıslar 

tarafından yakılarak içeriye atılmak istenen oto lastiği görevli memurlar tarafından dışarıya 

atıldığı, binanın 1. ve 2. katında bulunan camları ile kaymakamlık çevre güvenlik 

kameralarına kaymakamlık binası önünde bulunan mobese kamerasına cedde üzerinde 

bulunan iş yerlerine zarar verildiği, kaymakamlık güvenlik kontrol noktasında bulunan 

camların kırıldığı, 34 A 6575 resmi plakalı zırhlı aracın 4 lastiği, çamurlukları, ön tarafı, 

motor kısmı ve yakıt deposunun alt kısmının tutuşturulduğu, tepe lambasının kırıldığı, 

camlarına ve gövdesine çok sayıda taş isabeti olduğu, 34 A 5440 plaka sayılı zırhlı aracın 

sileceklerinin, dikiz aynalarının kırıldığı, 4 lastiğinin patlatıldığı, sağ kapı camı taş atılmak 

sureti ile çatladığı, aracın camlarına ve gövdesine çok sayıda taş isabet ettiği, çevik kuvvet 

otobüsünün de camlarının da kırık olduğu, grubun kaymakamlık binası civarından 

ayrılmamakta direndiği, takviye kuvvetle birlikte şahıslar kaymakamlık civarından 

uzaklaştırıldığı, şahısların Vatan İlköğretim okulu istikametinden tekrar cadde üzerinde 

toplandığı, caddede bulunan Çöp konteynırlarını cadde üzerine çekmek sureti ile devirerek 

yaktıkları  ''ÖNDERİMİZ İBRAHİM KAYPAKKAYA - FAŞİST POLİS SARIGAZİDEN 

DEFOL -KATİL DEVLET HESAP VERECEK'' şeklinde sloganlar atarak taşlamaya devam 

ettikleri, olaylar sırasında toplamda 9 (dokuz) adet emniyet aracının zarar gördüğü, tespit 

edilmiştir. 

3 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından 3 Haziran 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter 

adresinden; “Taksim Dayanışması olarak 

devletin uyguladığı bu şiddeti teşhir etmek 

için 3 Haziran Pazartesi saat:19.00’da 

Taksim Meydanında buluşuyoruz.”, 

“Tencere Tava eylemine devam. Evinden de 

direnişe katılabilirsin. Arabandan boşuna 

korna çalma Dayanışma için çal.”, “TMMOB, 

“Yaşatılanlara Karşı İtirazım Var” Diyerek 

sokakları ve meydanları özgürleştirenler ile 

omuz omuzadır!”, “Ülkenin dört bir yanında 

gözaltına alınanlar derhal serbest 

bırakılmalı haklarında soruşturma 

açılmamalıdır.”, “Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır.”, “Taksim başta olmak 

üzere Türkiye’deki tüm meydanlarında, kamusal alanlarda toplantı, eylem yasaklarına son 

verilmelidir.”, “DİSK: HÜKÜMET DURMAZSA HAYATI DURDURACAĞIZ!” şeklinde 

mesajlar yayınlanarak halkı emniyet güçlerine karşı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya 

davet ettikleri tespit edilmiştir.  Yine Taksim Dayanışması tarafından 3 Haziran 2013 günü 

“@taksimdayanışma” isimli twitter adresinden; “Bu gün okunan basın açıklaması” diyerek 

mimarist.org isimli siteye yönlendirildiği, siteye gidildiğinde; Taksim Dayanışması tarafından 
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02 Haziran 2013 günü yayınlanan basın açıklaması üzerinde sadece “5 gündür” yerine “7 

gündür” şeklinde değişiklikler yapılarak tekrar yayınlandıkları, açıklamada özetle;   “Sokakta 

birleştik, sokakta kazanacağız! …7 gündür tüm baskı ve şiddete, yalana, manipülasyona, 

medya sansürüne rağmen direnişi dalga dalga büyütenlere, sokak sokak direnenlere selam 

olsun! Meydanları özgürleştirenlere, köprüleri aşanlara, evini, okulunu direnişçilere açanlara 

selam olsun! Bu direniş ülkedeki tüm baskıcı anti-demokratik uygulamalara, başta Tayyip 

Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının “ben karar veririm, olur” dayatmalarına karşı “yeter” 

diyenlerin; kentlerine, emeğine, doğaya, yaşamına sahip çıkanların isyanıdır, öfkesidir, 

dayanışmasıdır. Tüm muhalif kesimlerinin, renklerinin buluşmasıdır. Tüm Türkiye’nin 

meydanlarından yükselen ortak ses “HÜKÜMET İSTİFA” olmuştur. Bu sesi büyüteceğiz! 

Bu haykırışın anlamı açıktır! … Bu ses sokağın, direnişin, halkın iktidardan talepleri değil 

şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü gördük, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ. Biliyoruz, 

sokakta kazanacağız.” şeklinde beyanların yer aldığı tespit edilmiştir. Dayanışma üyelerinin 

bu basın açıklamasını tekrar tekrar yayınlayarak halkı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve 

halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve 

hükümete karşı kışkırtmayı amaçladıkları açıkça anlaşılmıştır.  

Sosyal medyadan yapılan yoğun çağrılar sonucu Beşiktaş ilçesi Gümüşsuyu Caddesi, 

Süzer Plaza önündeki ana cadde, Maçka Parkı ve İnönü Stadyumu Dolmabahçe tarafı ana 

cadde üzerinde yaklaşık 8.000 kişilik gösterici grubunun toplandığı, kaldırım taşları ve 

etraftan topladıkları korkuluk 

demirleriyle yollara barikat kurarak 

trafiği kapattıkları, “Tayyip İstifa – 

Hükümet İstifa – Her Yer Taksim 

Her Yer Direniş – Hepiniz O… 

Çocuğusunuz – Faşist Polis 

Taksimden Defol – Yaşasın Taksim 

Direnişimiz” şeklinde sloganlar atarak 

önceki gün olduğu gibi tekrar 

Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma 

Ofisine saldırmak üzere yürüyüşe 

geçtikleri, Başbakanlık Çalışma 

Ofisini korumakla görevli güvenlik 

güçlerine taşlı- sopalı- molotoflu- ses 

bombalı-havai fişekli, sapan ve 

bilyeli gibi çeşitli şekillerde 

saldırdıkları, yapılan uzun 

müdahaleler sonrasında göstericilerin 

dağıtıldığı tespit edilmiştir. Yine Beylikdüzü, Avcılar, Sancaktepe ve Sultangazi ilçelerinde de 

gösteri yürüyüşü yapan sayıları (5000- 300) arası kişilik grubun,  Beylikdüzü AK Parti İlçe 

binasına yöneldiği ve güvenlik güçlerine taşlı saldırılarda bulunduğu, yapılan müdahale 

sonrası grubun dağıtıldığı, eylemcilerin çevrede bulunan işyerlerine, kamu binalarına ve 

polis araçlarına zarar verdikleri tespit edilmiştir.  

4 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Taksim Dayanışması bu akşam 21:30’da Gezi’deki kürsüden yarınki 

görüşmeye dair bir duyuru yapacaktır”, “Gezi’de Antakya’da öldürülen Abdullah Cömert 

için yürüyüş yapıldı ve her ağacın üzerine resmi yapıştırıldı”, “Gözaltına alınanlar derhal 

serbest bırakılmalı”, “Halk kararını verdi! Gezi Parkına dokundurtmayacağız!”, 

“Halkın esas mücadelesi şimdi başlıyor” şeklinde tweetler atıldığı görülmüştür. Aynı gün 

Taksim Dayanışmasının web sitesinden yapılan duyuruda ise; “27 Mayıs 2013 tarihinde saat 
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22.30 sularında Taksim Gezi Parkı’nın fiilen yıkılma girişimi sonrası yaşanan toplumsal 

duyarlılık karşısında hükümetin izlediği polis şiddeti nedeniyle; Başta Taksim-İstanbul 

olmak üzere bütün yurtta yurttaşlar demokratik tepkilerini ortaya koymaktadırlar. Toplumun 

en temel demokratik ve insan hakkı olan taleplerinin barışçıl ve demokratik bir şekilde ortaya 

konmasına karşın iktidar, şiddet, baskı ve yasakçı politikalara devam etmektedir. Bu 

konularla ilgili olarak ortak taleplerimizi iletmek ve olumlu bir adım atılmasını sağlamak 

amacı ile 5 Haziran 2013 saat 11.00’de Başbakanlık binasında hükümet adına sayın Bülent 

Arınç ile bir görüşme yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TAKSİM 

DAYANIŞMASI” yazdığı görülmüştür. 

Beşiktaş Gümüşsuyu’nda 23.00’den itibaren toplanmalar olmuş, çoğunluğunu 

Beşiktaş Çarşı Grubunun oluşturduğu yaklaşık (8000) kişi bir araya gelmiştir. 00.00 

sıralarında bu gruptan (1500) kişiye su ve gazlı müdahale olmuş, müdahale 01.45’e kadar 

aralıklarla devam etmiştir. Saat 01.15 sıralarında müdahaleler neticesinde Süzer Plaza, 

Gümüşsuyu Caddesi, Beleştepe (Şehitler Tepesi) Mevkii ve Maçka Parkı çevresinde 

dağılmamakta ısrar eden,  yüzleri maske ile kapalı, güvenlik güçlerine kaldırım taşı, soda 

şişesi atan ve yolu kapatıp grupları provoke eden kişiler gözaltına alınmıştır. Beylikdüzü’nde 

AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanan (4000) kişinin ardından grubun dağılımı esnasında 

(600) kişilik grup AK Parti binasını ve Çevik Kuvvet’i taşlamış, buradan ayrılan (500) kişi E-

5 Migros istikametine yönelerek yolu trafiğe kapatmıştır. Saat 02.00 sıralarında gruba yapılan 

müdahale sonucu (21) kişi gözaltına alınmıştır. 

5 Haziran 2013: 4 Haziran 2013 günü 

Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere 

genel olarak bakıldığında; “Yarın iş bırakılacak 

ve tüm meydanlar dayanışmayla dolacak”, 

“Herkesi bu sabah erkenden Gezi’ye 

bekliyoruz! Kahvaltı da yaparız. Ne kadar 

çoksak o kadar güçlüyüz”, “KESK ve DİSK’in 

iş bırakma kararı aldığı bugün 

#EylemVakti’dir.” şeklinde tweetler atıldığı 

görülmüştür. 5 Haziran 2013 günü Taksim 

Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel 

olarak bakıldığında da; “ Kızılay’da KESK ve DİSK’in mitingin bittiği anonsuyla emniyet 

güçleri ne yazık ki topluluğu gazla dağıtmaya başladı. Diren Ankara!”, şeklinde tweetler 

atılmıştır. 

KESK’in başlattığı grevin ikinci gününde DİSK, TTB ve TMMOB da iş bırakma 

kararı almıştır. Saat: 13.00 sıralarında Unkapanı, Kabataş ve DİSK binası önünden Taksim 

Meydanı’na yürümüştür.  Taksim Meydanına gelen KESK’e bağlı sendikalı yaklaşık 12.000 

kişi ile KESK’e destek vermek amacıyla DİSK’e bağlı sendikalı yaklaşık 3.000 kişi Taksim 

Meydanı’na gelip olaysız bir şekilde dağılmıştır. Sultangazi de başlayan gösterilerde yaklaşık 

(2.000) kişi katılım göstermiştir. Bunun (1.500) kişisi tencere ve tavalarla tepkilerini ortaya 

koyarken yaklaşık (500) kişilik grup İsmetpaşa caddesi üzerinde polisle yaklaşık 21.30’dan 

02.00’a kadar çatışmıştır. 

6 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Taksim Dayanışması tüm Türkiye’yi akşam 21:00’de polis şiddetine karşı 

bulunduğu yerden ses çıkarmaya çağırıyor”, “Yurt çapında yaşanan polis şiddeti 

sonucunda ölen ve yaralanan yurttaşlarımız için bugün saat 19:00da Galatasaray’dan 

Taksim’e”, “Saat 20:00’de ise Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması”, “Saat 19’da 

Galatasaray önünde buluşma, 20’de Gezi Parkı merdivenlerinde basın açıklaması, 21’de 

tencere tava!”, “Direnişin 10.günündeyiz. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam.”, “Saat 
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9’a geliyor. Tencereler, tavalar, mahalleler ve sokaklar ses veriyor!” şeklinde tweetler atıldığı 

görülmüştür. Aynı gün Taksim Dayanışmasının web sitesinden yapılan duyuruda ise özetle; 

“Bugün Taksim Gezi Parkı Direnişimizin 10. Günü. Tüm çağrılarımıza kulakların 

tıkandığını ve polisin ilk günden beri uyguladığı vahşi saldırılarına devam ettiğini 

üzülerek görüyoruz. Kamu oyununun da bilgisinde olan bu saldırgan tutuma rağmen, her 

rengiyle, inancıyla, farklılıklarıyla özlediğimiz demokratik Türkiye’nin bir örneğini sunan 

Gezi Parkı Direnişini ve katılan milyonlarca yurttaşımızı selamlıyoruz. Buradayız, tüm 

güzellikleriyle halk burada. Biz burada barışçıl amaçlarla dayanışmayı örüyorken; 

hükümetimiz Ankara’da, İzmir’de, Antakya’da, Rize’de, Tunceli’de ve daha pek çok yerde 

vahşi saldırılar sürüyor. Komplolar, provokasyonlar, tuzaklar devam ediyor…. Marjinaller, 

dediklerinde, geniş kesimlerin sahiplendiği ve kendi talepleri ile eklendiği bu mücadeleyi 

küçükmüş gibi, ülke yangın yerine dönmemiş gibi, meşru değilmiş gibi göstermek 

istiyorlar…Dün Taksim Dayanışması olarak ortaklaştırdığımız talep ve tespitleri iletmek 

üzere Sn. Bülent Arınç ile yapılan görüşme, somut herhangi bir adım atılmayacağı izlenimini 

desteklemektedir. Akabinde, birkaç saat sonrasında Ankara Kızılay meydanındaki eyleme 

uyarı yapılmaksızın şiddetli bir polis saldırısı gerçekleştirilmiştir. Bugün de Sn. Tayyip 

Erdoğan’ın Tunus’tan, Muammer Güler’in Ankara’dan gün içinde yaptıkları açıklama ve 

söylemler bizleri şaşırtmayan minvaldedir. Günlerdir, hatta 1 Mayıs’tan beri yoğunlaşarak 

süren polis şiddetini haklı göstermek üzere geliştirilen söylemlerle, tepkiyle sokağa dökülen 

halk hedef gösterilmektedir. Marjinal, provokatör, illegal gibi yaftalamalar ile haklı ve 

meşru talep ve tepkilerin kamuoyundan gizlenmesi ve alanlarda yaratılmış dayanışma 

ruhunun zedelenmesi hedeflenmektedir. Soruyoruz, şiddet uygulayan kimdir? Sabaha karşı 

uyuyan insanlara gazlarla, coplarla saldıran kimdir? Tomalarla, sivil araçlarla halkın arasına 

dalan kimdir? Lazerle hedef belirleyerek gaz fişeklerini gözlere ve kafalara sıkmak suretiyle, 

ağır yaralanmalara ölümlere sebep olanlar kimdir, kimlerden emir almaktadır? Portakal gazı 

ve gerçek merminin söylenti olduğunu söyleyen Muammer Güler bunlara cevap 

versin….Bizler Taksim Dayanışması olarak gerek görüşmedeki yaklaşımı, gerekse ardından 

gerçekleşen açıklamaları, devletin inisiyatif ve güvenilirliğini giderek kaybettiğinin bir 

göstergesi olarak görüyoruz…Bizler haklı ve meşru mücadelemizi sürdürürken, 

TALEPLERİMİZDEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA İLAN 

EDİYOR, HERKESİ SOKAKLARIN BU KARARLILIĞININ GELECEĞİ 

AYDINLATACAK GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ. HAKLI 

MÜCADELEMİZ KATILAMAYAN TÜM YURTTAŞLARIMIZI DESTEK OLMAYA 

ÇAĞIRIYORUZ. Çünkü meşru, haklı ve doğru olan biziz. Bir kez daha devlete ve hükümete 

sesleniyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, vazgeçin ve demokrasinin gereklerini yerine getirin. BU 

DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM! Taksim Dayanışması” yazdığı 

görülmüştür. Taksim Dayanışması tarafından yapılan bu duyuruya bakıldığında; 

vatandaşların kalkışma katılmaları için 

teşvik edildikleri ve bu yönde tüm toplum 

kesimlerine çağrı yapıldığı, bu şekilde 

insanların olaylara dahil olması için 

provakatif faaliyetler yürütüldüğü açıkça 

anlaşılmaktadır. 

06.06.2013 günü yaşanan olaylara 

bakıldığında ise; Taksim Gezi Parkı’nın 

girişindeki direklere BDP’li grup tarafından (2) 

adet elebaşı Abdullah ÖCALAN posteri, -sözde 

KCK bayrağı asılmıştır. Saat 19:00’da 

aralarında Edip AKBAYRAM, Zülfü 

LİVANELİ, Yavuz BİNGÖL ve Volkan 
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KONAK’ın da olduğu sanatçılar Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Galatasaray 

Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürümüşlerdir. Saat 21:00-01:00 arasında Sultangazi’de 

2.000 kişilik grup Gazi Polis Merkezine doğru yürümüş, kalabalık içerisinden ayrılan 

yüzleri maskeli yaklaşık 250-300 kişi polise molotof kokteyli, taş, misket ve havai 

fişeklerle saldırmıştır. Çevik Kuvvet gruba müdahale ederek dağıtmıştır. İstanbul ili 

genelinde akşam saatlerinde tencere-tava diye adlandırılan protesto gösterileri düzenlenmiş ve 

bu gösterilere 30.400 civarında insan katılmış, protestolarda toplam 4 kişi gözaltına alınmıştır. 

Yaşanan olaylarda, Taksim Gezi Parkı protestolarına destek vermek için Adalet ve Kalkınma 

Partisinin İl Başkanlığı önünde toplanan gruplara müdahale ederken alt geçit inşaatından 

düşerek ağır yaralanan 30 yaşındaki Komiser Mustafa SARI, tedavi gördüğü hastanede 

kurtarılamayarak şehit olmuştur. 

7 Haziran 2013: Taksim Dayanışması 

tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Kadına Şiddete Karşı 

Müslümanlar İnisiyatifi, 16:30’da Kabataş 

İskelesi’nde buluşup Gezi Parkı’na 

Yürüyecek. Yanlarındayız.”, “Gazi 

Mahallesi’nde binlerce kişi yürüyüşe başladı. 

Polis yine müdahale etti”, “Sarıgazi 

(Sancaktepe)’de 5000’den fazla gösterici 

semt meydanına yürüyor.”, “Bugün 17:00’de 

TMMOB Galatasaray’dan Taksim’e yürüyecek 

ve Taksim Gezi Parkı’nda basın açıklaması 

gerçekleştirecektir.” şeklinde tweetler atıldığı 

görülmüştür. Aynı gün Taksim Dayanışması 

tarafından yapılan basın duyurusunda özetle; 

“Taksim meydanı halkın gücüyle 

özgürleştirilmiştir. Taksim Meydanı artık 

devletin keyfi yasaklarının halkı canından 

bezdirdiği; toplanma, görüşünü ifade etme özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı bir cehennem 

değildir….Taksim meydanında devletin yasakçı ve baskıcı zihniyeti mağlup 

edildi….UMUDA YÜZÜNÜ DÖNMÜŞ HERKESİN GÖZÜ KULAĞI TAKSİM’DE. 

BUNU BİLEREK İNATLA, DAYANIŞARAK DİRENELİM.” yazdığı ve bu şekilde 

göstericilere durmaksızın kalkışmasına devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunulduğu 

görülmüştür. 

Saat: 21:00 sıralarında Sultangazi’de 3.000 kişilik grup Gazi Polis Merkezine 

yürümüş, grup içerisinden yaklaşık 500 kişi polis merkezinde görevli polislere molotof 

kokteyli, sapan ve havai fişeklerle saldırmıştır. Çevik Kuvvet müdahalesi sonrası olaylar 

01.00’de yatıştırılmıştır. 

8 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “8 Haziran 16:30’da, son durumun ve taleplerimizin dillendirileceği basın 

toplantısına hepinizi bekliyoruz. Mak. Müh. Odası, İpek Sok. no:9” şeklinde tweetler atıldığı 

görülmüştür. Aynı gün Taksim Dayanışmasının web sitesinden yapılan duyuruda özetle; “….5 

Haziran günü Taksim Dayanışması’nın ve alanın taleplerini Başbakan Yardımcısı Bülent 

Arınç’a ilettik. O günden bu yana taleplerimizin hiçbiri karşılanmadığı gibi bu hususta 

herhangi bir somut adım da atılmadı. Polis şiddeti ülkenin birçok ilinde halen sürüyor. 

Hükümet temsilcileriyle 5 Haziran günü gerçekleştirilen temas sonrasında tarafımıza herhangi 

bir görüşme talebi iletilmiş değildir. Hükümeti sorumlu davranmaya, taleplerimizi dinlemeye 

ve bu taleplerin gerçekleştirilmesi yönünde somut adımlar atmaya bir kez daha davet 

ediyoruz.” yazdığı ve devamında Taksim Dayanışmasının dikte etmeye çalıştığı sözde 
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taleplerinin sıralandığı görülmüştür. 08.06.2013 günü yaşanan olaylara bakıldığında ise; Gün 

içerisinde Taksim Meydan’da en yüksek (70.000), Gezi Parkı’nda ise (20.000) kişinin 

bulunduğu görülmüştür. İlçelerde meydana gelen olaylara ise (27.050) kişi katılmıştır. 

Toplamda gün içerisinde gösterilere (117.050) kişi katılmıştır. Saat 21:15 sıralarında, Gazi 

Cemevi önünde 2.500 kişilik grup toplanmış, gruptan ayrılan yaklaşık 250 kişilik bir grup, 

bölgede bulunan polislere torpil, havai fişek ve molotof kokteyli saldırılarda bulunmuştur. 

İstanbul ili genelinde akşam saatlerinde tencere- tava diye adlandırılan protesto gösterileri 

düzenlenmiş ve bu gösterilere 27.200 civarında kişi katılmıştır. 

9 Haziran 2013: 8 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışması tarafından; “9 Haziran 

Pazar günü 16:00’da taleplerimizi haykırmak için kitlesel bir miting gerçekleştiriyoruz. Ortak 

ses için Taksim meydanındayız.”, “9 Haziran Pazar 13:00 Emek Sineması önünde kentsel 

rantlara karşı basın açıklaması, 16:00 Taksim Meydanında “Taksim Dayanışma” mitingi 

olacak”, “Taksim Dayanışması, tüm İstanbulluları, bugün SAAT 16:00’da Taksim 

Meydanı’nda yapılacak mitinge davet etti” 

şeklindeki tweetlerle 9 Haziran 2013 günü 

Taksim Meydanında yapacağı mitingi 

duyurmuştur.  09.06.2013 günü, Taksim 

Dayanışma Platformu tarafından Taksim 

Meydanı’nda geniş katılımlı miting 

düzenlenmiş, mitingde yapılan konuşmalarda 

Başbakan’ın yaptığı açıklamalar eleştirilirken, 

tertip komitesi “Her yer Taksim her yer 

direniş”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” ve 

“Hükümet İstifa” sloganları dışında slogan 

atılmamasını istemiştir. Mitingde BDP 

bayrakları taşıyan grupta elebaşı Abdullah 

ÖCALAN ve terör örgütü PKK’nin sözde 

bayrakları açılınca gruplar arasında gerginlikler 

yaşanmıştır. 

Taksim Dayanışması tarafından yayınlanan konuşma metninin içeriğine bakıldığında 

ise özetle; “….Gezi Parkı’nda ağaçları kesip yerine Topçu Kışlası yapacağını söylediğinde, 

oradaki üç beş ağacın bir halkın öfkesini tetikleyeceğinin ne sen farkındaydın ne de polis. 27 

Mayıs günü ağaçlarımıza, sonra da ağaçlara sahip çıkanlarımıza Taksim Dayanışmamıza 

saldırdın. Saldırı sertleştikçe direniş ve dayanışma da büyüdü ve üç beş ağaç için verilen 

mücadelenin bu ülkede halkın en geniş kesimlerini kapsayan bir özgürlük, demokrasi, hak ve 

haysiyet mücadelesi haline geldiği görüldü…Gezi Parkı’nda başlayıp bütün ülkeye ve 

dünyaya yayılan direnişin, dayanışmanın ve 13 gündür dinmeyen bu öfkenin, bu tepkinin, bu 

haykırışın mesajı nettir. Buradaki ve ülkenin dört bir yanındaki milyonlar olarak artık eskisi 

gibi yönetilmek istemiyoruz. Gençler, kadınlar olarak sürekli yok sayılmaktan bıktık. Oyu ben 

aldım, her şeye ben karar verir, her şeye karışırım diyen bir iktidar tarafından baskı görmek 

istemiyoruz….Faşist saldırılar ve tüm baskılara karşı sokaklara çıkan milyonlar, AKP 

iktidarına ve onun yönetme anlayışına, diline söylemine “dur” diyor. 31 Mayıs 2013 itibariyle 

Gezi’de yıkımı durduran; İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Antakya’da ve Türkiye’nin dört 

yanında yasaklı meydanları zapt eden halk artık gücünün farkında. Gezi Parkı park olarak 

kalacak. Başbakan’ın ağzından çıkan her cümle kanun olmayacak. Ve bunu başaran bir halk 

olarak, yıllardır gözünü kar hırsı bürümüş bir azınlığın çıkarlarına hizmet eden, emek 

düşmanı, demokrasi düşmanı, bilim düşmanı, sanat düşmanı, özgürlük düşmanı politikaları 

durdurabileceğimizin de artık farkındayız….Uğrunda mücadele edilen “üç beş ağacın” çok 

fazla dalı olduğu görülmelidir. Milyonlarca insanın öfkesinin bir anda ortaya çıkmadığı, 

yıllardır biriken bir tepkinin yansıması olduğu anlaşılmalıdır. Çevreciliği sadece ağaç dikmek 
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zannedenler bilmelidirler ki; bu meydanlarda İstanbul’u katledecek 3.köprü, 3.Havalanı, 

Kanal İstanbul projelerine karşı da bir itiraz var….Hükümet ve yetkililerine buradan 

sesleniyoruz. Bu ülkeyi seviyorsanız, bu halka saygınız varsa polis şiddetini derhal 

durdurun….Bu ülke, bu dünya ve bu evren bilmelidir ki; gençlerin enerjisi ve yaratıcı 

zekasından beslenen BU HAREKET, HAKLI TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 

İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAK MEŞRUİYETE, GÜCE, YARATICILIĞA, 

ÖZGÜVENE  VE HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMAYA SAHİPTİR. 

BİZ HALKIZ. BURADAYIZ. VE TALEPLERİMİZİ ALMADAN DA HİÇBİR YERE 

GİTMİYORUZ.” yazdığı görülmüştür. Söz konusu konuşma metninin içeriğine 

bakıldığında; Taksim Dayanışması tarafından devam eden kalkışmasının Gezi 

Parkı’ndaki ağaçların kesilmesi boyutunu aşarak adeta mevcut hükümetin 

politikalarına karşı bir gövde gösterisine dönüştüğünün vurgulandığı ve bu şekilde 

ülkedeki kutuplaşmaların tetiklenip bir kaos ortamı oluşturarak hükümetin 

yıkılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.  

11 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere ve yaşanan 

olaylara genel olarak bakıldığında; 07.15 sıralarında polisin Taksim Meydanı’na çıkmasıyla 

birlikte marjinal grupların hareketlendiği ve 

yaklaşık (300) kişilik grubun polise yönelik 

saldırılara başladıkları görülmüştür. Bir 

yandan marjinal gösterici gruplara müdahale 

edilirken diğer taraftan AKM’de, Taksim 

Atatürk Anıtı’nda ve çevre binalarda 

partilere ve yasadışı örgütlere ait olan 

resim, pankart, yazılama, döviz ve afişlerin 

indirilmesi sağlanmıştır.  

Yaşanan polis müdahalesi üzerine Taksim Dayanışması, olayı aşağıda belirtilen 

tweetlerle soysal medya üzerinden duyurarak, Taksim Meydanı ve Gezi Parkına daha çok 

gösterici toplayıp, güvenlik güçlerine daha etkin bir şekilde karşı koyabilmeyi hedeflemiştir. 

Bu kapsamda Taksim Dayanışması tarafından; “Polis müdahalesine rağmen bir arada 

taleplerimizi haykırmaya devam ediyoruz. Gezi Parkı, meydan, sokaklar bizimdir.”, “Taksim 

Meydanı’nda insan zinciri oluşturulmaya devam ediliyor”, “Taleplerimize sahip çıkanları 

taksime bekliyoruz”, “Polis parka girmek üzere herkesi sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz”, “Polis dışarı, Taksim bizimdir”, “Direne direne 

kazandık, kazanacağız”, “Herkesi saat 19.00’da İstanbul’a, Taksim’e, Gezi Parkı’na, 

taleplerine sahip çıkmaya çağırıyoruz.”, “Parkın merdivenlerindeyiz bir yere gitmiyoruz 

haklıyız direnişe devam ediyoruz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Tüm 

demokratik kitle örgütlerinin başkanlarını, İstanbul’un bütün milletvekillerini, tüm 

siyasi partilerin başkanlarını taksime çağırıyoruz”, “Bu saldırılar parkta yaşayan tüm 

canlıların hayatını tehlikeye sokmaktadır. Tüm hayvan severler de Gezi’ye”, “Polis 

ablukasının olduğu yerde demokrasiden, diyalogdan söz edilemez.”, “Parkımıza, 

meydanımıza, sokaklarımıza, taleplerimize, ifade özgürlüğümüze sahip çıkmak için 

19:00’da Taksim’deyiz”, “Taksim’de gün boyu yaşananlara rağmen büyük bir kalabalık 

var herkesi Taksim’e çağırıyoruz”, “Taksim civarında oturan herkesi insanlara yardım 

etmeye çağırıyoruz”, “Türkiye ses ver! Tencereler ve tavalarla yapılan saldırıyı protesto 

ediyoruz”, “Taksim’de bulunan insanlarımız, çocuklarımız tüm saldırılara karşı ölümü göze 

alarak direnmeye devam etmektedir.” şeklinde tweetlerin atıldığı görülmüştür. 
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Aynı gün Taksim Dayanışması tarafından yapılan basın duyurusunda ise; “Taksim 

Gezi Parkı’na 14. günü sabahında başlayan polis şiddeti, gece yarısı itibariyle devam ediyor. 

Sabah saatlerinde polisin acemice 

senaryolaştırdığı provokasyon 

oyununun tutmaması üzerine 

sürdürdüğü gaz bombalı saldırı 

sonrasında yüzlerce yaralanma, bu 

yaralılar arasında çok sayıda beyin 

travması geçiren insan da 

bulunmaktadır. Yoğun gaz 

nedeniyle Taksim Meydanı 

çevresinde tüm hayvanlar ve 

kuşlar ölmektedir. TAKSİM 

MEYDANINDA VE GEZİ 

PARKINDAN BULUNAN 

İNSANLARIMIZ, 

ÇOCUKLARIMIZ TÜM SALDIRILARA ONURLARINI KORUMAK İÇİN ÖLÜMÜ 

GÖZE ALARAK DİRENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. Hükümetin bizzat emriyle 

yürütülen polis şiddetinin durdurulması için TÜM DÜNYA’YI TEPKİ GÖSTERMEYE, 

HALKIMIZI DESTEĞE DAVET EDİYORUZ.” yazdığı görülmüştür. Bu şekilde gün 

boyu yapılan propagandayla insanlar saat 19.00’da Taksim Meydanı’na kalkışmaya 

çağrılmıştır. Taksim Dayanışması tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bu 

çağrılar sonucunda çağrılara uyan kişi ve gruplar gün boyu Taksim Meydanı, İstiklal 

Caddesi- Sıraselviler Caddesi- Tarlabaşı caddesi- Mete Caddesi, Halaskargazi cad., Taşkışla 

cad., vb. yerlerde toplanmışlardır. Bundan dolayı saat 19.10 sıralarında 20.000 meydan, 

8.000’i park olmak üzere toplam 28.000 kişi Taksim’de toplanmıştır. Saat 20.15 sıralarında 

sadece meydanda sayı 30.000 kişiyi bulmuştur. Bu saatlerde tüm kolluk birimleri AKM 

önüne çekilmiş ve burada bulunan Çevik Kuvvet personeline yönelik göstericiler 

tarafından yoğun taşlı saldırı başladığından dolayı Gezi Parkın dışında kalan yaklaşık 

30.000 kişiye gazlı ve tazyikli sulu müdahale başlamıştır. Müdahaleler esnasında Taksim 

Meydanına girmek isteyen gruplar taş, sopa, sapan, bilye, molotof ve ses bombası gibi 

çeşitli şekillerde polise saldırıp barikatlar kurmuşlardır. Müdahale sonucunda Cumhuriyet 

Caddesi Divan Kavşağına, Sıraselviler Caddesi’ne, İstiklal Caddesi’ne ve Tarlabaşı Bulvarına 

doğru kaçışlar gerçekleşmiştir. Bu saat itibariyle başta Cumhuriyet Caddesindeki gruplarla 

olmak üzere yoğun çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmalar esnasında yine (1) adet gezici baz 

istasyonunun ateşe verildiği ve alandaki inşaat malzemelerinin ateşe verildiği 

görülmüştür. Gösterici marjinal gruplara karşı müdahale devam ettikçe saat 23:00’a doğru 

Cumhuriyet Caddesi Divan Kavşağı’ndan Şişli istikametine, Sıraselviler Caddesi’nden 

Tophane istikametine, İstiklal Caddesi’nden ise Galatasaray Meydanı’na doğru kaçışlar ve 

dağılımlar olmuştur.  İstiklal caddesi üzerinde taşkınlık yapmaya ve çevreye zarar vermeye 

devam eden yaklaşık 2000 kişilik grup müdahale sonucu dağıtılmıştır. Ancak bu gruptan arta 

kalan yaklaşık 500 kişilik grup polisle çatışmaya devam etmiş, ancak 03.00 sıralarında 

tamamen dağıtılabilmişlerdir. Aynı gün içerisinde değişik gruplar tarafından TEM otoyolu ve 

E-5 karayolu trafiğe kapatılmış, bu gruplara polis tarafından müdahale edilmiştir. 

12 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Saat 19:00’dan itibaren herkesi, taleplerine sahip çıkmaya, Taksim’e Gezi 

Parkına bekliyoruz.”, “Türkiye ses ver! 21:00’de tencereler tavalarla birlikte olduğumuzu 

haykırıyoruz”, “Sanatçılar Gezi merdivenlerinde kalkan. Herkesi davet ediyorlar!”, “Gezi 

Parkı’nda yaptığımız anonsla sabaha kadar uyumayacağımızı açıkladık. Ankara’ya desteğimiz 

devam ediyor” şeklinde tweetlerin atıldığı görülmüştür. Aynı gün Taksim Dayanışması 
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tarafından yapılan duyuruda; 

“TAKSİM DAYANIŞMASI olarak, Başbakan’la gerçekleşecek görüşmelerde, 

Taksim Dayanışmasını temsil edecek kimsenin davet edilmediğini ve yer almayacağını 

duyurmak isteriz. Gezi parkı ve çevresinde yaşam hakkını hiçe sayan polis şiddeti 

acımasızca sürerken yapılacak toplantılar hiçbir şekilde sonuç vermeyecektir. 

Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere, Taksim Dayanışması heyeti 5 Haziran tarihinde 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’la görüşmüş ve taleplerini kendisi aracılığıyla hükümete 

iletmiştir. Bu görüşmenin ardından iletilmiş taleplere dair hiçbir açıklama yapılmamıştır…. 

Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında sahip çıkılarak meşruluğu tartışılmaz bir hal alan, 

açtığımız davalar ve uluslararası evrensel hukuk kriterleri açısından da en temel insan hakları 

ve demokrasi kriterleri açısında hukukiliği tartışılamayacak olan taleplerimizin takibinde 

ısrarcıyız. Sadece Gezi Parkı’nda değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok yerinde ve 

dünyada eylemlilikler devam etmektedir. SAAT 19.00’DAN İTİBAREN HERKESİ, 

TALEPLERİNE SAHİP ÇIKMAYA TAKSİM’E, GEZİ PARKINA BEKLİYORUZ. 

Buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz.” yazdığı görülmüştür. 

Taksim Dayanışması tarafından yapılan bu çağrılar sonucunda; gün içerisinde 

Gezi Parkı’nda en fazla (11.000), Meydan’da (2000), ilçelerde (12.670) olmak üzere toplamla 

yaklaşık (27.060) kişi gösterilere katılmıştır. Bununla birlikte 12.06.2013 tarihinde Güvenlik 

Şube Müdürlüğü tarafından (46), Çocuk Şube tarafından (13) kişi olmak üzere toplam (59) 

kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslardan (3)'ünün Fransız, (2)'sinin ise Kanada 

uyruklu olduğu tespit edilmiştir. 

13 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Gezi Parkı’ndayız. Taleplerimizle, dayanışmamızla ve neşemizle varız. 

Buradayız, gitmiyoruz.” şeklinde tweet atıldığı, bununla birlikte gün içerisinde Taksim 

Meydan’da en yüksek (6.000), Gezi Parkı’nda ise (14.000) kişinin bulunduğu görülmüştür. 

İlçelerde meydana gelen olaylara ise (7.170) kişi katılmıştır. Toplamda gün içerisinde 

gösterilere (27.170) kişi katılmıştır. Yine Taksim Dayanışması tarafından “Gerçeklerden 

uzak yayın yapmaya devam eden medyayı protesto etmek için bugün 13 Haziran 12:30 

Maslak NTV, Güneşli CNNTürk önünde eylemdeyiz” şeklinde bir tweet atıldığı, yapılan 

protesto gösterisine yaklaşık (300) kişinin katıldığı, söz konusu protesto gösterisinde 

NTV’nin yayın politikasının eleştirildiği ve Gezi kalkışması çerçevesinde yaşanan olaylara ve 

polis müdahalelerine yeteri kadar yer verilmediğinin iddia edildiği görülmüştür. 

13 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışmasının web sitesinden “Başbakan 

Erdoğan’ın bugün akşamüstü çağırdığı sanatçı ve aydınlar, Taksim Dayanışmasının olmadığı 

bir görüşmenin meşru olmayacağını düşünerek Dayanışma’dan temsilcilerin de heyette yer 

almasını talep etmiştir. Bu talep üzerine acil olarak bir heyet oluşturulmuştur. Heyette yer 

alanlar; Taksim Dayanışması’ndan temsilcilerimiz Tayfun Kahraman, Derya Karadağ, 

Eyüp Muhcu, Ali Çerkezoğlu, Beyza Metin, Canan Çalağan, Arzu Çerkezoğlu ve Cem 

Tüzün; sanatçı ve aydınlar adına katılımcılar Yavuz Bingöl, Nebil Özgentürk, Sunay Akın, 

Ceyda Düvenci, Halit Ergenç, Ali Sunal ve Mahsun Kırmızıgül olarak belirlenmiştir.” 

şeklinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ile bir görüşme 

yapılacağı duyurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN 23.40-03.00 saatleri 

arasında Taksim Dayanışmasından TMMOB Başkanı Eyüp MUHCU ve Semt Dernekleri 

Sözcüsü Cem TÜZÜN ile sanatçılar Sunay AKIN, Yavuz BİNGÖL, Ceyda DÜVENCİ, Halit 

ERGENÇ, Sertap ERENER, Mahsun KIRMIZIGÜL, Nebil ÖZGENTÜRK ve Ali SUNAL ile 

görüşmüştür. Görüşmenin taraflarca olumlu karşılandığı öğrenilmiştir. 

14 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere genel olarak 

bakıldığında; “Bugün savcılığa sevk edilen SDP’li arkadaşlarımızı desteklemek üzere 

saat 17:00’de, Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması yapılacaktır.”, “Herkesi duyarlı 
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olmaya bugüne kadar sürdürülen mücadeleye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”, “Bizler 

Taksim Dayanışması bileşenleri olarak SDP’nin hedef alınmasını kabul etmiyoruz.” şeklinde 

tweetlerin atıldığı görülmüştür. 

Gün içerisinde yaşanan olaylara 

bakıldığında ise; Gezi Parkı’nda (13.000), 

Meydan’da (1000), (16) ilçede (7.760) kişi 

olmak üzere toplamda (21.760) kişi 

toplanmıştır. Çoğunluğu SDP’ye müzahir olan 

(57) kişi mahkemeye çıkarılmış, şahıslardan 

(20)’si savcılıktan, (18)’i mahkemeden serbest 

bırakılmış, (15) şahıs için adli kontrol verilmiş, 

(5) şahıs ise tutuklanmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Recep Tayyip 

ERDOĞAN ile görüşen Tayfun KAHRAMAN 

ise Gezi Parkı’nda eylemlerine nasıl devam 

edecekleri yönünde bir açıklama yapmıştır. 

15 Haziran 2013: Taksim 

Dayanışmasının resmi web sitesinden yapılan 

duyuruda özetle; “Taksim Gezi Parkı’nda ağaç 

katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz, park sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve 

ardından Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşların on bir yıllık AKP İktidarına karşı birikmiş 

olan öfkesi ile buluştu. Milyonlarca insan sokaklarda meşruluklarından ve yaratıcılıklarından 

taviz vermeden direnişlerinin 18’inci günün tamamladılar.” “Ülkemizin tanık olduğu en 

büyük hak arama mücadelelerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alan bu direniş daha ilk 

günden başlayarak yoğun polis şiddetinin hedefi oldu….” “….Ne yapacağımızı soranlara 

buradan açıklıkla ifade ediyoruz ki; simge haline gelen Gezi Parkı’nı terk etmiyoruz. 

Mücadelemizle girdiğimiz ve hükümet sözcüsünün “mahkeme sonuçlanana kadar park olarak 

kalacağını” açıkladığı Gezi Parkı’nda, nasıl kalınacağını da, bundan sonra atılacak 

adımları da buraya emek verenler olarak hep birlikte bizler belirleyeceğiz. …. BU 

DAHA BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM” yazdığı görülmüştür. 

Yine Taksim Dayanışması tarafından; “15-16 Haziran ruhuyla direnişe devam” 

“Tekrar bilgilendirme: 18 gündür olduğu gibi direnişimize hep birlikte devam 

ediyoruz” şeklinde tweetler atılmıştır. Böylece Taksim Dayanışması tarafından direnişe 

devam kararı alınmıştır.  Gün içerisinde gelişen olaylara bakıldığında ise; 

Saat 01:00 sıralarında Şişli bölgesinde yapılan müdahaleler esnasında Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğünde görevli Komiser yardımcısı Volkan SARAL ve Polis Memuru Koray 

TURAN kendilerine isabet eden mermi sonucu yaralanmıştır. Saat 18.00 sıralarında “15-

16 Haziran ışığında AKP diktatörlüğüne karşı direniyoruz” imzalı pankartın arkasında 

yaklaşık (1000) kişilik grubun Gezi Parkı içerisine yürüyüş yapmıştır. Saat 20.00 sularında 

Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince Gezi Parkı içerisinde bulunan yaklaşık 10.000 

kişilik gruba eylemlerini sona erdirmeleri ve parktan ayrılmaları yönünde uyarı anonsları 

yapılmaya başlanmıştır. 45 dakika boyunca yapılan çağrıya yaklaşık 4.000 kişinin uyarak 

parktan ayrıldığı ancak içeride kalan grupların tüm uyarılara rağmen parktan ayrılmayı 

kabul etmedikleri görülmüştür. 20.50 sularında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü park 

içerisinde bulunan eylemcilere müdahale etmiş ve 21.40’da park eylemcilerden 

arındırılmıştır. Yapılan müdahale sonrası Taksim Dayanışması derhal harekete geçerek 

Taksim’de bulunan eylemcilere destek çağrılarında bulunmuş ve halkı bu yönde 

provoke etmiştir. Taksim Dayanışması tarafından bu minvalde atılan tweetlere 

bakıldığında; “Polis yoğun biber gazı ve tazyikli su kullanarak direnişçileri Gezi Parkından 

çıkardı. Divan Otel-Harbiye tarafına çekildik”, “Gezi parkına müdahale olmuştur. Herkesi 
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desteğe çağırıyoruz. Şiddeti durdurun!”, “Polis dışarı şiddeti durdurun”, “Evlerinde olan 

tüm vatandaşlarımızı, Gezi Parkı direnişçilerine desteğe ve kapılarını açmaya 

çağırıyoruz”, “Bu vahşetin sorumlularını, tarihe böyle geçmeyen! Bu şiddeti 

durdurun!”, “Eylemciler Taksim Sıraselviler ve İstiklal Caddesi üzerinde 

toplanıyorlar.”, “Polise bütün uyarılarımıza içeride çok fazla sayıda bebek kadın insan 

olduğunu söylememize rağmen vahşice saldırdılar.”, “TOMA altındaki pasif direnişçiye 

polis tekme atıyor.”, “İnsanım diyen herkesi bu şiddete karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz”, 

şeklinde tweetler atıldığı görülmüştür. Bütün bunlarla birlikte Gezi Parkı’nın yapılan 

müdahale ile boşaltılmasının ardından Taksim Dayanışmasının web sitesinden yaptığı basın 

duyurusunda özetle; 

“Mahkeme sonuçlanıncaya kadar Gezi Parkının park olarak kalacağı sözünü veren 

yöneticiler, Gezi Parkını, İstanbul’u ve ülkemizi savaş alanına çevirdi….” “…..Savaş 

koşullarında dahi görülmeyecek bir şiddetle yapılan saldırı esnasında Gezi Parkı ve 

Divan Oteli’ndeki revirler dahi saldırıya uğramıştır. Şu an ülkemizin dört bir yanında ve 

İstanbul’un her köşesinde halkımız hükümetin bu saldırısını protesto etmekte ve Taksim’e 

doğru yürümektedir. …Taksim 

Dayanışması olarak aşağıdaki çağrıları 

acil olarak yapıyoruz; 

1.Emniyet güçlerinin bu 

vahşi saldırısı durdurulmalıdır. Bu 

gece ve yarın olacak olaylardan 

bütünüyle siyasi iktidar 

sorumludur.” 
2.Basın kuruluşları 

açıklamalarımızın halkımıza 

duyurulması konusunda yardımcı 

olmalı, halkına savaş açan bir siyasi 

iktidarın dezenformasyonundan 

halkımızı korumalıdır.” 

3.Bu sert polis müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlarımızın sağlığından 

endişeliyiz….” 

4.İstanbul’un her yerinden on binlerce kişi Taksim’e yürümektedir. Halkımızın 

bu yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir.” yazdığı görülmüştür. 

Taksim dayanışmasının soysal medya üzerinden yaptığı bu yoğun çağrılar 

sonucunda İstanbul genelinde protesto gösterileri, yürüyüş eylemleri başlamış, birçok 

ilçeden Taksim’de bulunan eylemcilere destek vermek amacıyla gruplar yola çıkmıştır. 
Gezi Parkı’nın tahliye edilmesinin ardından Sıraselviler Caddesi, Divan Kavşağı ve İstiklal 

Caddesi üzerinde toplanan gruplar sloganlar atmaya başlamışlar ve Taksim Meydanı’na 

girmek istemişlerdir.  Taşlı- sopalı- molotoflu- ses bombalı- sapan ve bilye gibi çeşitli 

şekillerde polise saldıran, yolları kapatıp barikat kuran bu marjinal gruplara müdahale 

edilmiştir. İstiklal Caddesi üzerinde bekleyen yaklaşık (3000) kişilik grup 21.30 ve 05.30 

saatleri arasında yapılan (6) ayrı müdahale ile dağıtılmışlardır. Halaskargazi, Cumhuriyet 

Caddesi ve Divan Kavşağı üzerinde toplanan yaklaşık (15.000) kişilik gruba saat 22.00’de 

başlayan müdahale aralıksız olarak devam etmiş, (200) kişilik grubun 05.20’de dağıtılmasıyla 

müdahaleler sona ermiştir. 

Saat 06.00 sularında Halaskargazi de yeniden toplanan (2000) kişilik gruba tekrar 

müdahale başlatılmıştır. Saat 22.00-05.00 arasında Sıraselviler Caddesi üzerinde toplanan 

yaklaşık (1000) kişilik gruba müdahale edilmiş, grup 04.45’de tamamen dağıtılmıştır. Saat 

00.10’da Kadıköy’de toplanan ve Taksim’e doğru yürüyüşe geçen yaklaşık (8000) kişiye 

müdahale edilmiş ve dağıtılmıştır. Saat 01.40’da Uzunçayır’da tekrar toplanan 5000 kişilik 
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gruba ikinci bir müdahale yapılarak dağıtılmıştır. Saat 03.30’da Boğaziçi Köprüsü’ne ulaşan 

(2000) kişilik gruba köprü girişinde Jandarma ile birlikte üçüncü kez müdahale edilmiştir. 

Saat 02.15 de Sultangazi’den yaya olarak Taksim’e doğru yola çıkan yaklaşık (8.500) kişilik 

gruba 02.15’te Okmeydanı’nda müdahale edilmiştir. Yapılan müdahalede gruplar tamamen 

dağıtılarak Taksim’e girmeleri engellenmiştir.  Saat 04.15 sularında Cevizlibağ’da bulunan 

yaklaşık (500) kişilik gruba yoldan geçen araçları parçalamaları ve içindekileri linç etmeye 

kalkışmaları üzerine müdahale edilmiştir. Saat 04.30’da Okmeydanı Cemal Kamacı Spor 

Kompleksi yakınında toplanan (50) kişilik gruba yönelik yapılan müdahale edilmiştir. 

İlçelerde toplanan gruplar, Taksim’e yeniden çıkabilmek amacıyla yol kesme, trafiği 

kapatma ve yasadışı eylemlere yönelmiştir. Bu çerçevede eylemciler tarafından; 21.30’da Şile 

yolu, 21.50’de Sancaktepe Demokrasi Caddesi, 22.05 Sultangazi İsmetpaşa Caddesi, 22.15’de 

Ümraniye Reşitpaşa Caddesi, 22.50 Maltepe köprüsü E-5, 23.00 Kartal E-5, 23.30 

Mahmutbey yolu, 23.35’de Gazi Kemerburgaz ayrımı TEM,  23.45’de Beylikdüzü E-5, 

00.05’de Bakırköy İncirli Caddesi, 00.25’de Başakşehir E-6, 00.30’da Küçükçekmece TEM, 

00.30’da Esenyurt Köyiçi yolu, 00.35’de Kadıköy TEM, 01.00’de Göztepe Köprüaltı, 

01.30’da Avcılar E-5 yanyol, 02.00’da Zeytinburnu E-5, 03.40’da Okmeydanı E-5 kısa 

süreliğine trafiğe kapatılarak araçların geçişi engellenmiştir.  

16 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere ve yaşanan 

olaylara genel olarak bakıldığında; gerçekleştirilen operasyon ile Taksim Gezi Parkında 

Meydana gelen kalkışmada yer aldığı ve Çarşı Grubunu koordine ettiği anlaşılan aralarında 

Beşiktaş Çarşı grubunun kurucularından "Sarı Cem" lakaplı Cem YAKIŞKAN ile Çarşı'nın 

pankartlarını yazan "Deve Erol" lakaplı Erol ÖZDİL’in de bulunduğu (16) şahıs gözaltına 

alınmıştır. Yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 3 profesyonel gaz maskesi, 8 adet gaz 

maskesi, smoke renkli gaz bombaları, muşta, baret ele geçirilmiştir. 

Bunun üzerine Taksim Dayanışması tarafından “Çarşının yanındayız”, “Çarşı 

yalnız değildir.” “6 Haziran’da Çarşı’dan gelen teşekkür mektubu, Çarşı yalnız 

değildir” şeklinde tweetler atılmıştır. 

Yine gün içerisinde Taksim Dayanışması tarafından atılan diğer tweetlere 

bakıldığında; “Dayanışma için: Atılan gaz fişeklerini söndürmek için kapılarınızın önüne içi 

yarım SU DOLU 5 litrelik su bidonları/damacanalar bırakın. Cam kenarına sokakları gören 

kamera koyun, kayıt alın ve güvendiğiniz kişilerle paylaşın”, “Bileşenlerimizden KESK, 

DİSK, TMMOB, TTB ve TDB saat 18:00’de bir açıklama yapacaklar.”, “Her yer Taksim her 

yer direniş”, “Hükümet insanlık suçu işliyor. Bizzat bu ülkenin kolluk güçlerine suç 

işlettirilerek saldırgan tutumunu sürdürüyor.” Şeklinde tweetler atılmıştır.  

Aynı gün Taksim Dayanışması tarafından yapılan duyuruda ise özetle; 

“SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ, ÜLKEMİZİN BUNU HAK ETMEDİĞİNİ 

BİLİYORUZ!..... Hükümet, Gezi Parkı’nın yoğun olduğu meydanda hiçbir gösterinin 

olmadığı bir anda aynı zamanda diyalog sürecinin kurulduğu bir dönemde vahşi bir 

saldırı gerçekleştirmiştir. Parkı ve yaşamı savunduğumuzda bu bir bahanedir diyenler dün 

geceki tutumlarıyla gerçekten de AKP hükümeti için parkın bahane olduğunu göstermiş 

durumdadır. Parkı bahane ederek her durumda polis saldırısı gerçekleştirmek gerçek 

amacın halkı sindirmek hak talep edemez, ses çıkaramaz hale getirmek olduğunu 

herkese göstermişlerdir. Yapabildiğimiz tespitlere göre şu ana kadar hastanelere başvuran 

150 civarında yaralı vardır, yüzlercesi hastanelere gidememiştir. İstanbul Valisinin 

inandırıcılığını yitirmiş tüm açıklamalarına rağmen ne yazık ki hayati tehlikesi olan 

yurttaşlarımız hastane yoğun bakımlarında yatmaktadır. Plastik mermi yaralanması söz 

konusudur. Seyyar revirler dağıtılmış, hastanelere su sıkılmış, yurttaşlarımızın kendilerini 

gazdan korumak için kullandıkları gaz maskelerine, ilaçlara el konulmuştur. Her 

zamankinden farklı olarak alerjik cilt reaksiyonuna neden olan tazyikli suyun içeriği 

yetkililer tarafından halen açıklanmamıştır. Hükümet insanlık suçu işlemiştir. Çok 
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sayıda gözaltı gerçekleşmiştir. Gezi Parkı’nda insanların şahsi eşyalarına el konulmuştur. 

Basının izlemesine izin verilmeyerek, saldırının delilleri karartılmaya 

çalışılmaktadır.....Emniyet güçlerinin müdahale etmediği her ortam barışçıl ve kardeşçedir. 

Dolayısıyla dün geceki saldırı, akabinde, hakkını talep eden, ülkemizde ve İstanbul’da 

sokakta olan yüz binlerce insanımıza uygulanan bu terör biran evvel durdurulmalıdır… 

20 gündür yaşanan bu halk tepkisini ancak bu tepkiye yol açanların atacağı somut adımlar 

durdurabilir. Gezi parkında ağaçlardan başlayarak yurttaşların hayatına müdahaleye dönüşen 

bu saldırgan tutumdan geri dönüş yine Gezi Parkından başlayarak yurttaşların yaşamına 

müdahale edilemeyeceğine dair net tutumlarla hayata geçebilir. HALKIMIZI DÜNYANIN 

BÜTÜN HALKLARINI, BÜTÜN KURUMLARINI, HALKIMIZA KARŞI 

UYGULANAN BU ŞİDDETİN DURDURULMASI VE TALEPLERİNİN 

KARŞILANMASI İÇİN DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ.” yazdığı görülmüştür. 

Taksim Dayanışması tarafından kalkışmaya durmaksızın devam edilmesi 

yönünde yapılan bu çağrılar soncunda; Gezi Parkı ve Meydan’a çıkmak için Taksim ve 

civarında (52.000) kişi toplanmış, ilçelerde ise 

(47.310) kişi gösteride bulunmuştur. İstanbul 

genelinde (28) ilçede yaklaşık (99.310) kişi 

gösterilere katılmıştır. Çıkan olaylarda (242) 

kişi gözaltına alınmıştır. Bu bağlamda gün boyu 

süren olaylardan birkaç örnek vermek gerekirse; 

TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinden Adalet 

ve Kalkınma Partisinin mitingine gidecek olan 

araçlara saldırmayı planlayan (60) kişilik gruba 

müdahale edilmiştir. Grubun (3000)’i 

bulmasıyla güvenlik güçlerinin sayısı yetersiz 

kalmıştır. Geç saatlere kadar müdahale 

edilememiş grup TEM bağlantı yolundan geçen 

otobüs ve araçlara göstericiler tarafından zarar 

verilmiştir. Müdahale 00.15 sıralarına kadar devam etmiştir. Maltepe Gülsuyu’nda kolluk 

aracı içerisinde (3) ekip memuru kalabalık arasında kalmış, memurlar kaçarak 

kurtulmuştur. 1 memur hafif yaralanmıştır. Grubun içerisinde kalan araca maddi zarar 

verilmiş, mavi renkli (2) adet polis tanıtma yeleğinin alındığı öğrenilmiştir.  Küçükçekmece 

Arenapark önünde toplanan (1000) kişilik grup saat 23.00 sıralarında Mahmutbey Gişelerinin 

Ankara istikametini trafiğe kapatmış, o tarihte Gençlik ve Spor Bakanı olan Suat 

KILIÇ’ın aracına yönelik saldırı yapılmıştır. Bakan’ın korumaları havaya silah sıkarak 

konvoyu uzaklaştırmış, konvoyda bulunan iki aracın camları kırılmıştır. İzmir ve Eskişehir 

illerinde de benzer olaylar meydana gelmiştir. 

17 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından “Direniş sürüyor! DİSK, 

KESK, TTB, TMMOB ve DİŞ HEKİMLERİ ODASI iş bırakıyor. Meydana çıkıyor. 

Saat:16:00-Tünel Saat 16:00-Şişli DİSK Önü” şeklinde bir tweet atılmıştır. Gün içerisinde 

yaşanan olayları protesto etmek amacıyla, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), 

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis Ve Mimar 

Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipler Birliği) ve TDB (Türk Diş hekimleri Birliği), 

organizesinde Taksim’e yürümek isteyen gruplar olmuştur. Bu sendikalar haricinde ÖDP, 

Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, TKP, ÇHD ve birçok sol eğilimli örgütün de katılım 

gösterdiği gruplar Taksim Tünel mevkiinden ve Şişli İlçesi Halaskargazi Caddesi’nden 

Taksim’e yürümeye çalışmışlardır. Bu gruplardan Halaskargazi Caddesi’ne gelen gruptan 

DİSK’li olanların çoğu yapılan açıklamanın ardından eylemlerine son vermiştir. Geriye kalan 

yaklaşık (800) kişiye ise Halaskargazi, Rumeli ve Valikonağı Caddeleri üzerinde TOMA 

ve biber gazıyla müdahalede bulunulmuştur. Taksim Tünel mevkiinde ise saat 15.35 te 
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toplanmaya başlayan grup 16.15 itibariyle yaklaşık (2500) kişiye ulaşmıştır. Bir müddet 

oturma eylemi yapan grubun sayısı saat 17.20 itibariyle dağılımların ardından (100)’e 

düşmüştür. İlerleyen saatlerde bu grup İstiklal Caddesi’nde Fransız Konsolosluğu civarında 

oturma eylemi gerçekleştirmiştir. Saat 22.10 sıralarında sayısı (600)’ü bulan grubun ön 

tarafının (bira şişesi atmak suretiyle) taşkınlık çıkarması üzerine Çevik Kuvvet 

tarafından ufak bir müdahalede bulunulmuş ve grup dağıtılmıştır. 
Aynı gün atılan diğer tweetlere bakıldığında ise; “Dünyanın gözü önünde işlediğiniz 

insanlık suçu cinayetlerin ve şiddetin hesabını vermekten; insanları, grupları hedef göstererek 

kaçamazsınız.”, “21:00’da tencere tavalarla yaşananlara ses çıkarmaya” şeklinde tweetler 

atıldığı görülmüştür. Taksim Dayanışması tarafından kalkışmaya durmaksızın devam 

edilmesi yönünde yapılan çağrılar sonucunda; Gezi Parkı ve Meydan’a çıkmak için 

Taksim ve civarında (5.800) kişi toplanmış, ilçelerde ise (16.815) kişi gösteride bulunmuştur. 

İstanbul genelinde (29) ilçede yaklaşık (22.615) kişi gösterilere katılmıştır. Taksim Gezi 

Parkı’nda yapılan protesto gösterilerine destek vermek amacıyla saat 21.00 sıralarından 

itibaren Erdem GÜNDÜZ isimli şahıs Taksim Meydanı Metro civarında AKM’ye karşı 

durarak ayakta beklemeye başlamıştır. Yaptığı eylem özellikle sosyal medyada da gündeme 

gelmiş ve Twitter’da da #Duranadam ile dünyada ilk sıraya yerleşmiştir. Taksim 

Dayanışması da Erdem GÜNDÜZ’ün yaptığı eylemi “Bu daha başlangıç, “durmaya” 

devam!”, “Ethem’in vurulduğu yerde de “duruyoruz”!”, ”Duran adamı destekliyoruz” 
şeklindeki tweetlerle desteklemiş ve insanları “duran adam eylemleri” olarak bilinen 

eylemlerde bulunmaları için provoke etmiştir. Aslında bu eylemin olayların bütünü 

değerlendirildiğinde; eylemleri meşru ve şirin göstermek amacından öteye gitmediği, bu 

şekilde vitrin görüntüsü yaratmak suretiyle toplumsal algıyı eylemlerin desteklenmesi 

yönünde yönlendirmeye çalışan ve bu şekilde kitlelerin katılımı ile başlayan sonrasında da 

şiddet eylemlerine dönüştürülen gezi kalkışmasının başlangıç noktalarından biri olduğu 

anlaşılmaktadır. 

18 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından “Her akşam 9’da parklarda 

toplanıyoruz, forumlarda tartışıyoruz, hep beraber devam ediyoruz” şeklinde bir tweet 

atılmıştır. Taksim Dayanışması tarafından yapılan bu çağrı üzerine 18 Haziran sabah 

saatlerinde bu tarz gösteriler Anıt, Taksim metrosu çıkışı, Beşiktaş Köyiçi önü ve Kadıköy 

Boğa Heykeli önünde gerçekleşmiştir. Taksim Meydan’da eylem gerçekleştiren (7) kişi 

durum kontrolü için yakalanarak 13.00 sıralarında serbest bırakılmıştır. Bu tarihten itibaren 

yapılan çağrılar genel itibariyle ilçelerimize ait parklarda “forumlar”  düzenlemeye yönelik 

olmuştur. Gün içerisinde Taksim Dayanışması tarafından atılan diğer tweetlere bakıldığında; 

“Yarın 14’te Galata Kuledibi’nde kaybettiğimiz, yaralanan ve haksızca gözaltına alınan 

arkadaşlarımız için ayakkabı bırakma eylemi yapıyoruz.”, “21.00’da tencere tavalarla 

yaşananlara ses çıkarmaya!” şeklinde tweetler atıldığı, Yine Taksim Dayanışmasının web 

sitesinden yapılan duyuruda ise özetle; “….Bugün itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla her 

an artmakla birlikte İstanbul’da 253, Ankara’da 142 kişi gözaltına alınmış durumda. Ülkenin 

her tarafında bu yönlü uygulamalar devam ediyor. Gözaltına alınan herkesin bir an önce 

serbest bırakılmasını ve bu anti demokratik tutuma son verilmesini istiyoruz….”, “…Bugün 

itibariyle Taksim’den başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan taleplerin 

yurttaşlarımızın talepleri haline geldiği ve bundan vazgeçmeyecekleri görülmelidir….”, 

“…Taksim dayanışması milyonların bu talep ve beklentilerini yansıtmayı sürdürürken, 

gözaltındaki ve hastanelerde yatan yaralı yurttaşları yalnız bırakmayacak, yaralılar 

iyileşinceye gözaltılar serbest bırakılıncaya kadar bütün gücüyle ses çıkarmaya devam 

edecektir.” şeklinde ibarelerin yazılı olduğu görülmüştür. 

Bununla birlikte Taksim Meydanı Anıt önünde, saat 13.00 sıralarında Taksim 

Dayanışması adına Cem TÜZÜN açıklama yapmıştır. (30) kişinin katıldığı açıklamada 

Kalyon İnşaat, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye hakkında suç duyurusunda 
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bulunulmuştur. Açıklama Saat 13.15 sıralarında sona ermiştir. Anıt, Taksim metrosu çıkışı, 

Beşiktaş Köyiçi önü ve Kadıköy Boğa Heykeli önünde de “Duran Adam Eylemleri” adı 

verilen vitrin eylemleri gerçekleşmiştir.  

19 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından “Dünyanın bütün işçileri 

Türkiye için eyleme geçiyor: Elçilikler ve biber gazı fabrikaları hedefte” şeklinde bir 

tweet atılmıştır. Dünya çapında, Dünya Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Dünya Gıda 

Sendikaları Konfederasyonu (IUL) ve Dünya Taşıma Konfederasyonu (ITF) Türkiye’deki 

kalkışmaya destek amaçlı 21-22 Haziran tarihlerinde (158) ülkede TÜRKİYE 

BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ÖNÜNDE EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEĞİ 
öğrenilmiştir. Gün içerisinde Taksim Dayanışması tarafından atılan diğer tweetlere 

bakıldığında; “Üsküdar Fetih Mahallesi, Tahralı Parkı’nda 21:00’de buluşuyor.”, “Saat 

21.00’de Üsküdar ahalisi Doğancılar Parkı’nda forum için toplanıyor.” şeklinde tweetlerin 

atıldığı görülmüştür. Sosyal medya üzerinden yapılan bu çağrılar sonucunda; gün içerisinde, 

“Duran Adam” ve “Parklarda toplanma” eylemleriyle birlikte Gezi Parkı bahanesi ile 

başlatılan kalkışma eylemlerine İstanbul genelinde (28) ilçede (11.143) kişi katılmıştır. 

Ayakta durma eylemlerine (15) ilçede (1.414) şahıs katılırken, yürüyüş eylemlerine (6) 

ilçeden (1.280) kişi katılmış, il genelinde (5) ilçede toplam (8) parkta (3.085) kişi 

toplanmıştır. 

22 Haziran 2013: 21 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışması tarafından “Bugün 

19.00’da ellerimizde karanfillerle Taksim’deyiz” şeklinde bir tweet atılmıştır. Yine aynı 

gün Taksim Dayanışmasının web sitesinden yapılan duyuruda “…..Yurdumuzun dört bir 

yanından, meydanlardan, parklardan evlerden, derneklerden, meslek odalarından, 

sendikalardan, partilerden, kısacası yüreği Gezi Parkından atan her yerden sesleniyoruz, 

Taksim meydanından sesleniyoruz…..Türkiye tarihinin en barışçıl, en çevre dostu direnişinde 

daha eşitlikçi, daha özgürlükçü ve daha kardeşçe bir dünya özlemiyle sokaklara hak arayışına 

çıkan canlarımızdan Abdullah CÖMERT, Mehmet AYVALITAŞ, Ethem SARISÜLÜK savaş 

sırasında bile görülmeyen bir vahşet, nefret ve şiddetin kurbanları olmuşlardır….Onurlu 

ve kararlı duruşları mücadelemize her zaman ışık tutacak, yolumuzu aydınlatacaktır. 

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!”, “Taksim Dayanışması olarak bu 

süreçte öğrendiğimiz en önemli şey, mücadelenin zaman ve mekanla 

sınırlandırılamayacağı; bundan sonra da hayatın, kentin ve ülkenin her metrekaresinde 

ve her anında devam edeceğidir.” Taksim Dayanışması tarafından yapılan bu çağrılar 

üzerine gün içerisinde Taksim Meydan’da (12.000) kişi karanfil bırakma eylemine, 

Meydan’da (100) kişi, (3) ilçede (39) kişi duran adam eylemine, (18) ilçede (4171) şahıs 

yürüyüş veya forum etkinliğine katılmıştır. Toplamda İstanbul genelinde (16.171) şahıs 

etkinliklere katılmıştır. Taksim Dayanışmasının organizesinde, 19.00 sıralarında çeşitli 

ilçelerden gelen şahısların da katılımıyla karanfil bırakma eylemine yaklaşık (12.000) 

kişi katılmıştır. Topluluk adına, eylemlerde ölenler anısına (15) kişilik bir heyet tarafından 

Gezi Parkı merdivenlerine karanfil bırakılmıştır. Karanfil bırakanlar arasında milletvekilleri 

Sırrı Süreyya ÖNDER, Ertuğrul KÜRKÇÜ, Sabahat TUNCEL, Tevfik Cem TÜZÜN, Eyüp 

MUHCU, sanatçılar Leman SAM ve Derya KÖROĞLU, Önder ATAY, Barış ULUOCAK, 

Süleyman SOLMAZ olduğu öğrenilmiştir. İstiklal Caddesi ve Sıraselviler istikametine doğru 

dağılan gruplar zaman zaman toplanmış, İstiklal Caddesinde (300) kişilik grup barikat 

kurarak ateş yakmıştır.  

29 Haziran 2013: Taksim Dayanışması tarafından atılan; “Başta adalet olmak 

üzere tüm taleplerimizi yinelemek için 29 Haziran 19:00-20.00’de Taksim’de kitlesel 

basın açıklaması için buluşuyoruz”, “Yaşam haklarımızı savunurken uğradığımız şiddet, 

işkence, gözaltı, tutuklama ve can kayıplarımız için bugün 19:00-20-00’de Taksim’deyiz.” 

şeklindeki tweetlerle 29 Haziran 2013 günü Taksim’de yapılacak basın açıklaması 

duyurulmuş ve insanlar buraya davet edilmiştir. Taksim Dayanışmasının saat 19:00 da 
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Taksim’e gelinmesi için yaptığı çağrıdan dolayı; Kadıköy Boğa heykeli, Beşiktaş Kartal 

heykeli, GS Lisesi önü ve Tünel mevkiinde toplanan gruplar taksime yürümüştür. 
Lice’de çıkan olayları protesto edici mahiyette kısa konuşmalar yapılmıştır. “Devletin bu 

süreçte zamanını karakolların yapımına değil barışa ayırması gerek” temalı konuşmaların 

ardından grup taksim Meydanı’na çıkmıştır. Bir grup sanatçı, toplumda oluşan nefret söylemi 

hakkında "Kaygılıyız" başlıklı bir ilan yayınladı. Taksim Dayanışması öncülüğünde 

Taksim'de toplanan gruba polis müdahale etti çok sayıda gözaltı gerçekleşti.  

30 Haziran 2013: İstanbul Onur Yürüyüşü'nde "#Diren Ayol" yazılı bir döviz tespit 

edildi. Gezi Parkı olayları sürecinde başlayan forumların önemli merkezlerinden biri olan 

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı’na sabaha karşı 10-15 kişilik bir grup tarafından bıçaklı saldırı 

düzenlendi. 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 21. İstanbul Onur Yürüyüşü 

etkinliklerinin son günü 30 Haziran'da LGBT'lilerce "Onur Yürüyüşü" düzenlenmiş, İstiklal 

Caddesi'nden başlanarak Taksim Meydanı'na kadar devam eden geleneksel yürüyüşte çeşitli 

pankart, döviz ve sloganlarla Gezi Parkı kalkışmasına destek verilmiştir.  

1 Temmuz 2013: Gezi Parkı olayları sürecini konu alan son sayısı nedeniyle Doğuş 

Yayın Grubu'nda krize yol açan "NTV Tarih" dergisi kapatıldı. 200 kişi, "Gezi parkı 

eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz" yazılı dilekçelerini Başsavcılığa sundu. 

Avukat Bayram Vural, eylem yaptıkları için gözaltına alınan avukatlara destek için 

Ankara'dan İstanbul'a yürümeye başladı. 

2 Temmuz 2013: İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Gezi 

Parkı'yla ilgili yürütmeyi durdurma kararına karşı yaptığı itirazı da reddetti.  Sivas Katliamı, 

20. yılında Sivas'ta ve çeşitli şehirlerde anıldı. Anmalarda, Gezi Parkı kalkışmasında 

yaşandığı iddia olunan polis şiddeti de protesto edildi. 

3 Temmuz 2013: Gezi Parkı kalkışması sırasında hayatını kaybeden Ethem 

Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş'ın anneleri bir araya geldi. 

4 Temmuz 2013: Emniyet birimleri, kalkışmaya destek amacıyla birçok devlet 

kurumunun internet sitesini hackleyen Redhack'le ilgili "sanal terör örgütü" olduğu iddiasıyla 

fezleke hazırlayarak savcılığa sundu. 

5 Temmuz 2013: Polis, bazı illerde Gezi Parkı ile ilgili gösterilere katılanları 

gözaltına almak üzere operasyonlar düzenledi. 

6 Temmuz 2013: Taksim Dayanışmasının çağrısı üzerine Gezi Parkı'na gelenlere 

polis müdahale etti. Bazı siviller de pala ile göstericilere saldırıda bulundu. 

7 Temmuz 2013: Göstericilere pala ile saldırıda bulunan ve görüntülerden kim 

oldukları teşhis edilen kişiler gözaltına alındı. 

8 Temmuz 2013: Gezi Parkı, 15 Haziran'da kapatılmasının ardından ilk kez açıldı. 

Ancak Park'ta gösteri yapılması ihtimali nedeniyle iş çıkış saati yaklaşırken park yeniden 

kapatıldı. Sonrasında Taksim Meydanı civarında bulunanlara polis müdahale etti. Taksim 

Dayanışması üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.  

9 Temmuz 2013: Antikapitalist Müslümanlar ve Devrimci Müslümanlar gruplarının 

çağrısıyla iddianamemize konu şüphelilerin organizesinde Ramazan ayının ilk gününde iftar 

için Galatasaray'dan Taksim meydanına kadar "yeryüzü sofrası" adı verilen iftar sofrası 

kuruldu. İstiklal Caddesi'nin meydana açıldığı yerde tedbir alan TOMA, sofranın meydana 

uzanmasını engelledi. Taksim Dayanışmasının bileşenlerinden olan Türk Mühendis ve Mimar 

Odaları Birliği ve bağlı odaların yetkilerini kısıtlayan Kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul 

edildi. 

10 Temmuz 2013: Eskişehir Anadolu Üniversitesinde öğrenci olan Ali İsmail 

Korkmaz isimli şahıs 2 Haziran 2013'te polisin basınçlı su ve biber gazlı müdahalesinin 

ardından dağıtılan eylemci grup ile ara sokağa kaçtı, burada sivil giyimli 5-6 kişinin 

saldırısına uğradı. Mavi Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet 

Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tomografisi çekildikten sonra evine gönderildi. Evinde 
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fenalaşan Korkmaz’ın, götürüldüğü Eskişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde beyin 

kanaması geçirdiği belirlendi. Korkmaz, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı 

olarak tedavi altında tutuldu. Korkmaz, 10 Temmuz 2013 günü öğle saatlerinde yaşamını 

yitirdi. 

11 Temmuz 2013: 8 Temmuz'da gözaltına alınan Taksim Dayanışma üyeleri, 

tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. 

12 Temmuz 2013: 6 Temmuz günü Taksim'de palayla göstericilere saldıranlardan 

Sabri Çelebi'nin Fas'a gittiği öğrenildi. 

13 Temmuz 2013: Gösterilere destek vermek için İzmir'den bisikletle yola çıkan 

bisikletliler, Taksim'e ulaştı. 

14 Temmuz 2013: Ankara ve Antakya'da gösteriler ve polis müdahalesi devam etti.   

30 Temmuz 2013: İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İSMD) gezi parkı tasarımıyla 

ilgili mimarlık öğrencilerine yönelik bir yarışma açtı.  

10 Eylül 2013: Hatay’da ODTÜ protestolarına destek vermek ve Abdullah 

Cömert’in faillerinin bulunması için eylem yapan gruba polisin biber gazı ile müdahalesi 

sırasında bir şekilde başına darbe alan Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Emniyet Genel 

Müdürlüğü Ahmet Atakan’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı, Atakan’ın yüksekten düşerek 

öldüğünü ifade etti. Taksim’de Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto eden gruba polis 

müdahale etti. Gazi Mahallesi’nde karakola yürüyüşe geçen kitleye de müdahale edildi. 

Ayrıca, Mersin, Antalya, Çanakkale, Ankara ve İzmir’de olaylar yaşandı. 

11 Eylül 2013: Hatay’da polis müdahalesi ile öldüğü iddia edilen Ahmet Atakan’ın 

çatıdan düşme görüntüsü yayınlandı. Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto etmek isteyen ve 

23.30’da Altıyol’daki Boğa heykelinde toplananlara polis müdahale etti. Hatay’da ölen 

Ahmet Atakan için Güvenpark’ta toplanan göstericilere müdahale edildi.  

13 Eylül 2013: Hatay Armutlu’da Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto eden 

göstericiler eylemlerini sürdürdü. Af Örgütü, Türkiye’ye biber gazı ve zırhlı araç satan 

ülkelere, satışı durdurma çağrısı yaptı. 

16 Eylül 2013: Kadıköy’de toplanan ve polis müdahalelerini protesto eden gruba 

polis müdahale etti. 

26 Eylül 2013: İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü, ABD’den Türkiye’ye biber gazı 

satışını askıya almasını talep etti ve “Türkiye hükümetinin gereksiz ve aşırı şiddet 

kullandığını” iddia etti. 

İçişleri Bakanlığının 06.06.2013 tarihli 2013/68 sayılı Basın Açıklamasında; 28 

MAYIS’TA BAŞLAYAN TAKSİM GEZİ PARKI PROTESTOLARININ HALEN 

DEVAM ETTİĞİ, BU ZAMANA KADAR 78 İLDE 746 GÖSTERİ YAPILDIĞI, 

OLAYLARDA YAPILAN TESPİTLERDE 280 İŞ YERİ, 259 ÖZEL ARAÇ, 103 POLİS 

OTOSU,  1 KONUT, 1 POLİS MERKEZİ, 5 KAMU BİNASI, BİRİSİ CUMHURİYET 

HALK PARTİSİ, 11’İ DE AK PARTİ TEŞKİLATLARINA AİT 12 PARTİ 

BİNASINDA HASAR MEYDANA GELDİĞİ, ÇOK SAYIDA MOBESE KAMERASI, 

SİNYALİZASYON SİSTEMİ, AYDINLATMA DİREĞİ, OTOBÜS DURAĞI, 

REKLAM PANOSU, TRAFİK LEVHASI, PARK VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ, ÇÖP 

KONTEYNERİ İLE POLİS NOKTASINDA ÖNEMLİ ZARARLARIN MEYDANA 

GELDİĞİ, GENEL OLARAK TOPLAM ZARARIN 70 MİLYON TL’Yİ AŞTIĞI 

AÇIKLANMIŞTIR.  

YAŞANAN KALKIŞMA NETİCESİNDE, BİRİ EMNİYET GÖREVLİSİ 

OLMAK ÜZERE 5 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞ, ONLARCA EMNİYET 

GÖREVLİSİ VE VATANDAŞ YARALANMIŞ, 58 KAMU BİNASI, 68 MOBESE 

KAMERASI, 337 İŞ YERİ TAHRİP EDİLMİŞ, 90 BELEDİYE OTOBÜSÜ, 214 ÖZEL 

ARAÇ, 240 POLİS ARACI VE 45 AMBULANS KULLANILAMAZ HALE GELMİŞ, 

14 PARTİ BİNASI ZARAR GÖRMÜŞTÜR. ÜLKE GENELİNDE MEYDANA GELEN 
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TOPLAM ZARARIN 140 MİLYON TL OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR. 

KALKIŞMA HAREKETİ, FERASET SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN BU 

EYLEMLERİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRMELERİ VE AMACININ DEMOKRASİ 

TALEPLERİ VEYA DOĞAYA YÖNELİK TALEPLER OLMADIĞINI FARK 

ETMELERİ SONRASINDA VE AYRICA OLAYLARI KOORDİNE EDEN 

GRUPLARIN KİTLELERİ YÖNLENDİRME YETENEĞİNİ KAYBETMİŞ 

OLMALARI SEBEBİYLE VE DEVLET BİRİMLERİNİN DE YERİNDE 

MÜDAHALELERİ İLE AKAMETE UĞRAMIŞ VE KISA BİR SÜRE SONRA DA 

SONA ERMİŞTİR. 

 

1.5. DEĞERLENDİRME 

Gezi kalkışması sürecinde ülkemizde gelişen olaylar bir arada değerlendirildiğinde; 

OTPOR veya türevlerinin giriştiği eylemlerin amacının demokratik bir yönetim oluşturmak 

olmadığı, Mısır ülkesinde Hüsnü Mübarek’in devrilmesi sonrasında ülkede demokratik 

biçimde yapılan ilk seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı seçilen Sn. Muhammed Mursi’nin 

çok kısa sürede bir darbe ile devrilmesi örneğinde olduğu gibi OTPOR veya türevlerinin bu 

yöndeki anti demokratik uygulamalara karşı herhangi bir tepkide dahi bulunmadığı gibi 

darbeye direnen, şiddet gören ve hatta ölümlerle sonuçlanan birçok müdahaleye maruz kalan 

demokratik yönetim yanlısı halkın yanında yer aldığına dair herhangi bir açıklamada dahi 

bulunmadıkları görülmektedir. Buradan da OTPOR veya türevlerinin arkasında yer alan 

küresel sermayeye hükmeden odakların, kendileri gibi düşünmeyen, kendilerinin emellerine 

hizmet etmeyen veya kendilerinin dünya ülkelerine dayatmaya çalıştıkları Ortadoğu 

coğrafyası gibi bölgelerin siyasi haritalarını kabul etmeyen yönetimlere yönelik kalkışmalara 

giriştikleri, bu odakların amacının demokratik yönetimler oluşturmak olmadığı 

anlaşılmaktadır.  

Bu odakların Avrupa veya Amerika ülkeleri gibi kendi ideolojileri açısından 

lokomotif güç olan ülkelerde benzer biçimde filizlenmeye çalışan eylemlere yönelik sert polis 

müdahalelerinde de iki yüzlü davrandıkları, sıra İslam coğrafyasına veya küreselcilik karşıtı 

ülkelere geldiğinde ise arkalarında mevcut medya ve sesi gür çıkan sözde demokratik ülke 

liderleri aracılığıyla bu yöndeki olayların büyütülmesi ve buradan da siyasi emelleri 

doğrultusunda çıkarımlar elde etmeye çalıştıkları aşikardır.  

Gezi kalkışması eylemlerinin de izah olunan küresel düşünce içerisinde 

değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu eylemlerin bir aşamaya kadar da başarılı olduğu, 

siyaseten eylemlerin amacı olarak görünen Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetini ve 

özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Sayın Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ı yıpratmak 

olduğu anlaşılmaktadır.  

BU BİLGİLER IŞIĞINDA, GEZİ KALKIŞMASININ, SİLAHLI TERÖR 

ÖRGÜTLERİ, LEGAL VE LEGAL GÖRÜNÜMLÜ İLLEGAL YAPILARI 

BÜNYESİNDE ERİTİP KONTROL ALTINA ALABİLEN, SOSYAL YAPIYI İYİ 

ANALİZ EDEREK TOPLUMU AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA OLUŞTURDUĞU 

ALGI İLE YÖNLENDİREBİLEN, KÜRESEL HEDEFLERİ OLAN YAPILAR 

TARAFINDAN YÖNLENDİRİLMİŞ VE TEŞVİK EDİLMİŞ OLDUĞU 

ANLAŞILMAKTADIR. GEZİ KALKIŞMASININ, İZAH OLUNMAYA ÇALIŞILAN 

ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLEN, İDDİANAMEYE KONU ŞÜPHELİLER 

TARAFINDAN KURGULANARAK SAHNEYE KONULMUŞ EYLEMLER OLDUĞU 

ANLAŞILMIŞTIR. DÜNYADA MEVCUT SİYASAL YAPIDA, KENDİLERİ 

AÇISINDAN MÜTTEFİK VEYA STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRDÜKLERİ 

ANCAK ANTİ DEMOKRATİK YÖNTEMLER VEYA KRALLIKLA YÖNETİLEN 

BİRÇOK ÜLKEDE BU OLAYLARIN YAŞANMAMASI HUSUSU DA İDDİA 

OLUNAN BU SAVI DESTEKLEMEKTEDİR. 
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Yine iddianamemize konu olayda aşağıda izah edilecek hususlar da göz önüne 

alındığında, Gürcistan, Ukrayna, Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve 

Yemen gibi ülkelerde aynı şekilde başlayan eylemlerin mevcut siyasal yapıyı değiştirdikleri 

de dikkate alınarak, şüphelilerin atılı suçlar bakımından etkili ve elverişli eylemlerinin 

bulunduğu, bahsedilecek fiillerle üzerlerine atılı suçun işlenebileceği, iddianameye konu 

eylemlerin atılı suç açısından hazırlık hareketi boyutunda kalmadığı, icra hareketleri olduğu 

hususları da göz önüne alınmalıdır. Aynı şekilde şüphelilere ait tapelerde ve açık kaynaklarda 

yer alan konuşmalarında atılı suçları işlemeye yönelik özel saik dâhilinde hareket ettiklerinin 

ve bu suça yönelen kast kapsamında davrandıkları da anlaşılmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞÜPHELİLER HAKKINDA TESPİT EDİLEN DELİLLER 

 

2.1. GEZİ KALKIŞMASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESPİTLER 

Şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada; dünya çapında birçok araştırmacı yazar, 

gazeteci, akademisyen ve siyaset adamının, SOROS ve bağlantılı Vakıflarıyla ilgili makale ve 

haberleri ile iddianamemizin önceki bölümünde izah edilen araştırma tutanaklarından da 

anlaşılacağı üzere; Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap 

Baharı, Türkiye’de ise TAKSİM GEZİ PARKI adıyla anılan olayların, GEORGE SOROS'un 

yönetimindeki Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları 

vasıtasıyla gerçekleştirildiği veya teşvik edildiği, olaylara maddi destek verildiği, özellikle 

sanal ve sosyal medya üzerinden Sırbistan’da başlayan bu dalganın bir şekilde daha önce Arap 

Ülkelerine ihracının sağlandığı, sonrasında da ülkemize de kendileri açısından ihracına 

çalışıldığı,  

Bu doğrultuda ülkemizde, neredeyse her ideolojiden ve özellikle de sol görüşlü 

terör örgütlerinin sahada mevcut bulunan potansiyel militan gücünden ve bu örgütlerin 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelen sürekli bir eylem gayretinde olmaları 

sebebiyle, daha önce sahneye konulan bu planın diğer ülkelerde olduğundan farklı 

olarak, ülkemiz sosyal ve ideolojik yapısına uyarlandığı, bu nedenle de kitlelerin sanal 

ve sosyal medya kullanılarak bir şekilde sokağa itildiği/davet edildiği, bu olayların 

kitlelerin birleşme ve ortak hedefe yönelen birliktelik içerisinde bulunacakları kesişim 

noktası haline getirildiği anlaşılmıştır. Bu maksatla çeşitli bahanelerle başlatılan 

eylemlerin, toplumun hemen her kesimi tarafından destek görmesini sağlayacak şekle 

büründürülerek Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini 

yapmasını engellemeye imkan sağlayacak boyutlara ulaşmasının hedeflendiği bilinen bir 

vakıa olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yöndeki faaliyetlerin de dış ülkelerdeki eylemlerle 

uygulama mantığı yönünden benzerlikleri sebebiyle Gezi kalkışmasını da George SOROS'un 

ve aynı düşünce amacını hedefleyen odakların ülkemizde mevcut uzantıları tarafından 

organize edildiği anlaşılmıştır.  

Bu hususun Hükümet üyelerince ve çeşitli kişi ve kurumlar tarafından da basın 

aracılığıyla dile getirildiği ve yine bu yönde Açık Toplum Vakfı yönetim kurulu üyesi iken 

ayrılan Vakıf eski başkanlarından Can PAKER’in basına yansıyan bir konuşmasında da ifade 

ettiği üzere; “Açık Toplum Vakıfları Başkanı George SOROS’un Yahudi olduğu için Açık 

Toplumu, İsrail’in politikalarına uygun hareket etmeye ve Türkiye-İsrail krizi sırasında AK 

Parti hükümetine muhalefet etmeye zorladığı” yönündeki ifadelerinin de Açık Toplum 

Vakfının bu olaylardaki etki ve yönlendirmesinin olduğunu açıkça göstermektedir. 

Şüphelilerin ise bu açıklama üzerine Mehmet Osman KAVALA'nın da yönlendirmesi ile 

Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan ALTINAY ve Genel Sekreter Gökçe TÜYLÜOĞLU 

aracılığıyla, Hükümete açık bir mektup yazıldıkları, basına yansıyan bu mektubun içeriğinde 

ise; vakıf olarak hükümetin birçok politikasını destekledikleri, Gezi Olayları ile bir 

irtibatlarının olmadığını belirtmişlerdir.  

Aşağıda detaylarından bahsedilecek olan eylemlerin koordinesi, karmaşık 

organizasyon yapısı, bir araya gelen grupların çeşitliliği ve birbirleri ile aralarında mevcut 

ideolojik görüş farklılıkları ve eylemlerin kapasitesi göz önüne alındığında, bu olayların 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye 

imkan sağlayacak boyutlara ulaşmasını hedefleyen bu soruşturmaya konu olan şüphelilerin de 

arasında bulunduğu odakların, ülkemiz açısından bu güne kadar örneği ve benzeri olmayan 

sui generis (nevi şahsına münhasır) bir yapıya haiz olduğu, bu yapının ülkemiz sosyolojik ve 

toplumsal tabanlı gerçekliklerini ve şartlarını son derece iyi analiz eden bir niteliğe haiz 
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olduğu, bu kapsamda edindiği bilgi birikimini de daha önce karşılaşılmamış veya 

soruşturmaya konu edilememiş şekilde sahaya yansıtmakta mahir olduğu tespit edilmiştir. Bu 

yapının soruşturmaya konu olayda kronolojik sırasıyla uyguladığı üzere meşru kurum ve 

kuruluşlar aracılığıyla doğal çevreye dair hakların korunması iddiasında bulunarak, potansiyel 

kitlelerce rol model olarak alınabilecek, kendilerince kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa 

dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi 

olan sivil itaatsizlik adını verdikleri eylemler ile kolluk birimlerinin orantısız müdahalesi 

varmış algısını oluşturdukları anlaşılmaktadır. Bu sayede devlet açısından olumsuz algı 

oluşturan ortama kapı aralandığı, algı ile oluşturulan bu mağduriyetten kendisine dair, meşru 

hakları dile getirenlerin Anayasal haklarının ihlali iddiasını gündeme getirdiği ve bu suretle de 

mağduriyet ve haklılık algısını büyütme kabiliyetine de haiz olan yapının, bu aşamaya kadar 

da soruşturmaya konu olayda kendisi açısından başarılı olduğu, yine oluşturduğu bu algıyı 

kullanarak kaos ortamı yaratmaya gayret ettiği, bu kapsamda soruşturmaya konu olayda bir 

sonraki aşama olarak uyguladığı üzere, bu yapının illegal yapılar ile silahlı terör örgütlerine 

sahada eylem alanı açmak suretiyle bu oluşumların eylemselliğe geçmelerine imkan sağladığı 

anlaşılmıştır. İzah olunan faaliyetleri sonucunda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 

Hükümetini iş göremez duruma getirme operasyonuna giriştiği tespit edilmiştir.  

Bu faaliyetleri çerçevesinde George SOROS’un bu ve benzer operasyonların ülke 

dışı ayağını oluşturduğu, şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın ise ülkemizde 

önderliğini ve koordinesini yaptığı yapının, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye imkan sağlayacak eylemlerin medya desteği 

olmaksızın yapılamayacağının farkında olması sebebiyle bu konu ile ilgili bir özel kanal 

kurulması yönünde gayreti olduğu, yine eylemlere demokratik olarak addedilen ve kabul 

gören dış güçlerin desteğini almak maksadıyla dış operasyonları ve gayretlerinin olduğu, yine 

sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle Taksim Dayanışması isimli oluşum içine yerleştirdiği 

mensuplarında olduğu gibi bu STK'ları amaçları yönünde yönlendirdiği, yine STK'lar 

aracılığıyla ve oluşturduğu mağduriyet algısını da kullanarak olayları ülke çapına yaydığı, 

eylemlerin büyümesi gayretine imkan sağlayacak şekilde kendilerince kurgulanan ve 

toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak 

belirledikleri kendilerinin “sivil itaatsizlik” adını verdikleri fiillere dair profesyonel aktivist ve 

militanların yetiştirilmesi amacıyla kamp benzeri oluşumların kurulmasını sağladığı, akademi 

ve sanayi camiasının da desteğini sağlamak maksadıyla özel gayret içerisine girdiği, 

kendisinin legal görünümünü zedeleyeceğini bildiğinden ötürü illegal yapılara ve silahlı terör 

örgütlerine doğrudan herhangi bir müdahale etmeksizin bunların kaos ortamından 

beslendiklerinin de farkında olduğundan bu gruplara yalnızca eylemsellikte bulunmaları 

maksadıyla buna dair ortamı hazırladığı, oluşan bu ortamı ve dış ülkelerin baskısı ile de 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini istifaya zorlamak gayesinde olduğu, bunun 

gerçekleşmemesi halinde ise diğer ülkelerde yaşanan örneklerde olduğu gibi silah 

kullanımı ve iç savaş senaryolarına uygun ortamı hazırlamak gibi gizli silahlarını da 

hazırda beklettiği anlaşılmıştır. 

TAKSİM GEZİ PARKI kalkışması ile ilgili olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanlığınca 15.06.2013 tarihli raporda; Gezi eylemlerinde “OCCUPY 

(İŞGAL)” hareketi olarak bilinen ve teorisyenliğini Gene Sharp’ın yaptığı sözde “Sivil 

Başkaldırı” yönteminin kullanıldığı, söz konusu hareketin uygulayıcısının ise 

OTPOR/CANVAS (Direniş) adı verilen grup olduğu, Sırp asıllı İvan Maroviç (Ivan 

MAROVIC) tarafından kurulan “OTPOR” isimli örgütün, Gürcistan ve Arap dünyasında 

yaşanan ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanıldığı, ayaklanma ve devrimlerde etkin 

olduğu, bu kapsamda OTPOR lideri İvan Maroviç’in, 18.06.2012-21.06.2012 tarihleri 

arasında ülkemizde bulunduğu, daha sonraki dönemde yani 07.07.2012-15.07.2012 

tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gezi Parkı Eylemlerinde daha 



94 

 

sonrasında ön planda bulunacak olan Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA 

(ÖĞÜN), Defne ANTER, yazar Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie 

EDOMWONYI isimli şahıslarla görüştüğü, adı spekülasyonlarla ve dünyada benzer 

devrimlere giriştiğinden bahisle anılan George SOROS tarafından Dünya çapında kurulmuş 

olan ve Türkiye'de de faaliyet gösteren Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olan 

Mehmet Osman KAVALA’nın bu olaylarda organizatör ve finansör olduğu, bahsedilen 

olaylarda adı geçen şahısları yönlendirdiği, şahısların Mısır’da olduğu sırada, Mehmet 

Osman KAVALA’nın da çok kısa bir zaman diliminde sırasıyla Belçika, Almanya, ABD ve 

tekrar Almanya‘da olduğu, Türkiye dönüşünde ise Mi Minör isimli tiyatro oyunu 

provalarına başlanıldığı, bu oyunda özetle TEMSİLİ ÜLKENİN BAŞKANINA KARŞI 

AYAKLANMANIN TEŞVİK EDİLDİĞİ, bu süreçte şahısların TV programlarında 

"twitterla devrim olasılığı var" ve “140 karakterle ülkeler devriliyor” şeklinde ifadelerde 

bulundukları anlaşılmıştır.  

Şüphelilerden Memet Ali ALABORA'nın ise gezi olayları sırasında, twitter 

hesabından; “MESELE SADECE GEZİ PARKI DEĞİL ARKADAŞ, SEN HALA 

ANLAMADIN MI” şeklinde provakatif paylaşımlarda bulunduğu, adı geçen diğer şahısların 

da benzer biçimde bu şekilde paylaşımlarının olduğu tespit edilmiştir. Gezi olaylarında en çok 

kullanılan hashtagler ile ilgili yapılan araştırmalarda ise #occupygezi isimli etiketi (hashtag) 

Melin Osasogie EDOMIVONYI’nin açtığı ve bu hashtag’in Twitter üzerinde 500 binden fazla 

tweet aldığı, #DirenGeziParki isimli etiketi (hashtag) açan şahısla ilgili yapılan araştırmada, 

ilk açan kişinin tespit edilemediği ancak AliEthamAbdocnMehmet isimli @lauronay twitter 

hesabının ilk kez paylaştığı, bu şahsın ayrıca Aylin Yılmaz Al Otoibi ismini de kullandığı, bu 

isimle facebook hesabının da olduğu, #DirenGeziParki etiketi ile ilgili ilk gün 2.619.000 tweet 

atıldığı, toplamda ise 7.285.000 tweet atıldığı tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan, söz konusu olayların başlaması, büyümesi ve yaşanan can ve mal 

kayıplarına rağmen devam etmesinde; sosyal medya üzerinden halkı, Hükümet ve güvenlik 

güçlerine karşı tavır almaya davet eden, kışkırtıcı çağrılar yapan “TAKSİM DAYANIŞMASI” 

olarak bilinen grubun faaliyetleri ön plana çıkmıştır. “Taksim Dayanışması” üyelerinin; 

olayların başlangıcından itibaren günümüze kadar olan süreçteki olayları organize ettikleri, 

halkı Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkı projesi aleyhine yasadışı eylemler yapmaya davet 

etikleri, bir takım kışkırtıcı faaliyet ve etkinlik içerisinde yer aldıkları, bu şekilde halkı suç 

işlemeye teşvik ve tahrik ettikleri, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden biçimde “Tüm 

Türkiye’nin meydanlarından yükselen ortak ses “HÜKÜMET İSTİFA” olmuştur. BU SESİ 

BÜYÜTECEĞİZ!...” - “Bu ses sokağın, direnişin, halkın iktidardan talepleri değil 

şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü gördük, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ. Biliyoruz, 

SOKAKTA KAZANACAĞIZ.” açıklamalarla çağrılar yaparak olayların büyümesinde aktif rol 

aldıkları ve ETKİ AJANLIĞI yaptıkları tespit edilmiştir. 

Diğer yandan iletişimleri tespit edilen şüphelilerin GEZİ eylemleriyle ilgili detaylı 

görüşmeleri olduğu ve yoğun çalışma içerisinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda 

şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın yönetiminde olduğu ve Açık Toplum Vakfı ile 

bağlantılı Anadolu Kültür A.Ş.'de görevli Çiğdem Mater UTKU'nun telefon görüşmelerinde 

dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştır. ID: 2223204847 ve ID: 2223229208 telefon 

görüşmelerinde, Gezi olaylarıyla ilgili film çekimi, belgesel konularında, VİDEO İŞGAL 

isminde 15 dakikalık bir çekimle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile birlikte Saray Bosnalı 

Rada SEZİÇ (film yapımcısı) ile konuştuklarını, Erivan film festivalinde bu görüşmenin 

gerçekleştiğini, bu kapsamda Açık Toplum Vakfının bu tür çalışmaları Anadolu Kültür 

A.Ş. üzerinden fonladığı, GEZİ ile ilgili VİDEO İŞGAL adında 15 dakikalık görüntüyü 

Osman KAVALA'nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini beyan etmiştir. Ayrıca bu tür 

görüntülerim çekim çalışması yapılması için Olgu isimli şahısla görüşme yaparak, yapacakları 

video film çekimi çalışmalarının Açık Toplum Vakfından fonlanması için bağlantıyı 
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sağlayacağını söylediği görülmüştür. Bu konuyla ilgili Anadolu Kültür A.Ş.'de “DEPO” 

olarak adlandırılan bölümde Program Koordinatörü olan Asena GÜNAL’ın ID: 2189614933 

kayıtlı görüşmesinde ise “VİDEO OCCUPY” olarak 15 dakikalık bu görüntüyle ilgili Mehmet 

Osman KAVALA ile görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. Bu şekilde Mehmet Osman 

KAVALA'nın Açık Toplum Vakfının fonlamalarıyla Gezi Eylemleriyle ilgili çalışmalar yaptığı 

anlaşılmıştır. 

Bunların yanı sıra şüpheliler Mehmet Osman KAVALA ve Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU'nun 21.06.2013 16:52 tarihinde yaptıkları telefon görüşmesinde 

(ID:2168064469 de kayıtlı);“DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR VE BİR SÜRÜ YERDE 

BİR SÜRÜ ACAYİP ŞEYLER OLUYOR BİRAZ ... YANİ MUHTEMELEN YAKIN ZAMANDA 

BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK OLABİLİR TOPARLANAMAMASI GİBİ BİR 

RİSK OLABİLİR BİRAZ BU HAREKETİ TOPARLAMAK HEM GENİŞLETMEK HEM DE 

DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ DİYE DAHA GENİŞ BİR KİTLEYLE 

BULUŞALIM …” diyerek GARAJ İSTANBUL isimli yerde 30-40 kişinin katılımıyla 

toplantılar yapıldığından bahsettikleri, bahsi geçen yerde yapılan toplantıların ID 

NO:2173210347, 2180863775, 2185745563, 2525929109, 2162928797'da kayıtlı çok sayıda 

görüşmede geçtiği ve bu toplantıların amacının “HAREKETİ GENİŞLETMEK VE 

DERİŞLEŞTİRMEK, BU ŞEKİLDE ANADOLU’YA YAYMAK” olarak açıklandığı, 

toplantıya Taksim Dayanışmasından Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can ATALAY'ın 

yanı sıra akademisyen, sanatçı vb. meslek gruplarından katılımların olduğu anlaşılmıştır. 

Toplantıda Forum Koordinasyonu ve diğer konularda ortak hareket edilmesi, sanatçıların 

olaylarda kullanılması vb. bir çok konuda konuştukları, bu toplantı öncesi ve sonrasında 

Hanzade'nin Mehmet Osman KAVALA'ya bilgi verdiği ve katılımcı listesini sunduğu, daha 

sonra yüz yüze de görüştükleri tespit edilmiştir. 

Şahısların bu kapsamda GARAJİSTANBUL, ANADOLU JAM, BARAKA şeklinde 

oluşum ve organizasyonlar yaparak forum toplantıları, eğitim vb. faaliyetlerde bulundukları, 

bunun için yurt dışından da eğitimcilerin geldiği, bu toplantıların ve eğitimlerin amacını ise 

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ile Yiğit AKSAKOĞLU'nun (ID: 2217090691 de 

kayıtlı) kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar 

sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimleri olarak özetledikleri tespit 

edilmiştir.  

Ayrıca bu konularla ilgili MEMET ALİ ALABORA ile MEHMET OSMAN 

KAVALA arasındaki telefon görüşmesinde (ID: 2189170193) Mehmet Osman KAVALA’nın 

“BİR ARA BU YANİ BU HADİSENİN ÖNÜMÜZDEKİ ŞEYLERİ NE OLUR HANİ HEP 

AVRUPALILAR HER GÖRDÜĞÜM ŞEY SORUYOR İYİ TAMAMDA HANİ BU SİYASİ 

DURUMU NASIL DEĞİŞTİRECEK DİYE SORUP DURUYOR BİR ARA BİR YANİ BİR 

KAÇ ARKA.. KİŞİ OTURUP BİR KONUŞSAK MI” diyerek görüşmek istediği tespit 

edilmiştir. Yine GARAJİSTANBUL vb. toplantılarda (ID:2184696521 de kayıtlı) gezi 

eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu ve bu konuda 

planlama yapılarak kararlar alındığı anlaşılmıştır. Memet Ali ALABORA'nın da sosyal medya 

üzerinden “MESELE SADECE GEZİ PARKI DEĞİL ARKADAŞ, SEN HALA 

ANLAMADINMI” şeklinde provakatif paylaşımlarla halkı sokağa, eylem yapmaya çağırdığı, 

bu yönde ETKİ AJANLIĞI yaptığı görülmüştür. 

 

 
Diğer yandan Taksim Gezi Parkı projesinin 2011 yılında başladığı, bu nedenle 

Memet Ali ALABORA ve bir kısım şüphelinin 2011 yılı içerisinde Taksim Gezi Parkında 
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çekilmiş eylem video ve görüntülerinin olduğu, bilinen Gezi eylemleri başlamadan çok önce, 

Memet Ali ALABORA'nın da yer aldığı bu görüntülerde "AYAKLAN İSTANBUL" ibaresinin 

yer aldığı, bu nedenle 2011 yılında gündem oluşturma çabalarının başladığı, olaylarının 

hazırlığı yönündeki ilk faaliyetin 2011 yılında başladığı, 11/11/2011 tarihinde dahi Taksim 

Gezi parkında eyleme davet yapıldığı ve 27 Mayıs 2013 tarihinde uygun ortam oluşturularak 

gezi olaylarının başlatıldığı anlaşılmaktadır. 

Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; şahısların birbirleri ile irtibatlı 

oldukları, aralarında gevşek de olsa hiyerarşik ve iş bölümüne dayanan bir ilişkinin 

bulunduğu, koordineli olarak hareket ettikleri, GEZİ eylemlerini başlatarak genişletmek, 

derinleştirilerek tüm Türkiye'ye yaymak, bir taraftan da kendilerince kurgulanan, toplumsal 

eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri 

eylem biçimi olan sözde sivil itaatsizlik olarak adlandırdıkları ancak her seferinde şiddet ile 

sonuçlanan eylemlerin yaygınlaştırılması için profesyonel eylemci yetiştirmek amacıyla gizli 

ve açık toplantılar ve eğitimler yaptıkları, yurt dışından eğitimciler getirdikleri, Mehmet 

Osman KAVALA’nın Taksim Dayanışması, Taksim Platformu gibi örgütlenmeleri kontrol 

ederek yönlendirdiği, sanatçı, siyasetçi vb. bir çok meslek grubu içerisinde olan kişilerle 

toplantılar yaptıkları, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

gibi yerde görevli şahıslarla görüşmeler yapılarak Gezi eylemleriyle ilgili kamuoyu 

oluşturulması için çalışmalar yaptıkları, bu amaçla sergi, panel düzenledikleri, film ve video 

vb. hazırladıkları anlaşılmıştır. bu kapsamdaki gösteriler sırasında ise çok sayıda polisimiz ve 

vatandaşımız yaralanmış, kamu binaları ve mallarına ciddi oranda zarar verilmiştir. 

Her ne kadar basın-yayın organlarında ve sosyal medyada gösterilerin toplum 

refleksi ile bir anda oluştuğuna dair kanaat oluşturulmaya çalışılsa da olayın sosyal medyada 

yayılış biçimi, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan aktörler, seçilen slogan ve imgeler; 

eylemin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde yer alan ve organize 

bir şekilde hareket eden, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir 

şekilde yönlendirildiği ve yönetildiği kanaati edinilmiştir. Bu durum söz konusu olayın planlı 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Benzer faaliyetlerin; Gürcistan’da "Turuncu Devrim" ile 2012 yılında Mısır, Tunus, 

Yemen gibi ülkelerde görülen ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan, sosyal medyanın 

kullanılarak halkın mevcut yönetimlere karşı toplantı ve gösteri yapmalarını sağlayan 

hareketlerde de etkin olduğu gözlenmiştir. 

Bir çok ülkede benzer faaliyetlere girişen OTPOR’un organize ettiği, kendilerince 

kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç 

noktası olarak belirledikleri eylem biçimleri ile iktidar ve rejim değişiklikleri yaşanmasına 

sebep olan örgütün uluslararası eğitim akademisi CANVAS’ın internet sitesi 

(www.canvasopedia.org) incelendiğinde, örgütün günümüze kadar eğitim verdiği ülkeler 

arasında ülkemizin de adının bulunduğu, bunların yanı sıra CANVAS’ın Twitter ve Facebook 

sayfalarında Gezi Parkı Eylemleri sürecinde ülkemizdeki gelişmeler ile ilgili paylaşımlar 

yapıldığı, ülkemizdeki sürecin örgüt tarafından yakından takip edildiği görülmüştür. 

Gene SHARP'ın teorisi etrafında kurmuş oldukları vakıflar, internet siteleri ve 

yardım kuruluşları aracılığıyla özellikle gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarına eğitim 

programları düzenlemekte, hatta internet üzerinden online eğitimler verilmektedirler. Bu 

eğitim içerikleri incelendiğinde; sivil devrimin yapı taşlarının, stratejilerinin ve eylemlerinin 

belirlendiği görülmüştür. 
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Sivil Direniş eğitimlerinin verildiği internet sitesi 

Geçmiş örneklere baktığımızda benzer uygulamalar ve stratejilerin aynı şekilde 

Türkiye'de cereyan etmekte olduğunu görmekteyiz. Bu haliyle; Gezi parkı olaylarının Batı 

finansörlüğünde, Orta Avrupa ve Sırp profesyonel devrim ihracatçılarının eğittiği Türkiye 

distribütörleri tarafından organize edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda Ivan MAROVIC, 18 Haziran 2012 tarihinde ülkemize İstanbul ilinden 

giriş yapmış ve 21 Haziran'da çıkmıştır. Şahsın ülkemize söz konusu eğitim için ismi 

geçenlerle görüşmek üzere geldiği değerlendirilmiştir. 

Türkiye Grubunun aktörleri olan Memet Ali ALABORA, eşi sanatçı Ayşe Pınar 

ALABORA (ÖĞÜN), Ankara ilinde faaliyet gösteren Defne ANTER, İstanbul ilinde faaliyet 

gösteren yazar Handan Meltem ARIKAN, İstanbul ilinde faaliyet gösteren reklamcı Melin 

Osasogie EDOMIVONYI isimli şahısların 07 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul ilinden birlikte 

ayrılarak uçakla Mısır’ın başkenti Kahire'ye gittikleri ve 15 Temmuz 2012'de ülkemize 

döndükleri tespit edilmiş olup bu sırada Ivan MAROVIC'in de Mısır’da olduğuna dair twitter 

mesajları aşağıda yer almaktadır. Şahısların iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE 

AYAKLAN İSTANBUL FAALİYETLERİ kısmında detayları açıklandığı üzere Ivan 

MAROVIC ile aynı tarihlerde Mısır'da olduklarının ve bu toplantının ülkemizde ika edilmeye 

çalışılacak eylemlere dair buluşma olduğu anlaşılmıştır. 
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Söz konusu şahıslar ülkemize geldikten hemen sonra 30 Temmuz 2012 tarihinde Mi 

Minör isimli bir tiyatro oyununun provalarına başlamışlardır. Handan Meltem ARIKAN'ın 

yazdığı ve Memet Ali ALABORA’nın yönetmenlik yaptığı Mi Minör, izleyiciyi sosyal medya 

aracılığı ile örgütleyip sergilenecek oyuna davet eden ve seyircinin de interaktif olarak 

katıldığı bir tiyatro oyunudur. Nisan 2013'e kadar gösterimde kalan oyunda izleyici sosyal 

medya aracılığı ile örgütlenip, temsili ülkenin başkanına karşı ayaklanmaya teşvik 

edilmektedir. Oyunda Pinima adlı bir ülke ve bu ülkenin başında zalim bir diktatör 

bulunmaktadır. Diktatörün itici demokrasi konuşmaları, tutuklamalar, adam öldürmeler, 

susturmalar, bağrışmalar halkın canını sıkar ve halk başkana karşı ayaklanır. Bu esnada 

seyirciler tarafından akıllı telefonlar aktif olarak kullanılır ve sosyal medyada izleyiciler 

başkan aleyhine mesajlar yazarak isyan ederler. 

GEREK OYUNUN İÇERİĞİNE GEREKSE OYUNCULARIN YAPTIĞI 

AÇIKLAMALARA BAKILDIĞINDA OYUN ÇERÇEVESİNDE ADETA GEZİ PARKI 

EYLEMLERİNİN PROVASININ YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR. SOSYAL 

MEDYADA FARKLI ŞAHISLAR TARAFINDAN Mİ MİNÖR ADLI TİYATRO 

OYUNUN GERÇEKLEŞTİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLARA RASTLANILMAKTADIR. 

AYRICA YENİ ŞAFAK GAZETESİNİN BU YÖNDEKİ 10.06.2013 TARİHLİ 

HABERİNDEN SONRA SÖZ KONUSU ŞAHISLARIN SOSYAL MEDYA 

ÜZERİNDEN YAYINLADIKLARI MESAJLARI KESTİKLERİ GÖRÜLMEKTEDİR. 

Mİ MİNÖR ADLI TİYATRO OYUNUNUN GÖSTERİMDE OLDUĞU GÜNLERDE 

NTV VE CNN TÜRK KANALLARINDAKİ PROGRAMLARA KATILAN MEMET 

ALİ ALABORA, AYŞE PINAR ÖĞÜN VE HANDAN MELTEM ARIKAN’IN; 

"TWİTTERLA DEVRİM OLASILIĞI VAR", "140 KARAKTERLE ÜLKELER 

DEVRİLİYOR", “PİNİMA ÇOK YABANCISI OLDUĞUMUZ BİR YER DEĞİL", 

"YAPILAMAYANLARIN BİR ALIŞTIRMASI OLUR” VE "TİYATROYA 

TELEFONLARINIZLA GELİN DİYORUZ" VB İFADELERİNİN DE GELECEKTE 

ORTAYA KOYACAKLARI KALKIŞMAYA DAİR OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. 

Ayrıca https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ link üzerinden izlenen 

2011 yılında Memet Ali ALABORA’nın oynadığı mi minör isimli tiyatro oyuncularının 

11.11.2011 tarihinde taksim gezi parkı içerisinde gerçekleştirdiği Ayaklan İstanbul isimli 

etkinlikte pankart açarak konuşma gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu videoda 2011 Kasım 

ayında İstanbul-Taksim'de bir grupla beraber eylem yapan şüpheliler Memet Ali ALABORA, 

Ayşe Pınar ÖĞÜN ve Handan Meltem ARIKAN ile röportaj yapıldığı, bu röportajda 

şahısların Arap Baharının bölgesel olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de 

olmasını arzu ettiklerini açıkça dile getirmişlerdir. 

Ayrıca internet üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında 

http://www.stetuskop.com/showthread.php?t=10032&page=113 linki üzerinden şu anda 

erişim sağlanamayan http://www.8sutun.com adresi kaynak gösterilerek 16/08/2005 tarihinde 

yayınlandığı anlaşılan yazıda aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır: 

"İlginç Bir Portre: Başbakanla Görüşen "Türk Soros": Osman Kavala: Geçtiğimiz 

Çarşamba günü Başbakan’la görüşen aydın heyetinin içinde, isminin yanında "iş adamı" 

unvanı bulunan biri vardı: Osman Kavala. Gazeteciler, yazarlar, şairler, entelektüeller arasında 

bir 'iş adamı", Kürt Sorunu" konusunda Başbakanla temas arıyordu. Hepimiz, her şeye 

yetişemiyoruz. İş dünyasını, yayın dünyasını entelektüel hayatı kendi çapımızda takip etmeye 

çalışsak da, son derece önemli bilgilerden yoksun kalabiliyoruz, işte, Osman Kavala bizim 

bilmediklerimizdendi. Adını aydın heyeti listesinde görünce, işadamı sıfatı ilgimizi çekti ama 

hemen ardından unutup “asıl mevzu”ya odaklandık. Osman Kavala, herhalde entelektüel 

hevesleri olan bir ticaret adamıydı! 

Pazartesi günkü Milliyet gazetesinde Derya Sazak’ın kendisiyle yaptığı röportajı 

görene kadar! Ekşi sözlükte, Kavala için “jethro tull”da basgitar çalması gerekirken 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ
http://www.stetuskop.com/showthread.php?t=10032&page=113
http://www.8sutun.com/
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yanlışlıkla iş adamı olmuş gibi" diyen arkadaş ne kadar haklı! Aydınlar heyetinin içinde, 

Osman Kavala’dan çok daha iş adamı görünümlü kimseler varken, Kavala gerçekten epey 

'sol", epey “entelektüel” duruyor. Osman Kavala'yı ilginç kılan yalnızca görünüşü değil 

elbette. Kavala, 'kızıl milyarder" olarak ünlü. Sosyal demokrat görüşleri var, düşünce hayatına 

sponsorluk etme alışkanlığında, Türkiye'nin en büyük yayın evlerinden biri olan İletişim 

yayınlarının kurucusu, Tesev yönetim kurulu üyesi, George Soros'un Açık toplum 

Enstitüsü'nde danışma kurulu üyesi, Tarih Vakfı'nın sponsoru, Diyarbakır Kültür Evi’nin 

sponsoru, Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi liste uzayıp gidiyor. Kazandığı parayı entelektüel 

hayır işlerine ayırmayı seviyor Kavala. Peki para nerden geliyor? 

Osman Kavala, zengin bir ailenin mensubu. 1982'de babası Mehmet Kavala'nın 

ölümünden sonra Kavala Şirketler Grubunun başına geçmiş. Bu grubun hayatımızın en 

içindeki yatırım alanı cep telefonları Osman Kavala, KVK'nın ortaklarından. (Mehmet Emin) 

Karamehmet, (Murat) Vargı, (Osman) Kavala, soyadlarının baş harflerini koymuşlar Turkcell 

kartı dağıtımcısı, cep telefonu satıcısı firmalarının ismi olarak. KVK, cep telefonu pazarının 

aslan payını elinde tutuyor. Osman Kavala, ayrıca, Turkcell'in de hissedarlarından ancak 

1998'de girdiği ekonomik krizde bu hisseleri Çukurova Holding'e devretmiş. Çok kazandığı 

belli yine de. Kazandığını da sakınmadığı. Osman Kavala, vakfında danışma kurulu üyesi 

olduğu George Soros'a benzetiliyor bu nedenlerle. Türk Soros deniliyor kendisine. 

Yardımsever kapitalist Kavala, işte en son Kürt Sorunu bağlamında Başbakanla da görüştü. 

Bu görüşmeyi müteakip basında belki ilk defa bu kadar fotoğrafları boy gösterdi. Belli ki 

Kavala, bundan böyle daha fazla perdenin önünde olacak. George Soros, bildiğiniz gibi Doğu 

Bloku'nu çökerten adam olarak ünlü. Doğu Bloku aydınlarını maaşa bağlayan, halk 

hareketleri örgütleyen, buna son yıllarda Kafkasya'da yeni bir uygulama alanı bulan Soros, 

Türkiye'de de etkin. Kavala da Soros'a hem benziyor, hem de onunla birlikte çalışıyor. 

Kavala, 1957 doğumlu. Henüz epey genç. 80'ine merdiven dayamış Soros'un 

şöhretinin ancak 1990’1ı yıllarda patladığı düşünülürse, Kavala'nın biraz daha vakti var." 

“Mehmet Osman KAVALA’nın, George SOROS'a benzetilmesi ve George SOROS 

tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi olmasının önemli 

olduğu, toplumun şekillendirilmesi ve hükümetlere baskı yapmak gibi eylemleri planlayan bir 

bakış açısına sahip oldukları, halk hareketleri tasarladıkları gözlemlenmektedir.  

Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta 

Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında 

önemli bir aktör olduğu değerlendirilen George SOROS tarafından kurulmuş olan Açık 

Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Mehmet Osman KAVALA'nın organizatör şahıs ve 

finansör olduğu; Memet Ali ALABORA ve eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN) ile 

arkadaşlarının ise Mehmet Osman KAVALA’nın direktifleri doğrultusunda olayların 

örgütlenmesini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Memet Ali ALABORA'nın ve birlikte hareket 

ettiği şahısların çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinden örgütlenme 

gerçekleştirdiği; Beşiktaş (Çarşı), Fenerbahçe takımlarının taraftar gruplarını, DHKP-C gibi 

sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema 

oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştıkları anlaşılmıştır. 

Şüpheli Mehmet Osman KAVALA; 2001-2006 yılları arasında George SOROS’un 

kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyeliğini yapmıştır. Mevcut durumda 

faaliyetlerini SOROS'tan aldığı fonlarla yürüttüğü söylenen TESEV'in Yönetim Kurulu Üyesi 

olduğu ve SOROS'tan aldığı fonla faaliyetlerini yürüttüğüne yönelik tespitler olan Anadolu 

Kültür A.Ş.’nin ve Kavala Grubu Şirketlerinin (KVK) sahibidir. 

Gezi parkı eylemlerinin yönlendirildiği ve sürekli ülke gündeminde tutulmaya 

çalışıldığı Twitter üzerinde açılan ve 500 binin üzerinde tweet alan #occupygezi hashtag'ini de 

yukarıda ismi geçen şüphelilerden Melin Osasogie EDOMIVONYI isimli şahsın açtığı 

anlaşılmıştır. Bahsi geçen şahsın Twitter üzerinden 28 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı 
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eylemleri ile ilgili gruplaşmaları ve twit hareketliliğini başlatan şahıs olduğu görülmüştür. 

George SOROS, Ivan MAROVIC ve Mehmet Osman KAVALA'nın üçlü bir 

sacayağını oluşturduğu ve aynı yönde faaliyet gösterdikleri görülmekte olup, bu şahısların 

amaçlarına hizmet eden söz konusu şahıslarla irtibatlı oldukları anlaşılmaktadır. 

Oluşturulan yapının Taksim Gezi Parkı kalkışmasında şiddete yakın grupları da 

eylemlere dahil etmeleri neticesinde; l emniyet görevlisinin şehit olduğu, 4 şahsın öldüğü, 

1000'e yakın şahsın hastanelere kaldırıldığı, 8 kişinin yoğun bakımda kaldığı, 500’ü aşkın 

güvenlik görevlisinin yaralandığı, onlarca işyeri, 100'ü aşkın polis otosu, 250‘yi aşkın özel 

araç, 1 konut, 1 polis merkezi, çok sayıda kamu binasında hasar meydana geldiği 

görülmektedir. Bu hareket tarzının hükümeti zor durumda bırakma ve istifaya zorlama gibi bir 

amaca matuf olmasının yanında ekonomik dengelerle oynama, uluslararası aktörlerin 

ülkemizdeki etkinliğini artırma amacı da gözden kaçırılmamalıdır.” şeklinde KOM Daire 

Başkanlığının 15/06/2013 tarihli yazısına ek olarak tanzim olunan rapor düzenlenmiş ve 

soruşturma dosyasına eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen rapor haricinde elde edilen delillere bakıldığında ise şüpheli 

Mehmet Osman KAVALA’nın, Gezi sürecinin devam etmesi, eylemlerin Anadolu’ya 

yayılarak derinleştirilmesi, bir taraftan da kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve 

kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem 

biçimi olan sözde sivil itaatsizlik olarak adlandırılan eylemlerin (Gene Sharp metotlarının 

Türkiye’de uygulanması) yaygınlaştırılması amacıyla; 

GARAJ İSTANBUL FORUM TOPLANTILARI, ANADOLU JAM, BARAKA 

FORUM TOPLANTILARI, AÇIK TOPLUM VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. 

DESTEĞİ VE FONLAMASIYLA GEZİ OLAYLARIYLA İLGİLİ BELGESEL-FİLM 

ÇEKİMİ, SERGİ VB. HAZIRLANMASI, AVRUPA MİLLETVEKİLLERİYLE 

GÖRÜŞMELER, BİBER GAZININ TÜRKİYE'YE İHRACININ YASAKLANMASI 

ULUSLARARASI AMBARGO KARARI ALDIRILMASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR, 

TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI ALANDA ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN 

YAPILAN FAALİYETLER (AVRUPA VE DÜNYADA KAMUOYU OLUŞTURMAK 

İÇİN YAPILAN FAALİYETLER), MEDYA-TELEVİZYON KURULMASI 

FAALİYETLERİ GİBİ ÇOK SAYIDA FAALİYETTE BULUNDUĞU YA DA 

DOLAYLI DESTEK VERDİĞİ, BU FAALİYETLERLE İLGİLİ FİNANS DESTEĞİNİ 

DE YÖNETİCİLİĞİNİ YAPTIĞI AÇIK TOPLUM VAKFINDAN SAĞLAYARAK 

YİNE YÖNETİMİNDE BULUNDUĞU ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. ÜZERİNDEN 

SAĞLADIĞI ANLAŞILMAKTADIR. 

Bu değerlendirmelerinin maddi gerçeklikle uyuştuğuna dair ise yapılan soruşturmada 

elde edilen deliller ise; ID: 2189170193 de kayıtlı, 03.07.2013 12:32:11 da MEMET ALİ 

ALABORA’nın (90533xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı 

görüşmede özetle; Memet Ali’nin "ii yani hani tam işte bilmiyorum abi biz burada sonuçta ee 

bir şekilde güvende durmaya iyi olmaya çalışıyoruz yani" dediği, Mehmet Osman’ın “EVET 

AYNEN AYNEN EE YA BİR ARA BU YANİ BU HADİSENİN ÖNÜMÜZDEKİ ŞEYLERİ 

NE OLUR HANİ HEP AVRUPA LILAR EE HER GÖRDÜĞÜM ŞEY SORUYOR İYİ 

TAMAMDA HANİ BU SİYASİ DURUMU NASIL DEĞİŞTİRECEK EE DİYE SORUP 

DURUYOR EE BİR ARA BİR YANİ BİR KAÇ ARKA.. KİŞİ OTURUP BİR KONUŞSAK 

MI" dediği, Memet Ali’nin “Yani benim yani şuanda müsait değilim abi ee ya şuan için 

müsait değilim" dediği, Mehmet Osman’ın "Tamam yani şuan derken zaten bu ... bir hafta 

sonra 2 hafta sonra falan yapabileceğimiz bir şey" dediği, Memet Ali’nin “Anladım yani 

dediğim gibi şuanda değilim abi ee…Hani şuanda açıkçası öyle birşeyi de 

değerlendirebilecek durumda da değilim yani…Ee sonrası için ee ... tekrardan birbirmizle 

haberleşi..” dediği tespit edilmiştir. 

ID: 2184696521 de kayıtlı, 30.06.2013 21:48:51 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 
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(90555xxx xxxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU'nu (90532xxx xxxx) aradığı 

görüşmede özetle; Hanzade’nin “YA 12 KİŞİYDİK,…, A GİDİP GELDİĞİMİZDE 8 KİŞİ 

FALANDIK VE ÇOK AZ SANATÇI VARDI DÜŞÜN ONLAR 4 KİŞİLERDİ ZATEN AMA 

BİZ BÖYLE YETENEKLERİ BULMUŞKEN KENDİ AKLIMIZDAKİ SORULARI 

SORALIM EE OCCUPY DA MOKÜPAY DA ONLAR NE YAPTILAR İYİCE BİR 

ÖĞRENELİM İSPANYA DA FALAN EE ONLARI BİZ SÖYLEDİK“ dediği, ... 

Hanzade’nin “EEE ORADAN DA GEYİĞE BAĞLANDI YANİ BİRAZ BÖYLE BİR KAÇ 

TANE YARATICI AKTİVZM FİKRİ VERDİLER … SANATÇILARI NASIL 

TOPLAYABİLECEĞİMİZLE İLGİLİ FİKİR VERDİLER,… ONLARI BÖYLE 

LİSTELEDİK … ONDAN SONRA İŞTE ONLARIN ZATEN YARIN SABAH OFİSE 

TEKRAR GERİ DÖNECEĞİM TAHTA DA KALAN NOTLARI DA EKLEYİP BÜTÜN 

EKİBE GÖNDERECEĞİM BUNLARI DA EKİPLE TANIŞTIRMIŞ OLACAĞIM Kİ 

ÇOCUKLARDAN BİR TANESİ WASHİNGTON DAN GELEN,..,... ONUN EE ŞON MU 

HAYIR ŞON DEĞİL DİĞERİ” dediği, Yiğit’in “Şon değil mi Kanada dan gelen hı ee” 

dediği, Hanzade’nin “KANADA'DAN GELEN DEĞİL WASHİNGTON DAN GELEN, 

SEZAN IN İŞİ ZATEN 7 YILDIR EE YARATICI AKTİVİZM DANIŞMANLIĞIYMIŞ” 
dediği, Yiğit’in “Vay bu işten para mı kazanıyor lan insanlar” dediği, Hanzade’nin 

“Amerika'daki zengin ... lara satıyormuş bize bedava verir misin dedim ayıp ettin ya uzun 

zamandır bu kadar ... bir ortamda bulunmamıştım dedi” dediği, Yiğit’in “bizim ki gibi ha” 

dediği, Hanzade’nin “YANİ ... EVET BİZİMKİNİ YANİ OCCUPY DAN FALAN DAHA 

İLERİ GÖRÜYORLAR YARATICILIK ANLAMINDA” dediği, Yiğit’in “Hangi bizimkini 

haa şey geziyi diyorsun,…,Tabii ki de ee” dediği, Hanzade’nin “Biz burada yapılanları ve çok 

uzun zamandır dünyada bu kadar yenik bir şey ya çok ... etki var falan dedi ondan sonra ama 

düşün sahadan gelen şey var daha Boğaziçi Caz korosundan gelen Masis vardı" dediği, 

Yiğit’in “Evet o şey” dediği, Hanzade’nin “HERİF KÜÇÜK ÇAPLI EE EVET ÇAPULCU 

MUSUN VAY VAY,…,... VAY VAY O VARDI HERİF BAYA BİLDİĞİN YANİ KÜÇÜK 

ÇAPLI DEMEYECEĞİM BAYA BÜYÜK ÇAPLI ŞÖHRET OLMUŞ YANİ SOKAKTA 

MİLLET MASİS MASİS DİYE BAĞIRIYOR FALAN …ONDAN SONRA ONLAR İKİNCİ 

BİR ŞARKI YAPMIŞLAR ŞÖYLE BİR FİKİR GELDİ HA İNANÇ BU İLETİŞİM 

EKİBİNİN KOORDİNASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ ALIYOR” dediği, Yiğit’in 

“Hangi iletişim ekibinin” dediği, Hanzade’nin “Ve daha büyük bir ya bu bizim şeyde 

kurduğumuz vardı ya bizim toplantı da bir iletişim ekibi kuralım dedik,…,Ona bir tane bu 

insanları kovalayacak ve bir araya getirecek eee birisi lazımdı yani ben gideceğim sonra kalır 

o iş,…, İnanç a o toplantıyı anlattım notları falan paylaştı biz toplantıdan biraz erken 

buluştuk İnanç gayet atladı ben yaparım bu işi dedi birde eski iletişimci zaten” dediği, 

Yiğit’in “Bu iletişim dediğin şey babilon da yaptığımız falan şey babilon diyorum Garaj da 

yaptığımız da mı” dediği, Hanzade’nin “Evet Garaj da yaptığımız şey den biz bir tane iletişim 

ekibi kuracağız diye bir fikir çıkmıştı ya oradan” dediği, Yiğit’in “Ha oradaki küçük ekibi 

diyorsun tamam” dediği, Hanzade’nin “Orada ki küçük ekip ama herkes o ekibe isim önerdi 

yarın onun da notlarını tamamlayacağım ve insanlara göndereceğim yarın iki tane not 

gönderme işim var o iletişim ekibinin koordinasyonunu insanlara hadi hadi ayrıca iletişim 

ekibi olarak toplanalım şeyini İnanç yapacak” dediği, Yiğit’in “Okey iyi” dediği, 

Hanzade’nin “Ve bu iletişim ekibinin altına da bu kent forumlarını dolaşıp bizim böyle bir 

ekip kuruluyor falan deyip oradan sanatçıların yaptığı bu aktivist hareketleri de bu iletişim 

ekibinin altına koymayı düşündüm ben,…,Abi çok iyi fikirler var İspanya da eee Bankiya diye 

bir yer varmış bu banka battıktan sonra devlet 20 Milyon Euro yu ee bankayı ... etmek için 

sağlık bakanlığından kesmiş abi herifler gidip bankada hesabını kapatan bir müşteri 

bulmuşlar güvenliği en az olan bankada millet içeride böyle şey bekliyor sıra bekliyor 

zannediyorsun sen video ya çekmişler hesabı kapatıyor abi zarfı alıyor bir anda bir müzik 

palyaçolar ... konfetiler” dediği, Yiğit’in “Bravo tebrik ediyoruz hesabı” dediği, Hanzade’nin 
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“BİR ANDA KADININ KAFASINA BİR TANE PRENSES TACI ELİNE BİR ÇİÇEK 

ONDAN SONRA OMUZLARA ALIP ŞUBEDEN ÇIKIYORLAR ABİ ŞUBE 

ÇALIŞANLARINA ŞAMPANYA FALAN İKRAM EDİYORLAR AYNISINI İSTİNYE 

PARK DAKİ GARANTİ BANKASININ ŞUBESİNDE YAPMAYA KARAR VERDİK" 
dediği, Yiğit’in “Bravo tamam çok güzel hareketler bunlar” dediği, Hanzade’nin “Öyle çok 

bombastik fikirler çıktı,…,Eee onları yarın yazacağım işte neler yapılabilir ne yapılmaz daha 

tabi ayağı yere basan fikirler de çıktı yarın görürsün zaten işte bir yarın sabah ofise 

gideceğim erkenden eee o notları notları toplayacağım sonra öyle yani sonra da önümüzdeki 

hafta senin burada olduğun bir zaman için bu geçen haftaki ekipten” dediği, Yiğit’in “Okey 

tamam hı hı okey iyi öbür hafta buradayım önümüzdeki hafta yokum “ dediği, Hanzade’nin 

“Neyse öteki ekibi şey yapmak lazım koparmamak lazım” dediği, Yiğit’in “8 İnde geleceğim 

evet ... toparlaman lazım“ dediği, Hanzade’nin “Bu arada Çarşamba günü Osman KAVALA 

ya gidiyoruz ...” dediği, Yiğit’in “Bu Çarşamba mı” dediği, Hanzade’nin “Evet” dediği, 

Yiğit’in “EVET NE İSTEYECEKSİNİZ PARA” dediği, Hanzade’nin “PARA 

İSTEMEYECEĞİZ DOĞRUDAN ... OSMAN KAVALA BU TOPLANTILARA DAHİL 

OLMAK İSTİYORDU … ONA BU TOPLANTININ SONUÇLARINI İŞTE TOPLANTIDA 

NELER KONUŞULDU NE OLABİLİR NE OLAMAZ FALAN" dediği, Yiğit’in “... yarattın 

be Hanzade yani olmayan bir şey için ... yarattın yani gerçekten” dediği, Hanzade’nin “Daha 

daha daha ... yarattık denmez abi daha bunu bıraksak yüzmez” dediği, Yiğit’in “Doğru 

diyorsun“ dediği, Hanzade’nin “YÜZENE KADAR İTTİRECEĞİZ İTTİRECEĞİZ BÖYLE 

ŞİMDİ BU HAFTA BÖYLE ... BİR ŞEKİLDE TOPLATIYA KATILANLARLA BİRE BİR 

GÖRÜŞMELER YAPMAYI PLANLIYORUM … BU HAREKETİN ŞU KISMINI SİZ 

ALIN MESELA YARIN TURGUT U ARAYACAĞIM” dediği, Yiğit’in “Turgut zaten 

yürüyecek yani bekliyor yani görev görev ver” dediği, Hanzade’nin “Hukuk o yürüyecek 

aynen öyle ona diyeceğim ki bir grup hukukçuyu bir araya getir biz kolaylaştırmaya gelelim 

hukuk için kapalı devre bir toplantı yapalım,…,Birde İnanç a iletişimi vereceğim o onu 

yüzdürecek verdim bile yani bugün” dediği, Yiğit’ in “ çok cinsin ha adam çarpıyorsun” 

dediği, Hanzade’nin “Ondan sonra öyle ittir ittir Osman KAVALA yı da biraz daha bu 

teşkilatlanma ve şey konusunda ne yapabiliriz yani yerel örgütlenme işte bu yaz okulu … ... 

Mesela bir tane turne yapabilsek ve bunu turneye para bulsak eee internette en çok hit almış 

gezi hareketi performanslarına Anadolu Turuna çıkartsak abi” dediği, Yiğit’in “Bak Anadolu 

turunu boşver şey ... Sokak Sanatları Festivali olacak sonbaharda oraya gideceğiz” dediği, 

Hanzade’nin “Ne zaman nerde” dediği, Yiğit’in “Sonbahar da Mardin de olacak hem hem 

international” dediği, Hanzade’nin “Mardin desin değil mi sen Pınar ... orada mı” dediği, 

Yiğit’in “Ben geldim geldim Pınar yoktu burada“ dediği, Hanzade’nin “Aaa Mardin de Pınar 

ın hayvan gibi festival tecrübesi var” dediği, Yiğit’in “İşte tamam bunları konuşacağız ee ... 

biraz hem destek olacağız falan filan danışma kurulumuza da oradan birilerini koyacağız 

böyle hikayeler ... bende çok insanla konuştum öyle bende yatmadım yani” dediği, 

Hanzade’nin “Ya ... benim müdürüm ya ... yapar mı ben sana yarın bu arada Tüsev in 

notlarını da göndereyim de sonra koparız moparız sen çıplak kalma ortada” dediği, Yiğit in 

“hah bravo bravo gönder tamam okey tamam” dediği tespit edilmiştir. 

Ayrıca iletişim tespit tutanaklarından anlaşıldığı üzere, Açık Toplum Vakfının 

fonlamasıyla Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden çeşitli eylemler, toplantı, panel, sergi vb. 

çalışmalar yapılmıştır. Anadolu Kültür A.Ş. de görevli olduğu anlaşılan Çiğdem Mater 

UTKU’nun Özge isimli şahısla yaptığı bir görüşmede (ID: 2223204847 de kayıtlı) GEZİ 

eylemleriyle ilgili Mehmet Osman KAVALA tarafından VİDEO İŞGAL isminde bir video 

hazırlatıldığını, yine Anadolu Kültür AŞ'de çalışan Asena GÜNAL ve Mehmet Osman 

KAVALA görüşmesinde, “VİDEO OCCUPYCILARIN” yaptığı bir videodan bahsedildiği, bu 

ve buna benzer çalışmaların uluslar arası film festivalinde gösterilmek üzere hazırlanmasıyla 

ilgili AÇIK TOPLUM VAKFI'nın ANADOLU KÜLTÜR üzerinden fonlama yapabileceğinden 
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bahsedildiği tespit edilmiştir. Bu konuya ilişkin iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında; ID: 

2223204847 de kayıtlı, 23.07.2013 12:57:31 da Çiğdem Mater UTKU’nun (90532xxx xxxx) 

Özge’yi (90533xxx xxxx) (IKBAL CELIKASLAN) aradığı görüşmede özetle; Çiğdem’in 

"şimdi biz Erivan'daydık Osman KAVALA ile beraber ve orada Saray Bosna'nın ... yapan 

Rada SEZİÇ de vardı biraz böyle gezi üzerine falan konuştuk ne yapılabilir ne edilebilir diye 

tabi ... a başvuru için gecikilmiş vaziyette ama Rada SEZİÇ dedi ki ben eğer isterseniz hani bu 

senenin gelecek olan belgeselcileri de çok iyi hem şeyler distribütörler hem televizyonlar 

falan eğer isterseniz hani böyle işler gezi ile ilgili film yapacak olan bir iki guruba birebir 

görüşmeler ayarlayabilirim Saray Bosna film festivali sırasında dedi bize de bu fikir parlak 

geldi yani hem biraz böyle danışmanlık gibi malzemeyi biraz gösterip nasıl bir şey 

kurgulanabileceği üzerine biraz akıl fikir yürütmek birlikte hem de nasıl ilerleyebilir malzeme 

diye Osman da dedi ki video işgal ile ilgili Özge ile konuş ne durumdasınız ne yapıyorsunuz 

kim montaj yapıyor montaj başladı mı falan gibi sorularım var" dediği, Özge’nin "Ya biz o 

süreç boyunca sürekli bir videolar ürettik kısa kısa sonra daha uzun İngilizce bir şey 

hazırladık Osman Bey Erivan a götürmek için istemişti" dediği, Çiğdem’in "Onu biliyorum 

tamam" dediği, Özge’nin "evet onun dışında yani böyle daha belgesel değil de böyle hani 

ufak videolar yani süreci dök.. ... ama böyle hani böyle belgesel çıkması için biraz bekliyoruz 

açıkçası çünkü şimdi elimizde epey bir materyal var arkadaşlar onların üzerinde çalışıyorlar 

birkaç tane fikir var sadece işte mesela kadınların ve LGBT'nin rolü üzerine bir belgesel 

düşünen bir arkadaşımız var ya şimdi çalışıyorlar ..." dediği, Çiğdem’in "İşte tam bu dönem 

çok iyi dönem bir o zaman tam çalışıyorlarsa öyle bir toplantıya gitmek çok işlerini görebilir" 

dediği, Özge’nin "Evet olabilir ama ne zaman" dediği, Çiğdem’in "21-24 Ağustos" dediği, 

Özge’nin "21-24 Ağustos peki sizin düşündüğünüz başka insanlar var mı yani kaç kişilik bir 

ekibe ihtiyaç var" dediği, Çiğdem’in "YA ŞÖYLE HANİ İHTİYAÇ YOK EĞER SİZİN 

HANİ BİZİM İHTİYACIMIZ YOK DERSENİZ ŞEY DEĞİL ÇÜNKÜ ŞÖYLE BİR ŞEY 

OLACAK HANİ BUNUN BİR SONU YOK DOLAYISIYLA EĞER GİTMEK İSTERSENİZ 

BU BİZİM İŞİMİZE YARAR DERSENİZ AÇIK TOPLUMA BÖYLE BİR İKİ SAYFALIK 

BİR ŞEY YAZMANIZ GEREKİYOR AÇIK TOPLUM BÖYLE ŞEYLERİ FONLUYOR 

ANADOLU KÜLTÜR ÜZERİNDEN ÖYLE BİR FONLAMA YAPILABİLİR GİBİ 

KONUŞTUK OSMAN’LA" dediği, Çiğdem’in “birebir görüşme bu bir şey aslında geliştirme 

şey çalışması normalde" dediği, Çiğdem’in "Projelerinle başvuruyorsun ve orada toplantılar 

yapıyorsun ve sonrada jüri karşısına çıkıyorsun ama biz geç kaldığımız için o jüri bölümüne 

..ki zaten bence daha iyi bu" dediği, Çiğdem’in "Ve onlar işte belgesel festivallerinden 

gelenler belgesel distribütörleri yapımcıları belgesel satın alan televizyon kanalları falan 

dolayısıyla hem biraz böyle yol açabilir" dediği, Çiğdem’in "Hem de nasıl ilerlenebileceği 

konusunda çünkü ya şöyle bir durum var ya arap baharından çıkan yerel filmlerin genel 

olarak pek iyi olmadığına dair bir şey var ya hakikaten öyle ama" dediği, Çiğdem’in 

"Sonradan giden o bölgeye giden yabancıların yaptığı şeyler sonradan daha iyi oldu hani 

burada aynı şey olmasın çünkü Raja da Rada da Saray Bosna'lı olduğu için Saray Bosna'da 

da aynı şeyi" dediği, Çiğdem’in "Hani olayı yaşayanların düzgün bir şey üretmesine bir 

katkımız olabilir mi acaba gibi bir şey var Rada nın kafasında" dediği, Özge’nin "Hı hı 

anladım" dediği, Çiğdem’in "Biraz aslında hani projeyi geliştirmek için böyle fikirleri 

konuşabilmek için bir çeşit platform gibi düşünmek lazım hani birebir toplantılar olacak" 

dediği, Çiğdem’in "şey diye düşündük video işgal den bir kişi de başka bir ekipten bir kişi 

diye düşündük … ama hani sizden mesela hani üç kişi olursa öylede başvurabilirsiniz şeye 

AÇIK TOPLUMA ne olur bilmiyorum karar çıkar mı ama hani öyle bi durum var yani" 

dediği, Özge’nin "Bizde şey var Olgu var biliyorsun Olgu yu Serdar la çalışan şimdi ben Olgu 

ile konuşacağım o da doğrudan seni arayabilir" dediği, Çiğdem’in "tamam Olgu beni bi 

arasın o zaman" dediği, 

ID: 2187601366 de kayıtlı, 02.07.2013 14:38 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 



104 

 

(90532xxx xxxx) ASENA GÜNAL’ı (90533xxx xxxx)aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Tamam bu Suriye sergisinde ne tür işler var" dediği, Asena’nın “video ağırlıklı 

bir sergi ... aslında bir açık çağrıyla Arap ülkelerinden ve Türkiye den hani genç sanatçılara 

böyle video işleri göndermeleri söylendi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, 

Asena’nın “Yani kadına yönelik şiddet meselesi de var Esad ın işte şey yapılması böyle hani 

internet üzerinden işte hani makyajlanarak dolaşıma sokulmasına dair işte var ya da Lübnan 

a Amerikalıların yaptığı ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Makyaj.. makyaj..“ dediği, Asena’nın 

“Hani makyaj dediğim şey makyajı yani hani şahıs olarak onu daha cazip göstermeye yönelik 

işte internet üzerinden ... dair“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha ha ha anladım“ dediği, 

Asena’nın “Ne bileyim yani böyle çok ... Türkiye de işte mesela Dikmen deki direnişe dair de 

video var ... Batman da kayıplarla ilgili yaptığı video da var…İşte sergi iki katta zaten Suriye 

yaşam görsel sanatlar sergisi iki katta devam ediyor yani katın orta alanı boş ve daha hani 

aydınlık orası oraya alırız onları orada hem anlatırız hem yemeklerini yerler çünkü sonra 

hemen ... oraya gideceklermiş galiba“ dediği, Mehmet Osman’ın “HİÇ BÖYLE BİR 

ŞEYİMİZ VAR MI EE ASLINDA BİR ŞEY VAR BU BİZİM YUKARIDAKİ VİDEO 

OCCUPY ... BİR FİLM MONTAJI YAPACAKLARDI ŞEYLE İLGİLİ GEZİ İLE İLGİLİ 

… ONU GÖSTEREBİLECEĞİMİZ AYRI BİR YER VAR MI YANİ BİR KÖŞESİ FALAN 

BÖYLE SERGİNİN ...” dediği, ASENA’NIN “YA İŞTE HER ŞEYİ KULLANIYORUZ 

ANCAK ŞEY OLABİLİR O İKİNCİ KATTA SOLDAKİ ODADA VİDEOLAR ... 

ŞEKLİNDE DÖNÜYOR SIRAYLA MESELA ORADA BU İŞTE VİDEO OCCUPY 

CILARINYAPTIĞI ŞEYİ GÖSTEREBİLİRİZ O ODAYA GİRİP ORADA 

İZLEYEBİLİRLER“ dediği tespit edilmiştir.  

 

2.1.1. Açık Toplum Vakfının Kalkışmadaki Rolü 

Gürcistan ve Baltık ülkelerinde Turuncu Devrim, Arap ülkelerinde Arap Baharı, 

Türkiye’de ise TAKSİM GEZİ PARKI gibi olayların, GEORGE SOROS'un yönetimindeki 

Open Society Institute Assistance Foundation - Açık Toplum Vakıfları vasıtasıyla 

gerçekleştirildiği veya teşvik edildiği, olaylara maddi destek verildiği, özellikle sanal 

medya üzerinden Sırbistan’da başlayan bu dalganın bir şekilde daha önce Arap Ülkelerine 

ulaştırıldığı, sonra Türkiye’ye getirildiği, Gezi Parkı Eylemlerinin de George SOROS'un 

Türkiye bağlantılarının organize ettiği, bu konunun Hükümet üyelerince de basında dile 

getirildiği açık kaynaklardan elde edilen raporlarda ifade edilmiştir. Bunların üzerine ise 

Vakfın Yönetim Kurulu tarafından Vakıf olarak hükümetin birçok politikasını destekledikleri, 

Gezi Olayları ile bir irtibatlarının olmadığını ifade eden açıklamalar yapılmıştır. 

Her ne kadar bu şekilde bir açıklamada bulunulsa da Mehmet Osman KAVALA’nın 

yine Açık Toplum Vakfı bağlantılı ve kendi yönetimindeki Anadolu Kültür A.Ş. vasıtasıyla 

GEZİ olaylarının tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması için Taksim Dayanışması bağlantılı yoğun 

çalışmalar yaptığı, maddi destek sağladığı, bu kapsamda Abbasağa forumu, Yoğurtçu parkı 

forumu vb. çok sayıda kent forumun bir araya toplanarak ortak hareket edilebilmesi için 

forum koordinasyon faaliyetlerini desteklediği, OTPOR yöntemlerinin Türkiye'de 

uygulanması için kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil 

itaatsizlik, şiddetsiz eylem yöntemleri vb. konularda eylemci yetiştiren ve eğitimler veren 

GARAJ İSTANBUL toplantıları, BARAKA, JAM ANADOLU gibi organizasyonların 

düzenlendiği, forum ve toplantılara destek verdiği, maddi olarak da yardımlarda bulunduğu, 

bir taraftan Memet Ali ALABORA gibi sanatçılarla toplantı yapmak amacıyla görüşme 

yaptığı, GEZİ ile ilgili yurt çapında yayın yapacak bir Televizyon kanalının kurulması için 

gazeteci, iş adamı ve basın dünyasından birçok kişiyle ortak hareket ederek çalışmalar yaptığı, 

yine bu olaylarla ilgili AB ve Diğer devletler nezdinde kamuoyu desteği oluşturarak biber 

gazının ülkemize ithalini engelletmek amacıyla AMBARGO uygulatmaya çalıştığı, bu yönde 
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rapor hazırlanması, AİHM’e bildirilmesi yönünde çalışmalarının olduğu, GEZİ olaylarının 

devam edebilmesi için bu şekilde çok sayıda kişi, grup, kurum ile irtibatlı olarak çalışmasının 

olduğu tespit edilmiştir.  

Can Paker’in “Açık Toplum Vakıfları Başkanı George SOROS’un Yahudi olduğu için 

Açık Toplumu, İsrail’in politikalarına uygun hareket etmeye ve Türkiye-İsrail krizi sırasında 

AK Parti hükümetine muhalefet etmeye zorladığı” yönündeki açıklamaları ve medyada çıkan 

haberler üzerine, Vakıf üyelerinin de en önemli gündemlerinin bu konu haline geldiği, 

şahısların bu krizi doğru bir şekilde yürütememeleri halinde sürecin Vakfın kapanmasıyla 

sonuçlanabileceğine dair kaygılar içerisinde oldukları ve nihayetinde bu soruşturmadan 

kaynaklanan etkilerle de vakfın kapatılma kararı alındığı anlaşılmıştır. Ayrıca şüpheli Gökçe 

TÜYLÜOĞLU'nun 19 Eylül 2013 tarihinde Amerika'ya gittiği ve ülkemizin içinde bulunduğu 

son durum hakkında bilgi vermek üzere 20 Eylül 2013 tarihinde George SOROS ile New 

York'ta bir yemekli toplantıya katıldığı iletişimin tespiti tutanakları ile tespit edilmiştir. Açık 

Toplum Vakfının yönetiminde şüphelilerden Mehmet Osman KAVALA, Ali Hakan ALTINAY, 

Gökçe TÜYLÜOĞLU olduğu anlaşılmıştır.  

Diğer taraftan Mehmet Osman KAVALA'nın yönetiminde olduğu ve Açık Toplum 

Vakfı ile bağlantılı Anadolu Kültür A.Ş.'de görevli Çiğdem Mater UTKU'nun telefon 

görüşmelerinde dikkat çekici bir husus tespit edilmiştir. ID: 2223204847 ve ID: 

2223229208de kayıtlı telefon görüşmelerinde; Gezi olaylarıyla ilgili film çekimi, belgesel 

konularında, VİDEO İŞGAL isminde 15 dakikalık bir çekimle ilgili Mehmet Osman KAVALA 

ile birlikte Erivan film festivalinde, Saray Bosnalı Rada SEZİÇ (film yapımcısı) ile 

konuştuklarını, AÇIK TOPLUM VAKFININ BU TÜR ÇALIŞMALARI ANADOLU 

KÜLTÜR A.Ş. ÜZERİNDEN FONLADIĞINI (ID NO:2223204847)GEZİ ile ilgili VİDEO 

İŞGAL adında 15 dakikalık görüntüyü Osman KAVALA'nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini 

beyan etmiştir. Çiğdem Mater UTKU'nun yaptığı bu görüşmelerde, VİDEO İŞGAL benzeri 

görüntülerin çekilmesiyle ilgili çalışma yapılabilmesi için, OLGU isimli şahısla görüşme 

yaparak, YAPACAKLARI VİDEO FİLM ÇEKİMİ ÇALIŞMALARININ AÇIK 

TOPLUMDAN FONLANMASI için bağlantı sağlayacağını anlattığı tespit edilmiştir. Bu 

konuyla ilgili Anadolu Kültür A.Ş de “DEPO” olarak adlandırılan bölümde Program 

Koordinatörü olan Asena GÜNAL ın ID: 2189614933 da kayıtlı görüşmesinde “VİDEO 

OCCUPY” olarak 15 dakikalık görüntüyle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile görüşme 

yaptıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca 26.09.2013 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 

yapılan 11167 nolu ihbarda; “GEZİ EYLEMLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR BİLGİ 

PAYLAŞMAK İSTEDİĞİNİ TAKSİMDEKİ OLAYLAR BÜYÜMEDEN ÖNCE AÇIK 

TOPLUM VAKFINDAN OSMAN KAVALA’NIN YÖNLENDİRMESİYLE MİNE 

ÖZERDEN'İN BİRKAÇ KİŞİ ÜZERİNE BANKA HESABI AÇTIRDIĞINI BU 

HESABA PARA YARDIMI TOPLANARAK, EYLEMCİLERE GAZ MASKESİ, 

SARGI BEZİ, DENİZ GÖZLÜĞÜ GİBİ İHTİYAÇLAR DAĞITILDIĞINI, BU 

OLAYLARIN MALİ YÖNLERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ” beyan edilmiştir. 

Bu konuyla ilgili İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün araştırma yaptığı ve Açık Toplum 

Vakfıyla ilgili rapor hazırladığı ancak bu iddialarla ilgili tanzim olunan iddianamemize konu 

delillerin o süreçte göz önüne alınamadığından iddiaları doğrular yeterli delillerin tespit 

edilemediği anlaşılmıştır. Ancak bu konuda MEHMET OSMAN KAVALA İLE AÇIK 

TOPLUM VAKFI GENEL SEKRETERLİĞİNDE BULUNAN GÖKÇE 

TÜYLÜOĞLU'NUN YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMELERİNE BAKILDIĞINDA; 

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELECEK OLAN DENETÇİYLE İLGİLİ 

AÇIK TOPLUM VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. ARASINDAKİ İRTİBATIN 

AYRINTILI ANLATILMAMASI, OSMAN KAVALA VE MİNE ÖZERDEN'İN 

ANADOLU KÜLTÜRDEKİ KONUMUNUN AÇIKÇA SÖYLENMEMESİ GİBİ 
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KONUŞMALARIN YER ALDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. GÖKÇE TÜYLÜOĞLU'NUN 

VAKIF DENETÇİSİ İLE YAPTIĞI KONUŞMALARDA, MİNE ÖZERDEN'İN AÇIK 

TOPLUM VAKFI İLE İLİŞKİSİ OLMADIĞINI SÖYLEDİĞİ FAKAT ANADOLU 

KÜLTÜR A.Ş.'DE GÖREVLİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE BU KONUDA BİLGİ 

VERMEDİĞİ VE GİZLEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. BU NEDENLE MİNE 

ÖZERDEN VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. İLİŞKİSİNİN VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. 

İLE AÇIK TOPLUM VAKFI ARASINDAKİ SIKI İLİŞKİNİN SAKLANDIĞI AÇIKÇA 

GÖRÜLMEKTEDİR. 

Diğer yandan Taksim Dayanışma içerisinde yer alan Ahmet SAYMADİ’nin Gezi 

eylemleri ve forum toplantılarının organizasyonunda aktif rol aldığı, ID:2313888372 de 

kayıtlı görüşmesinde AÇIK TOPLUM VAKFI’NDAN KAYNAK PARA TEMİN 

EDİLMESİYLE ilgili görüşmelerinin yer aldığı tespit edilmiştir.  

Gezi eylemlerinde aktif rol alan ve LGBT derneği yöneticilerinden olan İpek 

KIRANCI’nın ID:2327402347de kayıtlı bir görüşmesinde “ ... teşekkür ederiz SEN AÇIK 

TOPLUM VAKFINA YÖNLENDİRDİN BİZİ ORADAN MAAŞ ALIYORUZ ÇOK SAĞOL 

UMUT YA” dediği, 

Yine ID NO:2186529472 de kayıtlı Gökçe TÜYLÜOĞLU ile Jordi görüşmesinde; 

George SOROS ile yapılan görüşmeden bahsedilerek GEZİ KALKIŞMASI ile ilgili 

“AVRUPADAKİ GENÇ İNSANLARI ORGANİZE ETMEYİ DENEMELİ 

TÜRKİYE’DEKİ KARDEŞLER VE AVRUPA’DAKİLER DAYANIŞMA GÖSTERMELİ…. 

PROTESTO HAREKETLERİ İŞGAL ... FARKLI ŞEKİLLERDE DAYANIŞMAYI 

GÖSTERİR”  şeklinde konuşmaların yapıldığı tespit edilmiştir.  

Bu deliller birlikte ele alındığında, Açık Toplum Vakfı tarafından GEZİ eylemleriyle 

ilgili yapılan faaliyetlerin maddi olarak desteklendiği anlaşılmaktadır. 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden temin edilen Vakıf kayıtlarına bakıldığında; Açık 

Toplum Vakfı Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2008 tarihli 2008/170 Esas ve 

2008/204 karar sayılı kararı ile tesciline karar verildiği, Açık Toplum Vakfının kurucu 

üyelerinin Nafiz Can PEKER, Mehmet Osman KAVALA, İshak ALATON, Leyla Alaton 

GÜNEYLİ, Kerim PAKER, Üstün ERGÜDER olduğu, Vakfın kuruluş amacının “Türkiye 

Cumhuriyetinin İnsan hakları, Demokrasi ve evrensel değerlere karşı daha duyarlı bir topluma 

sahip olabilmesi amacıyla, eğitim, hukuk ve kalkınma alanların ile sosyal ve kültürel alanlar 

başta olmak üzere her tür bilimsel ve sanatsal faaliyette bulunan tüm özel veya kamu kurum 

ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, dernekler, vakıflar ve bireyler ile panel, 

sempozyum, eğitim programları gibi sosyal içerikli ortak projeler için gerekli koordinasyonu 

sağlamak ve bu projeleri gerçekleştirmek ve maddi olarak desteklemek” olduğu, Vakfın 

kuruluş mal varlığının 450.000 TL olduğu şeklinde bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir.  

AÇIK TOPLUM VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.’YE YÖNELİK 

MASAK RAPORU 

Konuyla ilgisi ve aralarında mevcut bağlantı nedeniyle MASAK’tan talep edilen 

raporun yapılan incelemesinde; 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan verilerinden yapılan sorgu sonucunda 

elde edilen bilgiler doğrultusunda Mali Suçlar araştırma Kurulu Başkalığı yetkililerince 

şüpheli olarak gerçekleştirilen havale işlemlerine dair yapılan incelemede, 

Ahmet AKÜZÜM’ün 2002-2010 yılları arasında Mehmet Osman KAVALA’nın 

ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ve 2016 yılından itibaren ise ALMAN KÜLTÜR 

MERKEZİ ile çalışan ilişkisi bulunduğu görülmüş olup 2012-2015 yılları arasında para 

transferi gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
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Defne SÖZBİR’in 2012-2015 yılları arasında Salto Nakliyat Turizm İnşaat Gıda 

Maddeleri Üretim Ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile ortaklık ilişkisi bulunduğu 

görülmüş olup 2012 yılında para transferi gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

 
Soruşturma kapsamında irdelenen fezleke kapsamında ASHOKA ÇALIŞMALARI 

başlığı altında şüpheliler Mehmet Osman KAVALA, Zeynep MEYDANOĞLU, Azize 

LEYGARA, Ali Hakan ALTINAY, Ayşegül GÜZEL isimli şahısların bulunduğu olayda 

konuyla ilgili konuşmalarının olduğu tespit edilen Derya BOZARSLAN’ın 2011 yılından 

itibaren Mehmet Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ile çalışan ilişkisi 

bulunduğu görülmüş olup 2012-2013 yılları arasında para transferi gerçekleştirildiği tespit 

edilmiştir. 

 
Soruşturma kapsamında görüşmeleri bulunan Hacer FOGGO’nun 03.11.2011-

27.04.2015 tarihleri arasında Mehmet Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu Kültür 

A.Ş. ile çalışan ilişkisi bulunduğu görülmüş olup 2012-2013 yılları arasında para transferi 

gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

 
Hacı ORMAN’ın UYAP kayıtlarına göre İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2016/290 esas numaralı dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 

hakkında kovuşturma yürütüldüğü, şahsa ilişkin olarak çeşitli mahkemeler nezdinde 

kovuşturma yürütüldüğü görülmüştür.  

 
Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Hakan Temel 

TAHMAZ’ın 22.05.2009-31.05.2015 tarihleri arasında (VKN:1770320780) Birgün Yay. Ve 

İlet. Tic. A.Ş., 03.07.2015-16.05.2016 tarihleri arasında Basnews Medya Limited Şirketi ile 
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çalışan ilişkisi bulunduğu görülmüş olup 2011-2017 yılları arasında neredeyse her ay düzenli 

olarak para transferi yapıldığı anlaşılmıştır.  

 
Soruşturma kapsamında yer alan kuruluş ve şahıslar ile Mehmet Osman KAVALA 

arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde tefrik olunan soruşturma 

kapsamında şüpheli sıfatına haiz Hakan Temel TAHMAZ’a (TCKN 20486604066) toplam 

94.612,50 TL, 62 işlemde havale gönderdiği görülmüştür.  

Mahmut ABDÜLSAMETOĞLU’nun 18.04.1998 tarihinde kamu görevine girdiği 

ve halen Diyarbakır Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak 

görev yaptığı anlaşılmış olup 2012, 2014 ve 2015 yıllarında para transferi yapıldığı 

görülmüştür. 

 
Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Meltem ASLAN 

ÇELİKKAN’ın 2010 yılından itibaren Mehmet Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu 

Kültür A.Ş. ve 04.03.2014 tarihinden itibaren Hakikat Adalet Ve Hafıza Çalışmaları 

Derneği çalışanı olduğu anlaşılmış olup 2014-2016 yılları arasında para transferi gerçekleştiği 

tespit edilmiştir.  

  
Soruşturma kapsamında yer alan kuruluş ve şahıslar ile Mehmet Osman KAVALA 

arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde tefrik olunan soruşturma 

kapsamında şüpheli sıfatına haiz Meltem ASLAN ÇELİKKAN’a (TCKN 19489865864) 

SGK kayıtlarına göre şahsın Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Eğt Dan Hiz 

A.Ş.’nin ve Hakikat Adalet Ve Hafıza Çalışmaları Derneği’nin çalışanı olduğu, toplam 

29.330,00 TL; 10 işlemde havale gönderdiği görülmüştür.  

Mukadder EZEL YILMAZ’ın 01.10.2014-28.02.2017 tarihleri arasında Mehmet 

Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. ve 01.03.2017 tarihinden 

itibaren Karakutu Derneği ile çalışan ilişkisi bulunduğu anlaşılmış olup 2014-2017 yılları 

arasında para transferleri gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

 
Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Yıldız ÖNEN’ın ilişkin 

ortaklık ve SGK Hizmet dökümü kaydına rastlanılmamış olup 2011-2015 yılları arasında para 
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transferinin düzenli olarak (1.000’er TL) yapıldığı görülmüştür. 

 
Şüphelilerden Çiğdem MATER UTKU’nun 11.01.2011 tarihinden itibaren Mehmet 

Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. çalışanı olduğu anlaşılmış olup 

2011-2016 yılları arasında para transferleri neredeyse her ay düzenli olarak yapıldığı 

görülmüştür. 

 
Soruşturma kapsamında yer alan kuruluş ve şahıslar ile Mehmet Osman KAVALA 

arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde şüphelilerden Çiğdem MATER 

UTKU’ya (TCKN 25180901916) SGK kayıtlarına göre şahsın Anadolu Kültür Sanat Tanıtım 

İletişim Yayın Eğt Dan Hiz A.Ş.’nin ve Plato Danışmanlık Tic A.Ş.’nin çalışanı olduğu toplam 

92.169,53 TL; 61 işlemde havale gönderdiği görülmüştür.  

Övgü Gökçe YAŞA’nın 2005-2009 yılları arasında ve 2015 yılından sonra Mehmet 

Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Anadolu Kültür A.Ş. çalışanı olduğu, 2010-2015 yılları 

arasında ise Mehmet Osman KAVALA’nın ortağı olduğu Plato Danışmanlık Tic AŞ çalışanı 

olduğu anlaşılmış olup 2011-2016 yılları arasında para transferleri neredeyse her ay düzenli 

olarak yapıldığı görülmüştür.  

 
Şakir Kubilay GÖKÇE’nin 2010-2013 yılları arasında Mehmet Osman 

KAVALA’nın ortağı olduğu çalışanı olduğu PLATO DANIŞMANLIK TİC AŞ çalışanı 

olduğu anlaşılmış olup 2011-2013 yılları arasında para transferlerinin gerçekleştiği tespit 

edilmiştir. 

 
Şeyhmus DİKEN’in 2000-2013 yılları arasında Diyarbakır Büyük Şehir Belediye 

Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği ile 

çalışan ilişkisi bulunduğu anlaşılmış olup 2013-2016 yılları arasında para transferlerinin 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
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Özay ŞAHİN’in UYAP kayıtlarına göre İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 

2014/97 esas numaralı dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 

hakkında kovuşturma yürütüldüğü anlaşılmıştır.  

 
EFT işlemlerine dair Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası EFT verilerinden yapılan 

sorgu sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda Mali Suçlar araştırma Kurulu Başkalığı 

yetkililerince şüpheli olarak gerçekleştirilen EFT işlemlerine dair;  

Elif ÖZDEMİR’in (VKN: 5010044918 ) Anadolu Kül. San. Tan. İlet. Yay. Bilg. 

Eğit. Dan. Hizm. A.Ş. ile ortaklık ilişkisi bulunduğu anlaşılmış olup 2008 yılında 2 işlem ile 

90.000 TL havale gönderildiği görülmüştür.  

 
Recep Zeki TÜRKKAN (TCKN: 46387369736) isimli şahsın Bakırköy 7. Ağır 

Ceza Mahkemesinin 2005/44 esas numaralı dosyası kapsamında Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan hakkında kovuşturma yürütüldüğü, ayrıca Ilgın Cumhuriyet Başsavcılığının 

24.04.1998 tarih ve 1991/231 Haz. Sayılı talep yazısında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

tarafından hakkında şikâyette bulunulan Şark İthalat ve İhracat A.Ş.’nin ortakları arasında 

Recep Zeki TÜRKKAN’ın da bulunduğu anlaşılmış olup Mehmet Osman KAVALA’nın 

ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerde ortaklık ya da yöneticilik ilişkisi bulunduğu ve ayrıca bu 

şirketler ile yoğun para transfer ilişkisi bulunduğu görülmüştür.  

Soruşturma kapsamında yer alan kuruluş ve şahıslar ile Mehmet Osman KAVALA 

arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde tefrik olunan soruşturma 

kapsamında şüpheli sıfatına haiz Asena GÜNAL’ın (TCKN 37532002912) SGK kayıtlarına 

göre şahsın Anadolu Kültür Sanat Tanıtım İletişim Yayın Eğt Dan Hiz A.Ş.’nin çalışanı 

olduğu, toplam 1.500,00 TL 1 işlemde havale gönderdiği görülmüştür. 

Soruşturma kapsamında yer alan kuruluş ve şahıslar ile Mehmet Osman KAVALA 

arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde analizde tefrik olunan soruşturma 

kapsamında şüpheli sıfatına haiz Burçin Özgür GERÇEK’in (TCKN 27271987946) SGK 

kayıtlarına göre şahsın Menka Ticaret Ve San A.Ş.’de Ve Plato Danışmanlık Tic A.Ş.’de 

çalışan olduğu, toplam 9.418,50 TL,  6 işlemde havale gönderdiği görülmüştür.  

 

ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. MASAK RAPORU 

Anadolu Kültür A.Ş.’nin sermaye artışları doğrudan veya dolaylı olarak Birleşik İnş 

ve Dış Tic. A.Ş. firması tarafından ya da Birleşik İnş ve Dış Tic. A.Ş. ile birleşen doğrudan 

veya dolaylı olarak Menka Tic ve Sa. A.Ş. tarafından karşılandığı,  
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2005-2016 yılları arasında 5.317.076,00 TL mal ve hizmet alımı gerçekleştirdiği; bu 

işlemlerin 250.000 TL’lik kısmının (VKN: 1020053478) Atlas Enerji Yat. Ve Dan. Tic. 

A.Ş.’den,  222.278,00 TL’lik kısmının (VKN: 7300047132) Plato Danışmanlık Tic. A.Ş.’den, 

192.729,00 TL’lik kısmının (VKN: 2090504624) Cezayir Lokanta İşletmeciliği Sanayi Ve 

Turizm Hizmet A.Ş.’den, 53.290,00 TL’lik kısmının (VKN: 6150025287) Menka Ticaret Ve 

Sanayi A.Ş.’den gerçekleştiği anlaşılmıştır.  

Şirketin 2005-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış işlemleri 

incelendiğinde ise; 

VKN Mal ve Hizmet Satışı Yapılan Kişi Unvan 

Toplam Mal ve 

Hizmet Topam 

Bedeli (KDV 

Hariç) TL 

10011421 A/4 Ofset Matbaacılık San.Ve Tic.Ltd.Şti. 9.530,00 TL 

1710099361 Biletix Bilet Dağıtım Basım Ve Ticaret A.Ş. 27.771,00 TL 

1880074913 
Bukalemun Organizasyon Reklam 

İnşaatprod.Tur.Tic.Ltd 
40.044,00 TL 

1910025989 Bursa Nilüfer Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 14.000,00 TL 

2110075423 
Coca Cola Meşrubat Paz.Danışmanlık San.Ve Tic. 

A.Ş. 
8.732,00 TL 

2222222222 British Council Ofis 9.038,00 TL 

2310039128 Çatı Pazarlama A.Ş. 5.900.000,00 TL 

3300481823 Flares Teknik Tekstil Ticaret Limited Şirketi 63.085,00 TL 

4610007101 Heınrıch Böll Stıftung Derneği Türkiye Temsilciliği 116.731,00 TL 

4810036448 İstanbul Kültür Ve Sanat Vakfı 19.428,00 TL 

4810503331 İstanbul 2010 Avrupa kültür Başkenti Ajansı 221.043,00 TL 

5240197429 Karmel Pazarlama Hizmetleri Ve Danışmanlık A.Ş. 14.652,00 TL 

6200027077 Metis Yayıncılık Ltdşti. 18.520,00 TL 

7290170875 Pi Prodüksiyon Halkla İlişkiler 30.000,00 TL 

7300047132 Plato Danışmanlık Tic.A.Ş. 200.000,00 TL 

7340094663 Pusula Yayıncılık İletişim Yazılım İmalat San Tic Lt 96.381,00 TL 

7350606049 
Rodeo Eser Sergi Sanat Etkin Müzayede Düz Film Pr 

Lt 
8.135,00 TL 

7610328267 Pelin Cemiloğlu 9.648,00 TL 

7750252836 Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği 32.892,00 TL 

8790017566 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 63.557,00 TL 

8790034957 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 25.423,00 TL 

9970684308 Zed Tanıtım Organizasyon A.Ş. 29.047,00 TL 

 
Eurasia Partnership Foundation 109.862,00 TL 

 
Internatıonal Architecture 31.780,00 TL 

 
İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 19.644,00 TL 

 
Memorial De La Shoah 13.423,00 TL 

 
Niku Norwegıan Instıtute 82.331,00 TL 

Toplam  7.214.697,00 TL 

Şirketin mal ve hizmet satışının 5.900.000 TL’lik kısmını gerçekleştirdiği Çatı 

Pazarlama A.Ş. ile dolaylı olarak Mehmet Osman KAVALA’nın ortağı olduğu, bu hizmet 

satışının 5.400.000 TL’lik kısmının 2015 yılında tek işlem ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.  
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Şirket tarafından mal/hizmet alım-satımı gerçekleştirilen diğer kuruluşların önemli 

bir bölümünün Mehmet Osman KAVALA ile doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ilişkileri 

üzerinden bağlantılı kuruluşlar olduğu görülmüştür. 

Şirkete ait olduğu anlaşılan hesaplara gelen ve hesaplardan giden tutarlar, gelen para 

transferlerine bakıldığında büyük oranda swift kaynaklı finansman olduğu, swift 

göndericilerinin yurt dışında yerleşik kurum ve kuruluşlar olduğu, bu kurum ve kuruluşların 

şirketin web sayfasında “destekleyenler” başlığı altında yer alan kuruluşlara benzerlik 

gösterdiği görülmüştür. 

Alınan Havale  Alınan EFT  Alınan Swift  
Yatırılan 

Nakit  
TOPLAM  

4.085.060,50 TL 4.355.284,09 TL 
8.872.433,71 

TL 
290.828,75 TL 17.603.607,05 TL 

Gönderilen 

Havale 
Gönderilen EFT 

Gönderilen 

Swift 
Çekilen Nakit TOPLAM 

8.208.414,29 TL 7.243.572,83 TL 
1.448.427,92 

TL 
382.227,55 TL 17.282.642,59 TL 

Açık Toplum Vakfı’ndan (VKN:0050523763) 15.08.2011-25.04.2017 tarihleri 

arasında 74 işlem ile 1.891.465 TL havale geldiği, şirketin de 2011-2016 yılları arasında 4 

işlem ile 45.689 TL Açık Toplum Vakfı’na havale gönderdiği anlaşılmıştır.  

Sorgulanan 

Kişi VKN

Sorgulanan Kişi 

Ad-Soyad-

Unvan

Göndere

n VKN

Gönderen Ad-Soyad-

Unvan

Havale 

Tarihi
Tutar Banka

Gönderen 

Şube

Alan 

Şube

Gönderen 

Hesap No 

Alan 

Hesap 

No 

0050523763
AÇIK TOPLUM 

VAKFI

068047543

6

ANADOLU 

KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİL

G. EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş.

23.08.2011 20.024,00
TÜRKİYE GARANTİ 

BANKASI A.Ş.

ELMADAG 

(00234) 

BEBEK 

(00211) 
6298431 6298846

0050523763
AÇIK TOPLUM 

VAKFI

068047543

6

ANADOLU 

KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİL

G. EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş.

20.05.2015 7.590,00
TÜRKIYE GARANTI 

BANKASI A.S.

ELMADAG 

(00234) 

BEBEK 

(00211) 
6299329 6298846

0050523763
AÇIK TOPLUM 

VAKFI

068047543

6

ANADOLU 

KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİL

G. EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş.

08.08.2016 3.480,00
TÜRKIYE GARANTI 

BANKASI A.S.

ELMADAG 

(00234) 

KABATAS 

(01123) 
6299329 6298846

0050523763
AÇIK TOPLUM 

VAKFI

068047543

6

ANADOLU 

KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİL

G. EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş.

12.08.2016 14.595,00
TÜRKIYE GARANTI 

BANKASI A.S.

ELMADAG 

(00234) 

KABATAS 

(01123) 
6296332 6298846

 
Mal ve Hizmet satış bilgilerinden de anlaşılacağı üzere Açık Toplum Vakfı’na 

şirketin beyan edilmiş büyük mal ve hizmet satışı olmadığı, bunun dışında tapu satışı da 

olmadığı anlaşılmıştır. Mehmet Osman KAVALA’nın bir dönem Open Society İnstitute 

Assistance Foundation Temsilciliği yöneticiliği yaptığı, Open Society Institute Foundation 

unvanlı yurt dışında yerleşik kuruluşun George SOROS tarafından kurulduğu anlaşılmıştır. 

Mehmet Osman KAVALA’nın Açık Toplum Vakfı’nın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 

Üyesi olduğu görülmüştür. 2011-2017 yılları arasında Açık Toplum Vakfı’nın OSI 

ASSISTANCE FOUNDATION unvanlı kuruluştan 25 işlem ile; 
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Sorgulanan Kişi 

VKN

Sorgulanan Kişi  Ad-

Soyad-Unvan
Gönderen

İşlem 

Tarihi

Tutar 

(Dolar)
Tutar Alan Hesap No (IBAN) Alan Banka Gönderen Banka

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

18.07.2011 1.150.000,00 1.885.540,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

30.09.2011 600.000,00 1.106.400,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

30.04.2012 500.000,00 876.150,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

19.09.2012 700.000,00 1.254.400,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

03.12.2012 346.000,00 614.565,20 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

15.02.2013 600.000,00 1.056.420,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

30.04.2013 600.000,00 1.076.400,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

28.06.2013 600.000,00 1.155.540,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

19.12.2013 350.000,00 714.315,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

03.03.2014 500.000,00 1.105.700,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

15.05.2014 500.000,00 1.034.850,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

20.06.2014 500.000,00 1.062.650,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

03.09.2014 500.000,00 1.082.900,00 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

21.11.2014 599.950,00 1.337.948,49 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

02.02.2015 499.950,00 1.207.829,20 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

22.04.2015 499.950,00 1.348.465,14 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

08.07.2015 499.950,00 1.338.516,13 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

08.07.2015 499.950,00 1.338.516,13 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

13.10.2015 499.950,00 1.460.503,93 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

07.12.2015 401.950,00 1.161.675,69 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

15.03.2016 699.950,00 2.014.176,12 TR810006200021100009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

09.06.2016 700.000,00 2.021.180,00 TR540006200112300009091376         (TGBATRISXXX)

RAIFFEISEN BANK 

INTERNATIONAL AG 

(RZBAATWWXXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

19.10.2016 821.233,00 2.538.102,70 TR540006200112300009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

05.12.2016 157.935,00 553.435,82 TR540006200112300009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)

0050523763 AÇIK TOPLUM VAKFI

ATION OSI 

ASSISTANCE 

FOUND

13.02.2017 699.935,00 2.570.371,30 TR540006200112300009091376         (TGBATRISXXX)
STANDARD CHARTERED 

BANK (SCBLUS33XXX)  
swift aldığı tespit edilmiştir. 

Plato Danışmanlık Tic. A.Ş. (VKN: 7300047132)  tarafından şirket hesabına 

2012-2014 yılları arasında 606.640 TL havale ve 2011-2014 yılları arasında 227 işlem ile 

3.456.815,66 TL EFT gönderildiği; toplamda 4.063.456,66 TL havale ve EFT gönderildiği 

anlaşılmıştır. EFT işlem açıklamalarında “GİDEN EFT, PLATO DANISMANLIK TICARET 

A.S., CARI HESAP, OSMAN KAVALA, CARİ HESABA MAHSUBEN, CARİ HESAP” 

gibi işlem açıklamaları bulunduğu, şirketin Plato Danışmanlık A.Ş.’ye 200.000 TL’lik mal 

ve hizmet satış işlemi gerçekleştiği görülmüş olup bunun dışında bir mal ve hizmet 

satışına ve tapu alış satışına rastlanılmamış, şirket tarafından Plato Danışmanlık A.Ş.’ye 

592.889 TL havale ve EFT gönderildiği görülmüştür.  
İsveç Başkonsolosluğu (VKN: 4810416145)  tarafından şirket hesaplarına 2015-

2017 yılları arasında 9 işlem ile 704.581,69 TL havale gönderildiği anlaşılmıştır.  
Heınrıch Böll Stıftung Derneği (VKN: 4610007101) Türkiye Temsilciliği 

tarafından şirket hesaplarına 9 işlem ile 93.826 TL EFT gönderildiği anlaşılmış olup şirketin 

Heınrıch Böll Stıftung Derneği Türkiye Temsilciliği ile mal ve hizmet satış bilgisi mevcuttur.  

Şirket hesaplarına yurt dışından geldiği değerlendirilen swift işlemleri TL bazında 

aşağıda gösterilmektedir. Şirket hesaplarına swift işlemleri ile gönderilen toplam tutarın 

8.799.545,98 TL’ye tekabül ettiği görülmüştür.   
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Gönderen Toplam Tutar 

- 3.276,13 Tl 

Au General 24.036,87 Tl 

Civilitas Foundation 38.646,40 Tl 

Coe 207.017,33 Tl 

Columbia University 23.239,60 Tl 

Conseil De L Europe 124.346,75 Tl 

Deutscher Volkshoch- 427.618,73 Tl 

Epf Eu Atnp 1.019.491,09 Tl 

Goethe Institut E.V. 13.732,31 Tl 

Luys I Luso Llc 133.479,01 Tl 

Memorial De La Shoah[1] 15.659,60 Tl 

Mondriaan Stichting 63.983,07 Tl 

Oak Foundation Ltd 27.811,00 Tl 

Pro Helvetia 11.096,40 Tl 

Roma Education Fund 85.760,58 Tl 

Stiftung Zollverein 92.370,67 Tl 

Tranzit.At 122.111,96 Tl 

Union Of Ngo Yerkir 20.930,40 Tl 

World Monuments Fund 170.228,16 Tl 

( Ref ) Roma Education Fund 55.247,91 Tl 

9 Free Word R C 112805 1.120,68 Tl 

Ation Osi Assistance Found 48.291,95 Tl 

Bh Stiftung Mercator Gm 653.968,65 Tl 

C Us Dept Of State Gfs 419.278,73 Tl 

Eis Eur Deutscher Freundeskr 24.489,24 Tl 

Er Les Min. E Cent. Int. Escarre P 70.751,31 Tl 

F. Mitost E.V.  Verein 15.736,88 Tl 

Fonds Voor Stichting Nederlands 15.984,51 Tl 

Fonds, Stichting Mondriaan 6.219,21 Tl 

Found Eurasia Partnership[2] 82.893,93 Tl 

Hecking Acct Cs Mott Foundation C 967.454,50 Tl 

Initiatives Foundation For Arts 56.076,00 Tl 

Ion Smithsonian Institut 112.007,55 Tl 

Ional Georgia Counterpart Internat 173.635,10 Tl 

Iring Hauz Fondaciya Galiver Kl 14.156,80 Tl 

Kulturminnefors Norsk Institutt For 14.270,00 Tl 

Lbenkian Fundacao Calouste Gu 524.865,25 Tl 

Lman Kultur Die Brucke (Kopru) A 127.197,38 Tl 

Nc. Chrest Foundation, I 686.008,93 Tl 

Nt Fineco Eurofinanceme 15.173,91 Tl 

S Fonds Voor Stichting Prins Clau 29.145,07 Tl 

S Ltd European Alternative 6.939,27 Tl 

Tichting Europese Culturele S 1.881.624,19 Tl 

Triebs G Motel One Germany Be 1.059,29 Tl 
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Ugendbruecke Deutsch-Tuerkische J 140.505,37 Tl 

Ung - G Rosa-Luxemburg-Stift 22.300,10 Tl 

Ust Memorial United States Holoca 8.308,21 Tl 

Şirkete ait olduğu değerlendirilen www.anadolukultur.org adresinde belirtilen 

destekleyenler bölümünde; 

DESTEKLEYEN KURUM VE KURULUŞLAR  

Açık Toplum Vakfı  

Alman Başkonsolosluğu  

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu  

Başkonsolosluğu  

British Council  

Chevron  

Chrest Foundation  

Counterpart International  

DOEN  

DVV  

Eurasia  

Eurimages Fund  

European Commission  

European Cultural Foundation  

Garanti  

Global_Dialogue  

Goethe Enstitüsü  

Gulbenkian  

Hasna  

Heinrich Böll Stiftung Derneği  

Hollanda MATRA Programı  

Istanbul2010  

İsveç İstanbul  

Mercator  

Mimeta  

Mondriaan  

Mott  

Norveç Büyükelçiliği  

OSI Assistance  

Plato Danışmanlık Ticaret A.Ş  

Prince Claus Fund  

Robert Bosch  

Sida  

Swiss Academy for Development  

The Cristensen Fund  

Tranzit  

kurum ve kuruluşlar görülmüştür. Şirket hesaplarından çok sayıda kişiye yönelik 

olarak burs vb. işlem açıklamalı EFT yapıldığı görülmüştür.  

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı görevlilerince şüpheli görülen işlemler; 

 

http://www.anadolukultur.org/
http://www.anadolukultur.org/
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FETÖ’ye aidiyeti, iltisak veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan kurum 

ve kuruluşlardan olan; 

1-Ufuk Sema Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş. (VKN: 8850050469)  isimli firmaya 

şirketin 21.10.2009 tarihinde “DERYA KARAKULLUKÇU LEVENT 2 ŞUBESİ” işlem 

açıklamasıyla 700 TL EFT gönderdiği,  

2-Meriç Özel Eğitim Hizm A.Ş. (VKN: 6170032312) isimli firmaya şirketin 

24.01.2011 tarihinde “BİRCAN ZAMAN” işlem açıklamasıyla 1.200 TL EFT gönderdiği, 

3-Bilgi Eğitim Yayım Sanayi Ticaret ve Turizm AŞ (VKN: 1720380650) isimli 

firmaya şirketin 06.01.2012 tarihinde “YUNUS GÜMÜŞ” işlem açıklamasıyla 1.700 TL EFT 

gönderdiği,  

4-Safa Özel Eğitim Kurumları Ve Yayıncılık Tic. A.Ş. (VKN: 7360195836) isimli 

firmaya şirketin 18.08.2014 tarihinde 2.800 TL ve 19.08.2014 tarihinde 2.000 TL EFT 

gönderdiği görülmüştür.  

 FETÖ/PDY kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı 

İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2016/16458 soruşturma dosyasında adı geçen 

Burak SOYLU (TCKN: 32308433938) isimli şahsa Şirketin 02.06.2016 tarihinde “ARAÇ 

KİRALAMA BEDELİ” işlem açıklamasıyla 2.000 TL EFT gönderdiği, şahsın para transferi 

gerçekleşen dönemde F.L.Y. SERVİCE LTD.HAVA KARGO SERV TURİZM HİZM 

LTD.ŞTİ (VKN: 3840050466) unvanlı firma ile çalışan ilişkisi bulunduğu görülmüştür. 

FETÖ/PDY kapsamında Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun 

2016/1079 sayılı soruşturmada adı geçen UYAP kayıtlarına göre Artvin Ağır Ceza 

Mahkemesinin 2017/98 Esas numaralı dosyası kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Ahmet YILDIRIM (TCKN: 29194096088) isimli 

şahsa şirketin 04.01.2012 tarihinde “YUNUS GÜMÜŞ” işlem açıklamasıyla 1.700 TL EFT 

gönderdiği görülmüştür. 

668 sayılı KHK ile kapatılan IMC TV’nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığınca hazırlanan 22.07.2013 tarih ve 2013/DR.84/03-1,13-13/01-1 sayılı 

Araştırma ve Değerlendirme Raporda  (Internatıonal Medıa Centre) merkezi 

İngiltere’de olan Internatıonal Medıa Centre Ltd. isimli firmanın Türkiye İstanbul 

Şubesi unvanlı firma ile çalışan ilişkisi olan; 

1-Rodi YÜZBAŞI(TCKN: 24887139462) isimli şahsa şirketin 25.02.2011 tarihinde 

“FİLM TELİF” işlem açıklamasıyla 460 TL ve 02.03.2011 tarihinde “MİRAZ FİLMİ 

GİSTERİM BEDELİ” işlem açıklamasıyla 200 TL EFT gönderdiği, 

2-Aris NALCI (TCKN: 44452433818) isimli şahsa şirketin 23.08.2011 tarihinde “4 

NOLU MAKBUZ BEDELI” işlem açıklamasıyla 1.780,07 TL EFT gönderdiği, 

3-Cahit ÇEÇEN(TCKN: 65761018992) isimi şahsa şirketin 28.02.2011 tarihinde 

“FİLM TELİF” işlem açıklamasıyla 460 TL EFT gönderdiği görülmüştür.  

PKK terör örgütünün KCK-TM yapılanması ve Dicle Haber Ajansı Yayıncılık 

Tanıtım ve Ticaret A.Ş isimli firma hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığınca hazırlanan 25.06.2010 tarih ve 2010.DR.77/2, 2010.DR.64/1 sayılı raporda 

adı geçen; 

1-Zeynel DOĞAN (TCKN: 58834240284) isimli şahsa şirketin 24.12.2013 

tarihinde “286747 VE 1569995 NOLU FT BEDELİ” işlem açıklamasıyla 199,02 TL ve 

10.01.2014 tarihinde “EDİTÖR” işlem açıklamasıyla 3.000 TL EFT gönderdiği,  

2-Sedat YILDIZ (TCKN: 46975924736) isimli şahsa şirketin 16.05.2012 tarihinde 

500 TL EFT gönderdiği görülmüştür.   

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ilişkin olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığınca hazırlanan 15.02.2017 tarih ve 95/9 sayılı İnceleme raporda adı geçen Ahmet 

Sidar GÜLLÜ (TCKN: 42709062460) isimli şahsa Şirketin 26.09.2013 tarihinde “40156 

NOLU FT BEDELI” işlem açıklamasıyla 2.000 TL EFT gönderdiği görülmüştür. 
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PKK/KCK terör örgütüne finansal destek kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun 2016/42632 soruşturma dosyasında adı 

geçen Malkoç Otelcilik Tur İnş. San Tic. A.Ş. (VKN: 6110075781) isimli firmaya şirketin 

2006-2014 yılları arasında 8 işlem ile 4.751 TL EFT gönderdiği görülmüştür. 

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında kovuşturma yürütülen 

kişilere şirket hesaplarından para gönderildiği tespit edilmiştir.  

TRANSFER BİLGİLERİ  TCKN  Ad-Soyad Birim Ad Esas No Dosya Durum 

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/91 Açık 

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/324 Kapalı 

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2015/255 Kapalı

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/340 Yargıtayda 

Diyarbakır(Kapatılan) 7. Ağır Ceza Mahkemesi (TMK 

10. Maddesi ile Görevli) 
2012/28 Kapalı 

Ankara(Kapatılan) 12. Ağır Ceza Mahkemesi(CMK 250 

ile Yetkili)  
2013/19 Kapalı 

2015 yılında “AVP.SİYASET OKULU YOL MASRAFI ÖDEME” 

işlem açıklamalarıyla 3 işlemde 285,56 TL EFT gönderilen 
21055531608 HACER ÖZMEN Ankara  2. Mahkemesi Ağır  Ceza 2015/355 Açık 

Adıyaman  1. Mahkemesi Ağır  Ceza 2016/236 Kapalı 

Adıyaman  1. Mahkemesi Ağır  Ceza 2016/259 Açık 

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 2016/148 Kapalı

08.08.2016 tarihinde “KÜÇÜK HİBE İŞ AVANSI ÖDEMESİ” 

işlem açıklamasıyla 832 TL EFT gönderilen  
54664386888 HASİP YANLIÇ Diyarbakır  10.  Ağır  Ceza Mahkemesi 2017/124 Açık 

06.09.2011 tarihinde “INTEFTEMR-YAZI TELİFİ” işlem 

açıklamasıyla 249 TL EFT gönderilen  
19285173972 HAYDAR DARICI Diyarbakır  4. Mahkemesi Ağır  Ceza 2016/62 Açık 

08.08.2016 tarihinde “KÜÇÜK HİBE İŞ AVANSI ÖDEMESİ” 

işlem açıklamasıyla 1.650 TL EFT gönderilen  
26623599394 MEDİNE ÖLÇEN Diyarbakır  4. Mahkemesi Ağır  Ceza 2017/287 Açık 

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Madde 

İle Görevli) 
2009/11 Kapalı 

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Madde 

İle Görevli) 
2013/112 Kapalı

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/142 Yargıtayda

31.02.2012 tarihinde 2.400 TL havale gönderilen  10870864206 METİN AKDEMİR İstanbul  1.  Ağır  Ceza Mahkemesi 2009/433 Kapalı 

İstanbul(Kapatılan) 16. Ağır Ceza Mahkemesi (TMK 

10. Maddesi ile Görevli) 
2014/2 Kapalı 

İstanbul  19.  Ağır  Ceza Mahkemesi 2014/101 Açık 

02.02.2012 tarihinde 500 TL havale gönderilen 19160539060
MEHMET 

CEMALÇELİK  

16.09.2016 tarihinde “INTEFTEMR-AVP.SİYASET OKULU 

ULAŞIM  BEDELİ” işlem açıklamasıyla 439,99 TL havale 

gönderilen  

70699140264 ROJ ESİR GİRASUN 

12.02.2015 tarihinde 344,80 TL EFT gönderilen  36307262896 ETHEM CAGIR 

2015 yılında “AVP.SİYASET OKULU YOL MASRAFI ÖDEME” 

işlem açıklamalarıyla 2 işlemde 408,35 TL EFT gönderilen 
17809250260 HASAN MAMA 

10.04.2007 tarihinde “COŞKUN ÜSTERCİ EGİTMENLİK 

BEDELİ” işlem açıklamasıyla 1.233 TL EFT gönderilen 
37633682334 COŞKUN ÜSTERCİ 

15.09.2015 tarihinde “AVP.SİYASET OKULU YOL MASRAFI 

ÖDEMES” işlem açıklamasıyla 247,99 TL ve 29.12.2015 tarihinde 

“AVP.SİYASET OKULU YOL MASRAFI ÖDEME” işlem 

açıklamasıyla 324,98 TL EFT gönderilen 

67255002838 ELİF ÇETİNBAŞ 
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AÇIK TOPLUM VAKFI MASAK RAPORU 

Açık Toplum Vakfı’na ait hesaplara gelen havale ve EFT işlemlerinin; 

olduğu görülmüştür.  

FETÖ’ye aidiyeti, iltisak veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle OHAL 23.07.2016 

tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı KHK ile kapatılan kurum ve 

kuruluşlar listesinde yer alan; Gazeteciler ve yazarlar Vakfı’nın olduğu görülmüştür.   

 
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplarca aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunan 

OHAL kapsamında 22.10.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 677 sayılı 

KHK ile kapatılan; Gündem Çocuk Derneği ve Muş Kadın Çatısı Derneği’nin olduğu 

görülmüştür.  

 
Açık Toplum Vakfı’nın 2008-2017 yılları arasında 2146 işlem ile toplam 

30.542.618,25 TL havale ve EFT gönderdiği. Bu transferlerin 17.010.948,40 TL’lik kısmını 

oluşturan ve unvanlarında “dernek ve vakıf” geçenlere ilişkin; 

Gönderen 

VKN/TCKN 
Gönderen Ad-Soyad-Unvan Havale Tarihi Tutar AÇIKLAMA 

80255565 ADK BİLİŞİM VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİLTD.ŞTİ. 13.01.2015 182,9   

680475436 ANADOLU KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİLG. EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş. 23.08.2011 20.024,00

680475436 ANADOLU KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİLG.EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş. 20.05.2015 7.590,00   

680475436 ANADOLU KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİLG.EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş. 08.08.2016 3.480,00   

680475436 ANADOLU KÜL.SAN.TAN.İLET.YAY.BİLG.EĞİT.DAN.HİZM.A.Ş. 12.08.2016 14.595,00   

45985208102 CAN İLBEY 26.02.2013 3.784,00 RUSIHAK RUH SAGLIGI SOSYAL POLITIKA IADE 

2090474363 CEZA İNFAZ SİSTEMİNDE SİVİL TOPLUM DERNEĞİ 04.08.2014 4.170,00   

1790617537 CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 24.02.2016 138,68 GÜVENCE BEDELI - 00002077986 

3060524863 DOĞAN KURYE TOPLU DAĞITIM HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. 10.04.2014 885   

3890079512 GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI[1] 31.08.2012 10.000,00 BİRLİKTE YAŞARDIK TİYATRO PROJESİ İADE 

4280265627 GÜNDEM ÇOCUK DERNEĞİ[2] 25.03.2014 559,96   

4350499163
GÜNEYDOĞU TURABDİN SÜRYANİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 

DERNEĞİ 
13.12.2016 978

GÜNEYDOĞU (TURABDİN) SÜRYANİ KÜLTÜR VE 

DAYANIŞMA DERNE  

4600430596 HAYATA DESTEK DERNEĞİ - STL 21.12.2015 10.310,00 Hayata Destek Derneği Proje Geri Ödemesi 

4600475773 HAYATSÜR DERNEĞİ 05.12.2016 180 FAZLA GELEN HAVALENİN İADESİ 

8900230426 HRANT DİNK VAKFI 19.03.2015 34.376,00 23.02.15/161 no.lu karara ist. K.Miras iadesi 

4780548761 İNSAN HAKLARI VE GÖÇ ARAŞTIRMA DERNEĞİ 10.07.2015 600 İADE 

4810101343 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 23.03.2011 2.520,00 GPOT-2010005-HİBE GERİ İDEME 

4810101343 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 26.05.2014 2.781,00   

4810101343 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 15.05.2015 946
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 

GÖNDERİLEN 

4840100938 KA-DER KADIN ADAYLARI DESTEKLEME VEEĞİTİM DERNEĞİ 23.02.2017 1.666,46 PROJE BÜTÇESİ İADE EDİLEN TUTARI 

5280484826 KATALİST TASARIM REKLAM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. 26.03.2012 1.377,00   

9240033265 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 11.04.2013 2.737,70 69485

9240033265 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 28.04.2016 2.940,00
2015-45871 FGG011 PROJESI KALAN MEBLAĞIN ATV 

HESABIBA AKTARILMASI KOÇ ÜNİVER   

13334432980 MEHMET ALİ TLABAR 20.02.2013 7.437,00 GERİ İADE 

6220421954 MORMİ YAPI ÜRÜNLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24.05.2016 9.136,24   

6240446902 MUŞ KADIN ÇATISI DERNEĞİ[1] 28.01.2016 12.000,00 Projenin iptal edilmesi sebebi ile para  İadesi 

6470353361 ORTAK GELECEK İÇİN DİYALOG DERNEĞİ 28.02.2017 154 Proje Bütçesi Kalan Miktar 

7350828931 ROMAN HAKLARI DERNEĞİ 25.10.2016 250 ROMAN HAKLARI DERNEĞİ AÇIK TOPLUM VAKFI IADE 

7350451363 S.S. FİLMMOR KADIN ÇEVRE KÜLTÜR VE İŞLETME KOOP. 29.07.2015 700 S.S.FİLMMOR KADIN ÇEVRE K FILMMOR ÖDEME  

7360078450 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 14.02.2014 10.168,00   

7360078450 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 19.08.2016 2.199,00   

7800353246 SÖZ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 30.03.2017 38.500,00
SÖZ YARD.VE DAY.DER.TARAFINDAN GERİ İADE 

EDİLMİŞTİR.   

7990379241 ŞANLIURFA OMURİLİK FELÇLİLERİ İSTİHDAM DERNEĞİ 15.01.2014 6.000,00 45872-2013724 Ş.URFA OMURİLİK FELÇLİLERİ DER.TRF P 

8790012936 TÜRKİYE EKONOMİK VESOS.ETÜDL.VAKFI. 05.12.2012 14.151,00 VATANDAŞ BUTCESI PRJ.1 TAKSIT IADEI 

8790012936 TÜRKİYE EKONOMİK VESOS.ETÜDL.VAKFI. 05.12.2012 38.964,00 KADIN YOKSULLUGU HARITALARI PRJ.1 TAKSIT IADESİ 

8790012936 TÜRKİYE EKONOMİK VESOS.ETÜDL.VAKFI. 15.03.2013 117.927,00   

8790012936 TÜRKİYE EKONOMİK VESOS.ETÜDL.VAKFI. 23.05.2014 29.878,00   

8790012936 TÜRKİYE EKONOMİK VESOS.ETÜDL.VAKFI. 14.05.2015 60.295,00   

8790034957 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI 14.06.2013 665 TÜSEV 75 NOLU TAL. İLE 

10067771256 ÜZEYİR AY 06.06.2011 662,18   

10067771256 ÜZEYİR AY 16.06.2011 1.008,11   

TOPLAM 476.916,23
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Alan Adı-Soyadı Unvan Toplam Tutar 

İşlem 

Sayısı 

Ab İncileri Derneği 20,00 TL 1 

Afrikalılar Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği 119.005,00 TL 10 

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu 395.300,00 TL 14 

Alternatif Yaklaşımlar Derneği 7.500,00 TL 1 

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği 7.500,00 TL 1 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı 4.000,00 TL 1 

Arada Derneği 28.000,00 TL 2 

Avrasya Sanat Kolektifi Derneği 113.000,00 TL 4 

Avrupa Birliği Öncüleri Derneği 21.200,00 TL 2 

Ay Işığım Yardımlaşma Kültür Ve Eğitim Derneği 7.500,00 TL 1 

Bağımsız Araştırma Bilgi Ve İletişim Derneği 301.705,00 TL 8 

Bağımsız Sinemacılar Derneği 54.320,00 TL 3 

Barikat Sanat Atölyesi Derneği 15.000,00 TL 1 

Başka Bir Okul Mümkün Derneği 116.910,00 TL 4 

Batman Kültür Ve Sanat Derneği Başkanlığı 37.500,00 TL 5 

Bellek Ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği 70.000,00 TL 4 

Beylikdüzü Kamu Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme 

Derneği 7.400,00 TL 1 

Biz Buradayız Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 15.000,00 TL 1 

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği 1.835,00 TL 1 

Bodrumda İnsanca Yaşam Derneği 39.000,00 TL 3 

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı 158.902,00 TL 10 

Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı 7.500,00 TL 1 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 443.252,00 TL 11 

Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yârdim Derneği 104.550,00 TL 3 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 61.000,00 TL 3 

Çankırı Gençlik Kültür Ve Eğitim Derneği 182.775,00 TL 5 

Çocuklar Ayni Çatının Altında Derneği 26.944,00 TL 2 

Demokrasi Barış Ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği 21.360,00 TL 1 

Dezavantajlı Bireylerin Eğitimini Destekleme Derneği 82.200,00 TL 3 

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Derneği 69.220,00 TL 3 

Divak Turizm Taş. Otom. Eğ. Gıda Iht. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti. 1.097,40 TL 1 

Diyarbakır Siyasal Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği 600.461,00 TL 14 

Edirne Kadın Gelişim Merkezleri Yardımlaşma Ve Dayanışma 

Derneği 76.750,00 TL 4 

Enka Spor Eğitim Ve Sosyal Yardım Vakfı 7.500,00 TL 1 

Ermeni Kültürü Ve Dayanışma Derneği 55.032,00 TL 3 

Eshab-I Kehf Eğitim Ve Kültür Vakfı 43.680,00 TL 3 

Eshab-I Kehf Kalkındırma Dayanışma Ve Güzelleştirme Derneği 15.000,00 TL 2 

Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Ve Sosyal Haklar Derneği 7.500,00 TL 1 

Evrensel Mevlana Aşkları Vakfı 7.500,00 TL 1 

Farkında Misiniz İklim Değişiyor Derneği 7.500,00 TL 1 

Fotoğraf Vakfı 65.052,00 TL 5 
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GAP Gençlik Derneği Başkanlığı 47.428,00 TL 2 

Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı 27.500,00 TL 3 

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Interseks Gençlik 

Çalışmaları Ve Dayanışma Derneği 9.120,00 TL 1 

Genç Ortak Düşünce Ve Hareket Derneği 70.744,00 TL 4 

Genç Öngörü Derneği 100.000,00 TL 4 

Gündem Çocuk Derneği 15.411,00 TL 2 

Güneydoğu Turabdin Süryani Kültür Ve Dayanışma Derneği 74.450,00 TL 4 

Hak, Eşitlik, Varoluş İçin Lezbiyen Gey, Biseksüel, Transseksüel, 

Interseksüel Derneği 31.220,00 TL 2 

Hakikat Adalet Ve Hafıza Çalışmaları Derneği 792.000,00 TL 22 

Hakkari Genç Gönüllüler Derneği 15.000,00 TL 1 

Hayata Destek Derneği 300.000,00 TL 4 

Hayatsür Derneği 148.600,00 TL 3 

Her Yerde Sanat Derneği 7.500,00 TL 1 

Herkes İçin Eşitlik Ve Liderlik Platformu Derneği 13.905,00 TL 1 

Hrant Dink Vakfı 522.501,00 TL 25 

Hrant Dink Vakfı İktisadi İşletmesi 147,00 TL 1 

I.M.V. İstanbul Mülkiyeliler Vakfı 7.500,00 TL 1 

İltica Ve Göç Araştırmaları Merkezi Derneği 581.650,00 TL 12 

İnsan Hakları Derneği 7.500,00 TL 1 

İnsan Hakları Ve Göç Araştırma Derneği 7.350,00 TL 1 

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 179.675,00 TL 4 

İsmail Beşikçi Vakfı 56.803,00 TL 4 

İstanbul Lezbiyen Gey Biseksüel Travestitrans Dayanışma 

Derneği 102.000,00 TL 3 

İstanbul Roman Çiçekçileri Derneği 34.440,00 TL 3 

İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı 74.666,00 TL 5 

İzmir Çağdaş Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği 245.172,00 TL 12 

Ka-Der Kadın Adayları Destekleme Ve Eğitim Derneği 124.870,00 TL 7 

Kamer Vakfı 138.750,00 TL 1 

Kamer-Kadın Merkezi Eğt. Üretim Dan. Ve Day. Vakfı 1.010.740,00 TL 18 

Kaos Gey Ve Lezbiyen Araştırma Ve Dayanışma Derneği 33.125,00 TL 1 

Kaos Gey Ve Lezbiyen Kültürel Ar. Ve Day. Derneği İkt. İşl. 207.995,00 TL 11 

Karagözyan Yetimhanesi Vakfı 7.500,00 TL 1 

Karakutu Derneği 32.500,00 TL 1 

Kırkayak Kültür Sanat Ve Doğa Derneği 15.000,00 TL 1 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İns. Hakları Derneği 107.300,00 TL 11 

Kumbara Sanat Atölyesi Ve Toplumsal Dayanışma Derneği 54.180,00 TL 5 

Kültürel Mirası Koruma Derneği 10.000,00 TL 1 

Lambda İstanbul Lgbt Day. Derneği 10.650,00 TL 1 

Lotus Genç Alan Derneği 133.875,00 TL 4 

Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 242.840,00 TL 4 

Mavi Umut Derneği 7.500,00 TL 1 

Münazara Derneği 22.885,00 TL 1 
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Muş Kadın Çatısı Derneği 19.400,00 TL 2 

Münazara Derneği 45.330,00 TL 3 

Nesin Vakfı 93.000,00 TL 2 

Ortak Gelecek İçin Diyalog Derneği 339.796,00 TL 8 

Otizm Dernekleri Federasyonları 16.750,00 TL 1 

Özgürlük Araştırmaları Derneği 22.500,00 TL 2 

Özürlüler Vakfı 43.110,00 TL 3 

Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biks. Travs. Transek. Day. Derneği 396.359,00 TL 18 

Pozitif Yaşam Derneği 20.725,00 TL 1 

Punto24-Bağimsiz Gazetecilik Derneği 81.511,00 TL 2 

Puruli Kültür Sanat Derneği 335.000,00 TL 6 

Roman Gençlik Derneği 71.100,00 TL 4 

Roman Hakları Derneği 723.304,00 TL 15 

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişi Derneği 224.366,00 TL 8 

Sakarya Romanlar Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği 64.425,00 TL 4 

Sıfır Ayırımcılık Derneği 40.200,00 TL 2 

Sinema Gönüllüleri Derneği 15.000,00 TL 1 

Sosyal Değişim Derneği 71.281,00 TL 7 

Sosyal Güçlendirme İçin Spor Ve Beden Hareketi Derneği 10.830,00 TL 1 

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği Ve Cinsel Yönelim Çalışmaları 

Derneği 321.061,00 TL 13 

Sosyal Üretim Ve Eğitim Çalışmaları Derneği 57.500,00 TL 2 

Sosyal-Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği 40.176,00 TL 3 

Söz Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 105.780,00 TL 4 

Sulukule Gönüllüleri Derneği 7.500,00 TL 1 

Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme Dayanışma Derneği 84.500,00 TL 5 

Suriye Can Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği 79.380,00 TL 3 

Suriye Nur Dostluk Derneği 181.740,00 TL 4 

Sürdürülebilir Yaşam İçin Kelebek Etkisi Derneği 21.000,00 TL 3 

Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği 13.500,00 TL 2 

Türkiye Sakatlar Derneği 7.000,00 TL 1 

Tomurcuk Eğitim Kültür Ve Dayanışma Vakfı 17.500,00 TL 1 

Toplum Gönüllüleri Vakfı 587.060,00 TL 16 

Toplum Ve Hukuk Araştırmaları Vakfı 241.874,00 TL 10 

Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği 156.051,00 TL 7 

Toplumsal Haklar Ve Araştırmalar Derneği 114.662,00 TL 6 

Toplumsal Olayları Araştırma Ve Yüzleşmeme Derneği 37.500,00 TL 5 

Troya Genç Çevre Derneği 15.000,00 TL 2 

Troya Kültür Derneği 5.000,00 TL 1 

Türkiye Ekonomik Ve Sos. Etüt Vakfı 1.879.751,00 TL 18 

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 6.310,00 TL 1 

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı 7.500,00 TL 1 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı 20.000,00 TL 2 

Türkiye-Avrupa Vakfı 124.416,00 TL 4 

Uçan Süpürge Kadın İletişim Ve Araştırma Derneği 142.000,00 TL 5 
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Uluslar Arası Performans Sanatları Araştırma Ve Üretim Derneği 20.000,00 TL 2 

Uluslararası Şeffaflık Derneği 93.815,00 TL 4 

Van Güzel Sanatlar Birliği Derneği 7.500,00 TL 1 

Yeşil Adımlar Eğitim Derneği 15.000,00 TL 2 

Yurttaşlık Derneği 354.500,00 TL 11 

Yuva Derneği 441.506,00 TL 12 

Yüksekova Kadın Derneği Yüksekova 7.500,00 TL 1 

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı 109.917,00 TL 4 

Zonguldak Eğitime Destek Derneği 15.000,00 TL 2 

Toplam 17.010.948,40 TL 590 

FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisak veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle OHAL 

23.07.2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı KHK ile kapatılan 

kurum ve kuruluşlar listesinde yer alan; 

 
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplarca aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunan 

OHAL kapsamında 22.10.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 677 sayılı 

KHK ile kapatılan; 

 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun ve 

2014/40852 sayılı soruşturma dosyasında Taksim Bilişenleri Taksim Dayanışması 

Bileşenleri olarak adlandırılan gruplar arasında Lambda İstanbul ve LGBTT 

Dayanışma Derneği olduğu görülmüştür. 

 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 

20.01.2017 tarihli ve 2014/40852 sayılı yazısı ekinde yer alan kuruluş ve şahıslar ile Açık 

Toplum Vakfı arasında para akışına ve irtibatına ilişkin yapılan analizde; 

Şüphelilerden Ali Hakan ALTINAY (TCKN 19732251628) isimli şahsa Açık 

Toplum Vakfı’nın 17 işlemde 195.383,48 TL havale gönderdiği, Vakfın internet sitesinde 

şahsın vakfın çalışanı olduğu bilgilerine yer verildiği görülmüştür. 

Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Elif AL (DÖNMEZ) 

(TCKN 53050558540) isimli şahsa Açık Toplum Vakfı’nın 49 işlemde 186.704,53 TL havale 

gönderdiği, SGK kayıtlarına göre şahsın bazı giriş çıkışlar olmakla birlikte 09.04.2013’den 

günümüze kadar AÇIK TOPLUM VAKFI’nın çalışanı olduğu görülmüştür.  

Şüphelilerden Gökçe TÜYLÜOĞLU (YILMAZ)(TCKN 51673018304) isimli 

şahsa Açık Toplum Vakfı’nın 80 işlemde 999.985,10 TL havale gönderdiği, SGK kayıtlarına 

göre şahsın bazı giriş çıkışlar olmakla birlikte 01.01.2009’den günümüze kadar AÇIK 

TOPLUM VAKFI’nın çalışanı olduğu, 2009 öncesinde de OPEN SOCIETY INSTUTE 

ASSİST FONDATION TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ’nin çalışanı olduğu, (20017/09 

döneminde prime esas kazancının 13,331.40 TL) görülmüştür.  

Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Özlem YALÇINKAYA 

(TCKN 47641682356) isimli şahsa Açık Toplum Vakfı’nın 78 işlemde 456.389,74 TL havale 

http://www.istanbul-lgbtt.net/
http://www.istanbul-lgbtt.net/
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gönderdiği, Vakfın internet sitesinde şahsın vakfın çalışanı olduğu bilgilerine yer verildiği 

görülmüştür.  

Tefrik olunan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatına haiz Pelin BARDAKCI 

(TCKN 49621330738) isimli şahsa Açık Toplum Vakfı’nın 28 işlemde 73.693,27 TL havale 

gönderdiği, SGK kayıtlarına göre şahsın 14.05.2012 ile 18.07.2014 tarihleri arasında AÇIK 

TOPLUM VAKFI’nın çalışanı olduğu (2013/06 döneminde prime esas kazancının 3,980.60 

TL) görülmüştür. 

Savcılık yazısı ekinde yer alan kuruluşların VKN’lerinin olmaması ve bazı kuruluş 

isimlerinin kısaltmalardan oluşması, kuruluş isminin anlaşılamaması gibi sebeplerle birebir 

eşleşmelerde zorluk çekilmiş para transferlerinde yer aldığı düşünülen kuruluş isimleri; 

LAMBDAİSTANBUL LEZBİYEN GEY BİSEK TRAVESTİ TRANSSEKS (VKN 

6080422499) hesabına Açık Toplum Vakfı’nın 1 işlemde 7.500 TL EFT gönderdiği,  

LAMBDA ISTANBUL LGBTT DAY. DERNEK hesabına Açık Toplum Vakfı’nın 1 

işlemde 10.650 TL EFT gönderdiği,  

 LAMBDA İSTANBUL hesabına Açık Toplum Vakfı’nın 1 işlemde 10.650 TL EFT 

gönderdiği,  

TİRKIYE SAKATLAR DERNEK hesabına Açık Toplum Vakfı’nın 1 işlemde 7.000 

TL EFT gönderdiği görülmüştür.  

 

Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür Sanat A.Ş. Para Transfer İlişkilerine 

İlişkin Görsel Analiz 

 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yetkililerince şirketin Açık Toplum Vakfı, 

yurt dışında yerleşik kuruluşlar ve Mehmet Osman KAVALA tarafından doğrudan ve dolaylı 

olarak şirketleri aracılığıyla fonlandığı, şirketin de çeşitli kişilere burs işlem açıklamalarıyla 
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para transferi gerçekleştirdiği ve ayrıca internet sayfasında belirttiği gibi çeşitli 

organizasyonlara destek verdiği değerlendirildiği tespitlerine yer verilmiştir. 

KONUYA İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
ID: 2223204847 de kayıtlı, 23.07.2013 12:57:31 da Çiğdem Mater UTKU’nun 

(90532xxx xxxx ) Özge’yi (90533xxx xxxx) (IKBAL CELIKASLAN) aradığı görüşmede 

özetle; Çiğdem’in ‘ Fena değil ya bir şey danışacağım sana bir şey soracağım daha doğrusu 

şimdi biz Erivan’daydık Osman KAVALA ile beraber ve orada Saray Bosna nın ... yapan Rada 

SEZİÇ te vardı biraz böyle gezi üzerine falan konuştuk ne yapılabilir ne edilebilir diye tabi ... 

a başvuru için gecikilmiş vaziyette ama Rada SEZİÇ dedi ki ben eğer isterseniz hani bu 

senenin gelecek olan belgeselcileri de çok iyi hem şeyler distribütörler hem televizyonlar 

falan eğer isterseniz hani böyle işler gezi ile ilgili film yapacak olan bir iki guruba birebir 

görüşmeler ayarlayabilirim Saray Bosna film festivali sırasında dedi bize de bu fikir parlak 

geldi yani hem biraz böyle danışmanlık gibi malzemeyi biraz gösterip nasıl bir şey 

kurgulanabileceği üzerine biraz akıl fikir yürütmek birlikte hem de nasıl ilerleyebilir malzeme 

diye Osman da dedi ki video işgal ile ilgili Özge ile konuş ne durumdasınız ne yapıyorsunuz 

kim montaj yapıyor montaj başladı mı falan gibi sorularım var ‘ dediği, Özge’nin ‘Ya biz o 

süreç boyunca sürekli bir videolar ürettik kısa kısa sonra daha uzun İngilizce bir şey 

hazırladık Osman Bey Erivan a götürmek için istemişti ‘ dediği, ... Özge’nin ‘Evet onun 

dışında yani böyle daha belgesel değil de böyle hani ufak videolar yani süreci dök.. ... ama 

böyle hani böyle belgesel çıkması için biraz bekliyoruz açıkçası çünkü şimdi elimizde epey bir 

materyal var arkadaşlar onların üzerinde çalışıyorlar birkaç tane fikir var sadece işte mesela 

kadınların ve LGBT’nin rolü üzerine bir belgesel düşünen bir arkadaşımız var ya şimdi 

çalışıyorlar ...’ dediği, ... Çiğdem’in ‘ Ya şöyle hani ihtiyaç yok eğer sizin hani bizim 

ihtiyacımız yok derseniz şey değil çünkü şöyle bir şey olacak hani bunun bir sonu yok 

dolayısıyla eğer gitmek isterseniz bu bizim işimize yarar derseniz Açık Topluma böyle bir iki 

sayfalık bir şey yazmanız gerekiyor AÇIK TOPLUM BÖYLE ŞEYLERİ FONLUYOR 

ANADOLU KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEN ÖYLE BİR FONLAMA YAPILABİLİR gibi 

konuştuk Osman la’ dediği, ... Çiğdem’in ‘ Hem de nasıl ilerlenebileceği konusunda çünkü ya 

şöyle bir durum var ya arap baharından çıkan yerel filmlerin genel olarak pek iyi olmadığına 

dair birşey var ya hakikaten öyle ama ‘ dediği, ‘…’, Çiğdem’in ‘ Sonradan giden o bölgeye 

giden yabancıların yaptığı şeyler sonradan daha iyi oldu hani burada aynı şey olmasın çünkü 

Raja da Rada da Saray Bosna lı olduğu için Saray Bosna’da da aynı şeyi ... ‘ dediği, ‘…’, 

Çiğdem’in ‘ Hani olayı yaşayanların düzgün bir şey üretmesine bir katkımız olabilir mi acaba 

gibi bir şey var Rada’nın kafasında ‘ dediği, … Çiğdem’in ‘ Şey diye düşündük video işgal 

den bir kişi bize de başka bir ekipten bir kişi diye düşündük … Ama hani sizden mesela hani 

üç kişi olursa öylede başvurabilirsiniz şeye AÇIK TOPLUMA ne olur bilmiyorum karar çıkar 

mı ama hani öyle bi durum var yani’ dediği, Özge’nin ‘Bizde şey var Olgu var biliyorsun 

Olgu’yu Serdar la çalışan şimdi ben Olgu ile konuşacağım o da doğrudan seni arayabilir’ 

dediği,  

ID: 2180808669 de kayıtlı, 28.06.2013 16:24 de TAMAR NALCI’nın (90507xxx 

xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx)aradığı görüşmede özetle; Tamar’ın 

“şey soracaktım şimdi bir... kısım ödemeleri yapmamız gerekiyor da ee şeyi öğrenmek 

istiyorduk acaba bu Açık Toplum dan para gelene kadar bir de kalanını Anadolu Kültür 

hesabından mı çıkalım yoksa ...” dediği, Mehmet Osman’ın “evet Anadolu Kültür” dediği, 

ID: 2223229208 de kayıtlı, 23.07.2013 13:09:21 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(90532xxx xxxx) Olgu’nun (90533xxx xxxx) (ORÇUN SEYMEN DEMİR) aradığı 

görüşmede özetle; ... Çiğdem’in ‘ Evet 21-24 Ağustos durum şu biz Erivan daydık geçen hafta 

Altın Kayısı Film Festivalinde orada Osman şeydeydi belgesel jürisindeydi orada da Rada 

SEZİÇ var hem şeyin başı belgesel bölümünün başı hem de ... butik diye bir belgesel 

geliştirme atölyesi yapıyorlar uzun bir zamandır aynı zamanda ... seçicilerinden kadın çok 
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şeker bir yaratık ‘ dediği, Çiğdem’in ‘ Osman bey ben ve o konuşurken önce şöyle açıldı konu 

yani işte Arap Baharında çıkan aslında oranın insanlarından yani Tunus ile ilgili iyi filmleri 

yada Mısır ile ilgili iyi filmleri Tunusluların ve Mısırlıların yapamadığı daha ziyade 

sonrasında giden yabancı ekiplerin daha iyi filmler yapabildiği … Çünkü olaylar sürerken 

milletin böyle bir sersem olduğu doğal olarak ve ne yapacaklarını bilemedikleri falan 

konuşulurken Osman bey zaten yanında VİDEO İŞGAL in 15 dakikalık bi şeyini getirmişti 

bizde dedik ki bir sürü ekip çekti hani elimizde bir sürü malzeme var ama neyden ne olacak 

nasıl gidecek ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz ‘ dediği, … Çiğdem’in ‘ Çünkü VİDEO 

İŞGAL dışında da çekenler var Rada da dedi ki bize hani şeye ...butik e başvurmak için artık 

geç çünkü biz seçkimizi yaptık ama … Hani biz bir sürü export getiriyoruz bu sene işte 

Amerika’dan Avrupa dan şuradan buradan ve onlarla hani atölye çalışmaları olacak birebir 

toplantılar olacak falan ve ben o insanlardan bir gün daha fazla kalıp Türkiye den gelenlerle 

konuşmalarını isteyebilirim dedi … Bize de bu parlak geldi açıkçası hani nasıl ilerlenir ne 

olur ne biter falan hani akıl akıldan üstündür diye … Ve şöyle bir şey konuştuk tabi Saray 

Bosna’nın bunun için bir bütçesi yok Anadolu Kültür ünde yok … Ama Açık Toplum dan 

bunula ilgili bir para alınabileceğini düşünüyoruz çünkü Açık Toplum şey veriyor seyahat 

masrafı veriyor … dolayısıyla böyle mesela aklında yani şöyle bir şeyde olabilir bir film olan 

biriside gidebilir yada mesela hani bütün video işgal i temsilen sen gidebilirsin ve hani 

malzemeleri böyle böyle konuşabilirsin falan onu bilmiyorum kendiniz karar verirsiniz böyle 

bir şey ile ilgilenir misiniz gibi bir durum var ‘ dediği, ,... Çiğdem’in ‘eyvallah bunu bir 

konuşun o zaman Saray Bosna meselesini hani kim gider nasıl olur falan çünkü bu Açık 

Toplum a böyle bir iki sayfalık bir şey yazmak gerekecek … basit ama o yani hani ben onun 

bağlantılarını kurarım size birde kimin geleceği belli olunca Rada’dan bir davet mektubu 

isteyeceğiz ... ‘ dediği, 

ID: 2166486120 de kayıtlı, 20.06.2013 19:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’yi (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Tamam ya bir şey söyleyeceğim ee yani biraz münasebetsiz bir şey olacak da bu ee 

İnsan Hakları Komiseri geldiğinde görüşmek ister misin …Temmuz un ilk haftası “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Olur yani memnun olurum …Şimdi biz ee biz şöyle bir biz şöyle bir 

hazırlık yapıyoruz ee şeyin bu ee yani devletin gazı kullanma ee şeysi yöntemleri 

değişmediği sürece bir gaz Türkiye ye gaz ihracatına bir ambargo talebi üzerine 

çalışıyoruz” dediği,  

ID: 2172732387 de kayıtlı, 24.06.2013 10:39 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) ÖZLEM DALKIRAN’ı (90530xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman KAVALA’nın “sen şu GAZLA ilgili (İNTERNATİONAL FEDERATİON OF 

HUMAN RİGHTS= ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI FEDERASYONU) temastasın 

değil mi” dediği, Özlem'in “Antuan’larla mı temastayım derken veri toplamaya çalıştım bir 

iki fotoğraf falan gelince konuşacağız” dediği, X şahsın da biber gazı konusunda bir bayanın 

Türkiye ye geldiğinden bahsettiği, Mehmet’in ise “bu şeyi yalnız boş bırakmamak lazım bu 

iyi bir şey olur yani ambargo yapar şey yaparlarsa talebinde bulunurlarsa… şimdi bak silah 

kullanımı da yasak değil ama silahı eğer bir ülke yanlış kullanıyorsa ambargo oluyor yani 

mesele şey değil gazın Türkiye de yasaklanması değil… nu boş bırakmamak lazım bence bu 

şu anda çok anlamlı bir iş” dediği,  

ID: 2182114173 te kayıtlı, 26.06.2013 saat:11.23.43 Ali Hakan ALTINAY'ı 

(90532xxx xxxx) ALİ RIZA GÜRSEL'in ( 90533xxxxxxx) aradığı görüşmede özetle; ... Ali’ 

nin “İyi hani 12 dersin 11 i tamamlandı onunda dosyası kullanabileceğimiz düzeyde 

dolayısıyla hani yavaş yavaş da olsa gelişme oluyor ee işte bu hükümetten gelen bir şeyler var 

mızmızlanmalar var işte SOROS yaptı bilmem ne falan ona karşı bir ne cevap verilsin ne 

yapılsın meseleleri var ben çok ...“ dediği, Ali Rıza’nın “seni peki hala alakadar eden bir şey 

var mı orada” dediği, Ali’nin “ Yani yönetim kuruluna hala üyeyim dolayısıyla hani yasal ve 
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şey bir sorumluluk var onun dışında da hani Gökçe ye ihtiyaç duydukça yardım etmek ve 

destek olmak falan gibi bir hikaye var ondan sonracığıma öyle işte ya” dediği,  

ID:2176885566 de kayıtlı, 26.06.2013 15:01:51 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’nun ROUBİNİANA (İSİM VE NUMARA BİLGİSİ YOK) isimli şahsa; 

“Canım, işte benim hayatım: Evde onarım, detaylı temizlik, son gelişmeler hakkında çeşitli 

söyleşiler, başbakan ve çeşitli bakanlar vakfı taksim olayları ile alakalı direk olarak itham 

ediyorlar. Yönetimi konuşmak için bir araya getirmeliyim hasta oldum (aslında hala hastayım 

burnum akıyor başım ağrıyor yorgunum) şu anda başbakana yazılacak bir mektup organize 

ediyorum. hep aklımdasın cuma sabahı 9:30 gibi aramayı düşünüyorum umarım benden daha 

iyisindir. Öpücükler..’ şeklinde mesaj attığı tespit edilmiştir. 

ID NO:2178110047 da kayıtlı, 27.06.2013 09:06:03 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’u ÖZLEM YALÇINKAYA (90533xxx xxxx AÇIK TOPLUM VAKFI) isimli 

şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; (ÖZLEM YALÇINKAYA YA AİT TELEFONDAN 

ELİF AL GÖRÜŞÜYOR) Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Günaydın Elif bu bugünkü TOG 

toplantısını ertelememiz gerek benim bu Devlet erkanına yazılacak mektuplarla ilgilenmem 

lazım‘‘ dediği,  

ID: 2201713430 de kayıtlı, 10.07.2013 17:21:03 de Ali Hakan ALTINAY’ 

ı(90532xxx xxxx) ZEYNEP’ in (90532xxx xxxx - ZEYNEP ERDİM) aradığı görüşmede 

özetle; Zeynep’ in “... bir haber derliyorum da Gezinin arkasında kim ne var dedi … şeyi 

soracağım şimdi bu Soros moros falan da dendi ya ya çok hepsini gerçekten googleden tek tek 

araya araya yani aslında elinizde hazır bir şey varsa bana yollar mısın diye siz …bu süreç 

boyunca Soros’un ya da Allah’ım Soros’tan OTPOR’a nasıl kaydı bilmiyorum ama Otpor’un 

adı geçtiğinde ee kendi içinizde falan sen bunu yazıp yolladın mı hani ben mesela birisinin adı 

geçtiğinde bizim kuruma yolladım da sen öyle bir çalışma yapsan kayıt dışı sana yollarım 

anlatabiliyor muyum hani bir şeylerle ... “ dediği, Ali Hakan’ın “anladım “ dediği, Zeynep’ 

in “Öyle bir şey yaptınız mı çünkü tek tek bak bak o dememiş ima etmiş bilmem ne hâlbuki ki 

tak tak tak ... koymam yada daha net bir şey bulmam lazım gözüm döndü yani “ dediği,  

ID:2200412601 de kayıtlı 09.07.2013 19:54:18 de ALİ HAKAN ALTINAY'ın 

(90532xxx xxxx) MARC tarafından (3247911xxxx)arandığı görüşmede özetle; Marc’ın “Ben 

iyiyim iyiyim Sinan ... özel brifing veriyordum Türkiye ve gezi ... hakkında” dediği, Ali 

Hakan’ın "Çok iyi" dediği, Marc’ın “... evet evet evet komisyondan ... servisinden insanlara 

parlamento parlamenter sunum ... ve benzeri ... ….Seni bir kaç dakika rahatsız etmek 

istiyorum ….Senin mevcut sorumlulukların hakkında değil ama …belki biliyorsun Açık 

Toplum ... ikinci yıl projesi ... bir karar yok ….Gökçe tarafından bana bunu yapmak için ikili 

bir takım tercihi olduğu bir yabancı ve bir Türk olduğu söylendi ...tamamen anladım ve 

bunları açıklarken nazikti... biraz zor ... ama işe yarayacak ... benim sorum sana sence şu 

anki ... ve bu tüm yabancı işbirliği... tavsiye kurulunu daha fazla yabancıya hayır deyip 

Türkiye sadece Türkler ... yapması gerekir başka bir deyişle tüm bu katılımların bırakılabilme 

tehlikesi var mı “ dediği, Ali Hakan’ın “belki biliyorsun ben projenin tartışmasında 

değildim... ikisinin arasında... ben biraz şaşkınım... karar çıktı ben biliyorum ki bu Gökçenin 

çabalamamasından dolayı değil çünkü çabaladığını biliyorum vurgulayamamak ya da bu 

kararın rasyonel tekrar inşasında ben biraz ... onlar nasıl hareket eder ... bununla birlikte 

bence ... mantık... bence kendi kendini yenilgiye uğratıcı çünkü siz ve Osfaynı bottasınız biz 

dar doğal ilgilerden çok insanların normlara sadakat gösterdiği uluslararası bir kardeşliğin 

... parçalarıyız bu yüzden bugünün Osf Türkiye’si Türkiye ... Avrupa dangeri bildirim duyma 

pozisyonunda değil derse sonrasında bugünün Türkiye’si Osf Türkiye’den de bir şey duyacak 

pozisyonda değildir bu nedenle “ dediği, Marc’ın “Elbette ... demek istiyorum ki Türk 

tarafında düşündüğümüz ... şaşırtıcı değil” dediği, 

ID:2206451815 de kayıtlı, 13.07.2013 13:36:39 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un CHRİS(16178037xxx- Uluslararasi Numara:1 617803 New Cingular 
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Wireless Pcs, Llc - Dc (MOB) Cambridge, MA-United States) isimli şahsa;“ Selam Chris. 

Benim uçağım yaklaşık yarın saate kalkacak. Ben Başbakan a açık bir mektup için doğru 

zamanlama olduğunu düşünmüyorum ki ben Aryeh ile de görüşeceğim. Eğer ben yarın seninle 

konuşabilir ve görüşebilirsem iyi olur. İyi dileklerimle. Gökçe’ şeklinde mesaj attığı,  

ID: 2213463602 de kayıtlı, 17.07.2013 16:19:56 de Ali Hakan ALTINAY’ 

ı(90532xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Ali Hakan’ın “Global Civics in derslerinin sonrasıyla uğraşıyorum işte onlara 

okumaları ve dersleri birleştirmek kopya almak işte şey videonun bilmem ne formatından 

başka yere geçirmek falan filan ondan sonracığıma dün İshak yani daha doğrusu Leyla 

ALATON la görüşüyordum da İshak beyi de gördüm ondan Sonracığıma birazcık lafladık ona 

1-2 tane okuma götürdüm falan ondan sonracığıma öyle işte yani şey sağda solda millet ... ne 

oluyor ne bitiyor diye soruyor ee şey geçen gün bu hoca efendinin iftarı vardı ee orada ... 

sizin açıklamanın yayınlandığı gün Ondan sonracığıma işte millet ne.. gördük ne oldu falan 

filan diye ee soruyordu millet genelde hani Can beyin söylediklerine anlam verememiş falan 

ama Böyle işte hani şey cennette bir başka gün yani” dediği, Mehmet Osman’ ın “Belirli bir 

noktaya gelmiş gibi gözüküyor Pazartesi bir toplantı yapacağız …herhalde yani ben bir daha 

sana yollayacağım ama herhalde 6 gibi falan olur”   dediği, 

ID: 2245601787 de kayıtlı, 04.08.2013 22:13:56 de Ali Hakan ALTINAY’ın 

(90532xxx xxxx) GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Ali 

Hakan’ın “neyse ben yazdım hani bunu e mail de hani gönderdiğim mesajı da herkese sms de 

herkese aktardım falan ee hani aslında bence daha büyük bir mesele var oda ee milleti 

diyebilir yav sizin zaten mütevelliniz dediğiniz adam bunu söylüyor yada bunu yalanlamıyor 

dolayısıyla hani bizden neyi bekliyorsunuz ee kendi mütevelliniz bu iddiaları yalanlamayacak 

kadar ciddiye alıyorsa biz niye bunları ciddiye almayalım falan yada işte aynı şekilde o 

Zaman a mı Türkiye mi ne verdiği röportajda geziyi soros mu yaptı dediklerinde hani onu ben 

bilemem onu zaman gösterecek bu İstihbaratçılar bilir falan filan bir şeyler diyordu 

dolayısıyla hani Açık Toplum Vakfının mütevellisi bunları ee yanlışlamıyorsa bizim böyle 

şeyleri düşünmemiz meşrudur ... ee ...“ dediği, Gökçe’nin “...demek istiyorsun aslında ama 

onun yani uzaklaşması lazım“ dediği, ... Ali Hakan’ın “Bu arkadaşın vakıf üzerinde ee hak 

iddia edebilmesi için maddi manevi bir temel kalmamıştır yani maddi temel kalmamıştır 

bildiğimiz nedenlerden dolayı manevi temelde kalmamıştır çünkü bu vakıf ... etmek için 

uğraşıyor ve bunları yalan söyleyerek yapıyor ee dolayısıyla hani bu durumdaki bir adamı biz 

yaptığımız açıklamalarda halen mütevellimizdir dediğimizde de ee onu söylediklerini onun 

bütün hakkımızdaki söylediklerini başkalarının ciddiye almasına ... yaratıyoruz ee yani bizim 

madden maddi manevi olarak senin artık burada bir hakkın kalmamıştır dediğimiz bir adam 

olduğunu söylememiz gerekir bence ama yani ee hani başkalarının bu dalga boyunda 

olmadığını farkında olarak bunları eee söylüyorum ama böyle bir yapısal sorun var yani ... “ 

dediği, Gökçe’nin “Yok yani hani belki şu aşamada olmayabilirler bir gelebilirler yani bu 

şekilde devam ederse onu düşünelim ama yani o yarım yapabileceğimiz bir iş değil ee 

anlıyorum ben senin dediğini gayet mantıklıda ee yani birde hani biz gelişmelere baktık bütün 

bunlardan sonra hani buna da karar verdik de diyebiliriz ee ama yani daha acil bir şey var 

şimdi ben Osman beyle konuştum ee şey diyor yani ee ha haberi olduğu gibi yayınlayıp 

yayınlamayacağına bakmak lazım ama eğer haftada yani bi bir sonraki pazar yapacaksa geç 

gerçekten dolayısıyla eğer yani 1 hafta sonraysa bu yazı bizim yarın bir basın açıklaması 

yapmamız lazım bizim o döndürdüğümüz şey epey şey oluyor epey oyalıyor yani kendimiz ... 

gönderebiliriz artık faksla da haber merkezlerine vesaireye gönderiyoruz ee hani ben yine 

Doğan AKIN vesaireye falan gönderebilirim yani e mail ile ee dolayısıyla” dediği,  

ID: 2245323768’de kayıtlı, 04.08.2013 tarihinde saat: 19:24:30 Aslı 

AYDINTAŞBAŞ’ın (533xxx xxxx) Umut’u (532xxx xxxx) (MİLLİYET GAZETECİLİK 

YAYINCILIK A Ş ) aradığı görüşmede özetle; Aslı’nın “Kızın yazdıklarını bu Açık Toplum 
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Enstitüsü falan çok çok köpürüyor yani doğru değil diyorlar Hakan ALTINAY yok Osman 

KAVALA yok İshak ALATON falan herkes çok infiallerde” dediği, Umut’ un “Bir açıklama 

yapsın yayınlasınlar “ dediği,  

ID: 2246128143 de kayıtlı, 05.08.2013 10:28:40 de Ali Hakan ALTINAY’ ı 

(90532xxx xxxx) İSHAK ALATON’un (90530xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Ali 

Hakan’ın “bu son sizdeki toplantıdan sonra Anlamında mı söylü.. …yatışmadım eğer ... yani 

toplantıda konuştuklarımızın fazla iyimser çıktığı kanısındayım son olanlarla” dediği, İshak’ 

ın “Doğru doğru doğru adam rezilhane bir yola girdi rezil” dediği, Ali Hakan’ın “yani hem 

bu kitap ilgi görmeyecek hem de artık düşmüştür vurmayalım şeyleri iki tane ... doğru çıkmadı 

“ dediği, İshak’ın “Doğru doğru sen ya.. ... senin söylediğin doğru bende diyorum ki bende 

bugün biz bir deklarasyon hazırlayalım açık ve kısa cümleler yani Osman’ın ee laf salatası 

biraz karışık onun yerine George SOROS un Yahudiliğinin şeyle hiç ilgisi olmadığı tam 

tersine bunları vurgulayarak ve utanç verici bir bir bir şeyle bir ... olduğunu da vurgulayalım 

utanç verici bir şeyle karşılaşıyoruz gibide bir laf şey edebiliriz utanç verici bize utanç 

veriyor“ dediği, Ali Hakan’ın “haklısınız bence bunu yapalım yalnız bir adımımız daha var 

eğer 1-2 dakikanız varsa onu size ... getirmek isterim Şimdi ee biz bu saate kadar ki 

açıklamalarımızda ee ve bunlardan çok da fazla yapamayacağız dolayısıyla elimizde belki 

birikim mermi daha var yani Can beyle ee kötü olmadan mesajlara mesajları problamatize 

etmeye çalışıyoruz değil mi “ dediği, İshak’ın “Evet “ dediği, Ali Hakan’ ın “Yani biz şuyuz 

buyuz diyoruz Can beyde hala mütevellimizdir bakın biz ne kadar iyi çocuklarız işte Tesev ide 

desteklemeye devam ediyoruz falan filan“ dediği, İshak’ın “Evet “ dediği, Ali Hakan’ın “BİR 

GÜN BİZE DÖNÜP ŞUNU DİYECEKLER YAHU KARDEŞİM SİZİN İÇİNİZDEKİ ADAMIN 

YALANLAMADIĞI İDDALARI CİDDİYE ALIYORUZ DİYE BİZE KIZIYORSUNUZ SİZ BİR 

DEFA İÇİNİZDE BU İŞİ HALLEDİN DİYECEKLER ÇÜNKÜ BU GEORGE SOROS 

MACAR YAHUDİSİDİR DOLAYISIYLA ONE MİNUTE DEN SONRA BUNU YAPMIŞ 

OLABİLİR İDDASINI YALANLAMAYAN EE CAN BEYİN KENDİSİ TÜRKİYE 

GAZETESİNDE ... VERDİĞİNDE GEZİNİN ARKASINDA SOROS MU VAR DİYE 

SORULDUĞUNDA BEN BUNU BİLMEM BUNU ZAMAN GÖSTERECEK BUNU 

İSTİHBARATÇILAR BİLİR DİYEN CAN BEYİN KENDİSİ“ dediği, İshak’ ın “Evet “ 

dediği, Ali Hakan’ ın “Ee dolayısıyla yani bizim Can bey mütevellimizdir işte zaten severiz 

sayarız el üstünde tutarız pozisyonumuzla onun yalanlamayı seçmediği iddiaların ciddiye 

alınmasını utanç verici bulmamız arasında öfke var ve bu öfke bize bu açıklamadan sonra 

olmasa bile bir noktada burnumuza sokacaklar “ dediği, İshak’ın “O zaman yapmayalım “ 

dediği, Ali Hakan’ın “Ya da daha radikal bir şey yapmak gerekiyor yani elimizdeki“ dediği, 

İshak’ın “Nedir daha radikal nedir “ dediği, Ali Hakan’ın “Ee yani ben bunu söylemeye 

hakkım var mı yok mu bilmiyorum ama “ dediği, İshak’ın “E sen sen böyle frenlerle uğraşma 

açık konuş ki bir noktaya varalım “ dediği, Ali Hakan’ın “BEN CAN BEYİN AÇIK 

TOPLUM VAKFI İLE İLİŞKİSİNİ DEVAM ETTİRME MADDİ MANEVİ HAKKINI 

KAYBETTİĞİ KANISINDAYIM“ dediği, İshak’ın “Bende aynı fikirdeyim bundan 

şüphemiz yok “ dediği,  

ID: 2246291398 de kayıtlı, 05.08.2013 12:10:36 de Ali Hakan ALTINAY’ ı 

(90532xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ya şimdi ben Aslıyla konuştum da AYDINTAŞBAŞ Ee iki şey diyor 

bir kere diyor bir basın açıklaması muhakkak yapmamız lazım diyor “ dediği, ... Mehmet 

Osman’ ın “Can PAKER in şeyleriyle ilgili Can PAKER in e yani e geçen şey geçenden daha 

önceki açıklama bizim galiba T24 te çıkmış başka bir yerde çıkmamış” dediği, Ali Hakan’ ın 

“Doğru bir de o Türkiye Gazetesinde çıkan habere cevabendi kitaba değildi yani dolayısıyla 

kitap konusunda zaten ee kitap etrafındaki iddialar ya da bilmiyorum yani istiyorsak 

istiyorsanız Can PAKER hakkında falan bir bir şey söylemek gerekiyor haklı o konuda Aslı “ 

dediği, ... Ali Hakan’ın “Yani o var hani şey ee yani muhalefet hikayesi var ee dolayısıyla 
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hani onun ee söylenmesi herhalde şey yani mesela bu ... yani şöyle bir açmaz var İshak beyle 

konuştuk sabahleyin ee kızgınlığın geçti mi diye aradı yani kızgınlığım geçmedi hani iyimser 

... ee düşünüyorum falan neyse ... hani şöyle bir açı.. yapısal bir şeyimiz var şimdi ee 

Nagehan a kızalım ama Nagehan da bir noktada bize dönüp diyecek ki kardeşim aranıza 

mütevelli olarak aldığınız adam bu iddiayı yalanlamıyor ee yine bu adam Türkiye 

Gazetesinde şey sorulduğunda yani Geziyi SOROS mu yaptı sorulduğunda hani bunu ben 

bilemem onu istihbaratçılar bilir bunu zaman gösterecek gibi şeyler diyor yani bu deli 

saçmasıdır ee Açık Toplum böyle işler yapmaz demiyor dolayısıyla sizin beraber yola 

koyulduğunuz adam bunları söylemiyorsa bizlerin böyle olasılığı değerlendirmesine niye 

kızıyorsunuz ...” dediği, Mehmet Osman’ ın “Peki de yani ee peki Nagehan Açık Toplum 

CHP’lileştiği neye dayanarak söylüyor, hangi yani Can PAKER in sade Can PAKER in 

dedikleri Açık Toplum CHP’lileşti lafına şey mi dayanak mı “ dediği, ... Mehmet Osman’ ın 

“Ama Can PAKER de doğrusu yani SOROS Yahudi’ydi ondan bilmem ne yaptı demiyor” 

dediği, Ali Hakan’ın “Ee ama bunu bu kendisine bu iddia söylediğinde reddetmiyor ee ne 

ilgisi var canım falan filan demiyor yani bunun düşünülebilir bir olasılık olduğunu ee 

söylüyor “ dediği, ... Ali Hakan’ın “Tam tam o şeyde değil yani işte şöyle bir iddia var e 

deniyor herife o.. ha bu olabilir mi diyor ee işte ben onu bilemem ee diyor falan hani bu deli 

saçmasıdır demiyor yani ee” dediği, ... Ali Hakan’ın “Kitapta var abi herif şu yani bu Fatih 

VURAL denen hıyar söylüyor bunu ondan sonra “ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki o zaman 

şöyle yapalım o zaman ee bence şöyle yapalım şimdi e bir muhalefet meselesi ikincisi bu şey 

ee yani ...” dediği, Ali Hakan’ın “İsrail uşağı olduğu için bunları yapıyor “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Şimdi Balyoz ile ilgili olarak da yani çok söyleyecek şey varda ee yani Açık 

Toplum un herhangi bir tek bir davayla ilgilenmesi yani zaten söz konusu değildir ama bütün 

şeylerde olan yani bütün ee yani yargıda e yani bunu da söyleyebiliriz yani e idari bir şey yani 

yargının adil bir şekilde işlemesinin herhangi bir siyasi tavır veya ilişki sonucu olduğunu 

söylemek mümkün değildir yani ...” dediği, Ali Hakan’ın “Hatta bence daha fazlasını 

söyleyebiliriz yani bizim açımızdan haklar bize benzeyenleri sempati duyduğumuz insanlar 

için savunacak değil herkes için dahil olmak üzere “ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi” 

dediği, Ali Hakan’ın “Hiç hemfikir olmadığımız insanlar için o yüzden hani Ee şeyin Mustafa 

BALBAY’ın da nasıl yargılandığı bizi ilgilendirir ee şeyi de ee BAĞBUĞ un da nasıl ...” 

dediği, Mehmet Osman’ın “... o da o da tabi o kadar e pis bir şey ki bak Nagehan öyle bir 

yani pis bir şey düşünceye sahip ki biz keşke diyoruz Silivri de ki bu hataları söyleseydiler bir 

de öyle bir laf etmiş yazısında dikkat ettin mi “ dediği, Ali Hakan’ın “Ee gördüm “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yani tamam hani Can PAKER tabi işin kaynağı ama Nagehan da Can 

PAKER den aldığı malzemeyi kendi katma değeriyle şey yapmış “ dediği, Ali Hakan’ ın “Tabi 

tabi tabi yani ... kesinlikle yani ee kesinlikle bir de bu herif bu kadın ve kocası ve Taraf 

Gazetesi ee baştan bu bu dava hakkında fikir oluşturulmasının şeyi olduğu için şimdi orada 

da kendilerini temize çıkarma ee ve işte daha muteber buldukları insanları da kaybetmeme 

gibi bir ee çabaları var hani anlatsaydınız dinlerdik ee demeye getiriyorlar halbuki yıllarca 

bunun tam tersi bir fikir oluşturmak için gayet aktif çaba harcadılar yani ee dolayısıyla” 

dediği, Mehmet Osman’ ın “Peki şey yapalım ee yani şimdi bence hani bugün tabi yollasak 

daha iyi olur ama yarın yollasak da çok büyük bir e zaman kaybı değil Ee yani daha şimdi on 

kere de açıklama yapacak halimiz yok dediğin gibi Ee şimdi şu daha önce yapmış olduğumuz 

açıklamayı e biraz daha değiştirip Yani biraz bu o Balyoz u ee ve işte Yahudilik hikayesini de 

Ekleyerek ee işte son günlerde son zamanlarda ee hiç o mütevelli heyet açıklamasına da bence 

şey yapmayalım atıfta bulunmayalım çünkü o ...” dediği, Ali Hakan’ın “Tamam “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Okuyan okudu okumayan okumadı işte son zamanlarda basında çıkan 

bilmem nelere karşı şu açıklamayı yapmayı bir gerek duyduk diye Yönetim kurulu adına 

açıklamayı yapalım “ dediği,  

ID: 2327402347 de kayıtlı, 19.09.2013 20:33 de UMUT’un (90539xxx xxxx)İPEK 
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KIRANCI’yı (90536xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; İpek’in “Şey için aradım Umut 

cuğum dün ee derneğin 4-5 aylık kirası birikmişti bizim İstanbul LGBT nin” dediği, İpek’in 

“O gün birde para cezası kesti bize şey sen söyle dernekler masası mı maliye mi ne” ... 

Umut’un “Tamam ben sana yarın dönerim tamam mı” dediği, İpek’in “... TEŞEKKÜR 

EDERİZ SEN AÇIK TOPLUM VAKFINA YÖNLENDİRDİN BİZİ ORADAN MAAŞ 

ALIYORUZ ÇOK SAĞOL UMUT YA” dediği, Umut’un “Tamam ben sizi yarın bir iki yere 

daha yönlendireyim tamam mı yaparız” dediği,  

ID:2340498585 da kayıtlı, 27.09.2013 09:31:02 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un FERHAT BORATAV (90555xxx xxxx- DOĞAN TV HOLDİNG A.Ş) 

isimli şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Ferhat bey ıı 

şunu söylemek için aslında yüz yüze görmek isterim hem Amerika’yı hem görüşmeleri 

aktarmak için siz döndükten sonra görüşürüz ama zaman kaybetmeden şunu sormak istiyorum 

size ıı ben biraz bu Ortadoğulu akil adamlar meselesine orda konuştum bizimkilerle ee 

dolayısıyla hani hem o gelişmeyi size aktarmak istiyorum hem de Global board yapıyorlar işte 

GEORGE SOROS UN DA İÇİNDE OLDUĞU VE EE BÖYLE HANİ DÜNYADAN 

BÖYLE BİR KAÇ TANE İNSANIN II İÇİNDE OLDUĞU BİR BOARD VE ONLARIN 

İŞTE GEÇEN HAFTA NEW YORK TA TOPLANTILARI VARDI VE TÜRKİYE İLE 

İLGİLİ DE EPEY BİRŞEY YAPMIŞLAR EPEY BİR KONUŞMUŞLAR PEK BİR 

HEYECANLILAR GELİŞMELERLE İLGİLİ II dolayısıyla ee şeyde Aralıkta benim Global 

boarda katılmamı istiyorlar ı bir buçuk saatlik bir şey işte Türkiye konuşmak üzere ben yani 

eğer sizin içinde müsait olursa ben sizinle birlikte gitmek istiyorum ıı yani hem tanışmış 

olursunuz ıı hiç şey yapamadınız tanışamadınız hem George ile hem diğerleri ile hem de ... 

şeyde var Board üyesi… HEMDE BU ORTADOĞU VESAİRE MESELELERİNDE DE 

BİRAZ ONLARLA KONUŞUP BİR FİKİR ALIRIZ II DİYE DÜŞÜNDÜM gün günde belli 

saatte belli ıı 4 Aralık ta ı yani bir buçuk saatlik bir görüşme dolayısı ile biz isterseniz biz 3 

Aralık akşamı gider 4 Aralık akşamı da döneriz’‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Tamam tamam 

nerde olacak’‘ dediği,  

ID: 2341092442 de kayıtlı, 27.09.2013 14:39:58 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un Emin Murat SUNGAR (90533xxx xxxx) isimli şahsı aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle; Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘GÖRÜŞMELERDE İYİYDİ HANİ 

TÜRKİYEYLE I GAYET İLGİLİLER II ... CAN PAKER MESELESİ ARTIK 

UMURLARIN DA BİLE DEĞİL YANİ HİÇ GEORGE SOROS DA ŞEY DİYOR SESSİZ 

KAL UYANDIRMA II DEDİ HELE BİRDE İŞTE HASTA OLDUĞUNU FALAN DA 

ÖĞRENİNCE ONDAN SONRA AMA HANİ BÖYLE HEYECANLI YANİ NE 

YAPIYORSUNUZ NE EDİYORSUNUZ BUNDAN SONRASINA II BAKIYOR MERAK 

EDİYOR İŞTE TÜRKİYE’DE NE OLUYOR NE BİTİYOR DİYE FALAN DOLAYISIYLA 

HANİ TOPLANTILAR DA GAYET İYİ GEÇTİ ‘‘ dediği,  

ID: 2360096596 de kayıtlı, 08.10.2013 11:20:27 da Ahmet Faik İNSEL’in 

(3395341xxxx) Mehmet Osman KAVALA’yı (90212xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; .... 

Ahmet Faik’in “o zaman veyahut ta işte şey ... Açık Toplum Vakfı üzerinden bir malzeme bulur 

muyuz diye bir şey yapıl.. peki… haberden ... yani o yazdığı.. açısından” dediği, Mehmet 

Osman’ın “bir şey olursa ben haber veririm sana… ama şey de BOYNER ile ilgili de böyle bir 

şey olduğunu duydum… onlar da galiba ... Gezi Parkına tuvalet mi öyle bir şey verdiler bir 

destek vermişler galiba… bir tek şeyden yani öğretim üyeleri üzerine belki bir şey gelebilir 

hani ne bileyim şey yapanlar olursa” dediği, Ahmet Faik’in “O tamam izinsiz gösteriye 

katılma falan o oradan tutunabilirler ama onun dışında aklıma gelmedi buraya böyle bir” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Şey üzerine ... şey yapıyor şimdi normal olarak zaten bir şey 

çıkmaz da ee o kadar sapık bir ee ... bir şey ki yani başlatanlar bununla ilgili şey yapıyor” 

dediği, Ahmet Faik’in “evet oradan hareket etmeye ... oradan hareket etmeye çalışıyor örgüt 

... bunun arkasında ki … O işte şey bunun arkasındaki o komplo faaliyetini ortaya çıkartmaya 
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çalışıyor ilginç ya ...” dediği, Mehmet Osman’ın “evet yoksa ne olacak şimdi bir şey olmuş 

bende oraya atıyorum tuvalet gönderdim bilmem ne gönderdim sandviç göndermişim ya o 

zaten Türk Hukuk şeyine göre de bir şey çıkmaz oradan ki çıkmayacak ...” dediği, Ahmet 

Faik’in “burada örgüt kurmaya çalışıyor organizasyon ee tam örgüt kurmaya çalışıyor” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet solo” dediği,  

ID:2405269633 da kayıtlı, 28.10.2013 12:15:01 da ÖZLEM YALÇINKAYA’yı 

(90212xxx xxxx) İSHAK ALATON’un (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; ... 

Gökçe’nin “ Şimdi biz medyaya dağıtıyoruz o ayrı bir 450 kişilik listemiz var .. Bir 400 kişi de 

hem kendi networkümüze işte ... ve akademisyenler hem de ee Cumhurbaşkanı’ndan 

Başbakan’ına ee işte bakanlara kadar e bir devlet erkanına da ee iyi bir mektup ile ee ... 

gönderiyoruz ee “ dediği, İshak’ın “ Süper” dediği, Gökçe’nin “ Kitapçığı gönderiyoruz “ 

dediği, İshak’ın “ Demek artık açık bir tavır alıyoruz ve bu sivil toplumun ee Ankara’ya yani 

yönetime verdiği destek oluyor çünkü benim gördüğüm kadarı ile bunlar artık anladılar ki bir 

yerde bunlarda resmen bir özür dileme zamanı geldi mimi “ dediği, Gökçe’nin “ Vallahi evet 

yani ben biz kendi mesajımızı veriyoruz şimdi tepkilere bakacağız yani hani nasıl tepkiler ... 

biraz daha zamana yayı.. daha çok erken...” dediği, İshak’ın “Evet ama 2015 ee eli 

kulağında“ dediği, Gökçe’nin “Hayır yani daha erken derken hani bu bir buçuk yılda 

beklemeyeceğiz ama ee yani hani bi bir kaç ay ee ... “ dediği, İshak’ın “ Demek önümüzdeki 

aylarda bir hareket bekliyorsun “ dediği, ... İshak’ın “ Yani başka bir deyim ile Başbakan ı 

buna bu mesajı vermeye “ dediği, Gökçe’nin “ Ha Başbakan gelse mesela yapsın bir 

konuşma yani o ayrı” dediği, İshak’ın “Ya ya yapabilir mi” dediği, Gökçe’nin “ Ö özür 

dileyecek olan o o zaman ona göre bir format kurarız ee o da işte Türkiye’nin duruşu ile ilgili 

işte ben de Dersim ile ilgili özür diledim falan der ee yani bunlar ile ilgili ...” dediği, İshak’ın 

“Bunun üzerinde kafa yoralım biraz“ dediği, Gökçe’nin “ Şimdi bağımsız ... haklısınız ee 

ama şimdi Bağımsız Türkiye Komisyonu üzerine yoğunlaşacağız artık biraz çünkü Kasım’ın 

ortasında geliyorlar biliyorsunuz…E dolayısı ile hani o işleri halledip onlar döndükten sonra 

da ...“ dediği, ... Gökçe’nin “Yok şu anda gösteremeyiz maalesef yoksa…Yapacak bir şey yok 

yani durumumuz budur benim…Benim sizinle konuşmak istediğim bir konu daha var 

aslında İshak bey…Ee bakın Zaman ve Today Zaman hiç ilgi göstermedi yani siz aradığınız 

için geldiler ama tek bir kelime çıkmadı her ikisinde de…İşte bilemiyorum bir de yani onu 

siz yani sizce neden diye ben size sormak istiyorum“ dediği, İshak’ın “Ben o zaman bunu 

soracağım Çarşamba günü“ dediği, Gökçe’nin “ Çünkü çünkü şöyle bir şey de var eğer bu 

ar.. biliyorum ki gazeteciler ve yazarlar far vakfı ee Zaman ve Today Zaman da farklı iki yapı 

ama eğer onlar hiç bir şekilde de CEMAATİN BİR YAYIN ORGANI BURASI EĞER 

ONLAR HİÇ İLGİ GÖSTERMİYORSA ANADOLU’DA O ZAMAN ONLARLA BİR 

ŞEKİLDE ORTAKLIK KURMAMIZ DA MÜMKÜN DEĞİL YANİ” dediği, İshak’ın “ Ben 

o zaman bir şey yapayım istiyorsan Turhan BOZKURT’u davet edeyim bana “ dediği, 

Gökçe’nin “Ya Turhan BOZKURT ne kadar etkili“ dediği, İshak’ın “ E vallahi ben sana 

söyleyeyim şöyle oldu ee etkisini şöyle düşünebilirsin bir Pazartesi günü geçen Pazartesi o 

beni aradı saat dört buçuğa doğru…dedi ki HOCA EFENDİ HASTANEDEN DÖNDÜ 

YERİNDE MORALİ BOZUK SİZİN GİBİ YAKIN DOSTLARI ONU ARAYINCA MORALİ 

ÇOK DÜZELİYOR ACABA SİZ  BİR ARA ARAYABİLİR MİSİNİZ DEDİ BEN HAY HAY 

ARARIM DEDİM BUNUN ÜZERİNE HEMEN ATLADI ÜZERİNE DEDİ Kİ EKREM 

DUMANLI BU ANDA ORADA PENSİLVANYA’DA HOCANIN YANINDA SAAT ŞİMDİ 

ORADA DOKUZ DEDİ KAHVALTIYA OTURACAKLAR BİRAZ SONRA DEDİ TAM 

ZAMANIDIR ARAR MISINIZ ARARIM DEDİM NUMARAYI VERDİ EKREM 

DUMANLI’NIN” dediği, ... İshak’ın “Şimdi bu aramayı organize eden o ondan sonra da bu 

belki biliyorsun Akit gazetesinde sürmanşet oldu…Ondan da haberin var mı” dediği, 

Gökçe’nin “ Ondan haberim yok “ dediği, İshak’ın “ Hı Akit gazetesinde Perşembe günü o ee 

açık teşekkür çıktı ya iki tane ayrı ayrı…Biri Başbakan biri Cumhurbaşkanı…” dediği, 
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İshak’ın “Cumhurbaşkanı listesinde altıncı sırada ben varım bilmem yirmi dördüncü sırada 

da İsak ... var hahambaşı ,,, O ikisini aldı Akit gazetesi ve dedi ki ya ne oldu e usta usta diyor 

şeye Fettullah GÜLEN’e ne oldu usta şimdi Yahudiler ile de mi başladın diyor…Yani soruyu 

böyle soruyor antisemit olduğu için Akit …Ha demek ki bu orada da bir karıştırdı ha fakat 

bizde öne çıktık ve bunu beni öne çıkaran da Zaman oldu Turhan BOZKURT ha şimdi“ 

dediği, ... Gökçe’nin “Yani zama.. Zaman gazetesinin en üst düzey kimi varsa ona aramak 

lazım herhalde“ dediği, İshak’ın “ Sen o zaman Çarşamba ya kadar bunun düşün…Bak şey 

yapalım ZAMAN VE TODAY ZAMANA BEN ÖNEM VERİYORUM ÇÜNKÜ BU 

HAREKET BANA BU KADAR YÜK GETİRDİ... Pazartesi gü.. Salı günüydü Salı sabahı 16 

kişi geldi hepsi Yahudi Amerika’dan akademisyenler yazarlar mimarlar falanlar…Hepsini 

bir konferansta ben çektim … (Niagara)’dan geldi onların oradaki şeyinin ismi tamam bütün 

bunları yapıyoruz buna gelince ben çok açık diyebilirim TURHAN BOZKURT’A 

TELEFONDA DA SÖYLERİM DERİM Kİ YA TURHAN NE OLDU SEN BENİ BU 

KADAR KULLANIYORSUN BEN SENDEN BİR ŞEY RİCA ETTİM OLMADI NEDEN” 
dediği, Gökçe’nin “ Aynen bence bunu demek lazım ya kesinlikle ...” dediği,... 

ID: 2405329031 de kayıtlı, 28.10.2013 12:58:15 da ÖZLEM YALÇINKAYA’yı 

(90212xxx xxxx) İSHAK ALATON’un (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; ... 

Gökçe’nin “Hı hı peki yani hani Turhan BOZKURT a neden yapmadığı sorulabilir dediğiniz 

gibi” dediği, İshak’ın “ Ben onu yapacağım çarşamba günü de sen bana dedin ki ne kadar ... 

sen haklısın belki de ıı Ekrem DUMANLI yı arayacağım biliyor musun neden… Hadi sana 

bir şey daha açıklayayım Ekrem DUMANLI benden şeyi istedi o eski hikaye 

vize…Hatırladın mı“ dediği, Gökçe’nin “Ha evet hatırladım evet evet hatırladım“ dediği, 

İshak’ın “O zaman o zaman onu temsil eden oydu ve onu görüştürdüm bir öğle yemeğinde 

Mortan ABROMOVİCE … yani bana bu kadar borçlu“ dediği, Gökçe’nin “Aynen bence 

sizi kırmamaları gerekiyordu dolayısıyla önce bir Turhan BOZKURT a ne oldu diye mutlaka 

sormak gerekiyor “ dediği, İshak’ın “ Demek oradan başlayayım “ dediği,  

ID:2421431379 de kayıtlı, 06.11.2013 10:21:13 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un İSHAK ALATON’u (90532xxx xxxx) isimli şahsı aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle;... İshak Alaton’un ‘‘ Evet anladım peki gelelim şimdi öbür benim sana 

teklifim Ban Ki-moon u bu işe bulaştırmak ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Ben şöyle 

düşünüyorum yani böyle bir şeyi böyle e mail üzerinden değil de Aralık başında Budapeşte ye 

gidiyorum biliyorsunuz Ferhat BORATAV ile birlikte‘‘ dediği, İshak Alaton’un ‘‘ Evet ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ George SOROS da orada olacak ‘‘ dediği, İshak Alaton’un 

‘‘Evet‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ İsterseniz hani oraya gitmişken hem Chris orada 

olacak hem George SOROS orada olacak onların yani hepsiyle birden yüz yüze ‘‘ dediği, 

İshak Alaton’un ‘‘ O zaman o bu mevzuyu onlarla tartışmayı faydalı buluyorsun demek ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Yani bence konuşabiliriz şu anda ...bir başka nedeni de bir 

şey İshak bey şimdi dün biliyorsunuz New York ta Belediye seçimleri oldu‘ dediği, İshak 

Alaton’un ‘‘ Evet ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Ve bizimkilerin desteklediği adayda açık 

ara kazandı ‘‘ dediği, İshak Alaton’un ‘‘ Evet ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Bill De Blasio 

ve onunla ilgili ciddi planları var yani şu anda onlarla onunla yoğunlar o işin başına gelene 

kadar işte bir sürü şey yapmayı planlıyorlar falan o yüzden böyle bir şeyi e mail ile yazarsam 

arada kaynar ‘‘ dediği, İshak Alaton’un ‘‘O zaman Aralık başını bekliyorsun ‘‘ dediği, ... 

ID: 2425816895 de kayıtlı, 08.11.2013 14:07:40 da Ahmet Faik İNSEL’in 

(33953418xxx) Özlem YALÇINKAYA’yı (902122879xxx) aradığı görüşmede özetle; 

(GÖRÜŞME AHMET FAİK İNSEL İLE GÖKÇE TÜYLÜOĞLU ARASINDA YAPILIYOR ) 

.... Gökçe’nin “... bende bir hata vermiyor yani benim size bütün gönderdiğim mesajlar 

gönderilmiş gözüküyor” dediği, Ahmet Faik’in “şeylere bakıyorum spamlara düştü mü diye 

bakıyorum yok ee hem benimki ne kadar hızlı geldi size halbuki değil mi … İletişim Yayınları 

ne yaptı başka bir güvenlik duvarı ama onda en fazla şeye koyar istenmeyene ...” dediği, 
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Gökçe’nin “İLETİŞİM ŞEY SOROS’CU DİYE BENİ DIŞARIDA BIRAKMIŞ OLABİLİR 

Mİ ACABA” dediği, Ahmet Faik’in “ÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞLARDIR ARAMIZA SIZMIŞ 

ULUSALCILAR ONU YAPARLAR BENCE DE ALLAH ALLAH ÇOK İLGİNÇ” dediği, .... 

CAN PAKER’İN AÇIK TOPLUM VAKFIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARINI 

İÇERİR İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
Açık Toplum Vakfı yönetim kurulu üyesi iken ayrılan Vakıf eski başkanlarından Can 

PAKER’in basına yansıyan “Açık Toplum Vakıfları Başkanı George SOROS’un Yahudi olduğu 

için Açık Toplumu, İsrail’in politikalarına uygun hareket etmeye ve Türkiye-İsrail krizi 

sırasında AK Parti hükümetine muhalefet etmeye zorladığı” yönündeki ifadeleri Açık Toplum 

Vakfının misyonunu kamuoyunda tartışılır hale getirdiği ifade edilmiştir.  

ID: 2199542545 de kayıtlı, 09.07.2013 12:06:14 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’u EMİN MURAT SUNGAR (90533xxx xxxx) isimli şahsın aramasıyla 

alakalı yapılan görüşmede özetle; Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘ Şimdi ben size isterseniz onun 

şeyini bir söyleyeyim yani ya da okuyayım yani diyor ki hükümet çevresinden gelen ithamların 

hiçbir somut dayanağı yok ancak CAN PAKERİN ELEŞTİRİSİ SOMUT OLGULARA 

DAYANDIRILIYOR BUNLARA HAYAL MAHSULÜ DEMEK DOĞRU DEĞİL ZİRA 

ANLATTIKLARININ ÖNEMLİ BİR KISMI DOĞRU CAN PAKERE VEREBİLECEK 

YANITTA ONUN ANLATTIKLARINI ... EDEMEYİZ YAPABİLECEĞİMİZ ŞEY 

KENDİSİNİN BAZI İÇ GÖRÜŞMELERİ TEK TARAFLI VE YANLIŞ ANLAMALARA 

SEBEBİYET VERECEK ŞEKİLDE BASINLA PAYLAŞMASINDAN ÜZÜNTÜ 

DUYDUĞUMUZU BELİRTMEK OLABİLİR Açık Toplum Yönetim Kurulu Başkanlığının 

dört yılda bir değişmesinin bir genel tahammül olduğu Paker’in önemli katkıları nedeniyle 

bunun işte şu kadar dönem uzatıldığını ancak bir değişiklik yapmak gereğinin artık 

ertelenemez hale geldiğini Can PAKER’in aynı zamanda TESEV’in de başkanlığını yürütüyor 

olmasının bu iki kurumun algılanmasında özdeşleşmeye neden olduğunu her ne kadar Açık 

Toplum TESEV’i önemli görüyor ve projelerini desteklemeye devam ediyorsa da kurumsal 

özdeşleşemeye sakıncalı olduğu değerlendirmesinin yapıldığını belirtebiliriz diyor ‘‘ dediği, ... 

Emin Murat Sungar’ın ‘‘Yani iş zıvanadan çıktığı için bunun İshak, SOROS’lan temas etsin 

çünkü burada diyor ki SOROS bu adamı Can PAKER’i uzaklaştırdı sebebi hükümete çok 

yakınsın ben artık hükümeti tekit etmek istiyorum bu sebeple seni uzaklaştırmak istiyorum 

şeklinde bir yaklaşım ortaya koydu diyor bunu esası bu Hakan makan hepsi garnitür 

anlatabiliyor muyum o dedi bu dedi bilmem ne dolasıyla bu açıp SOROS’a desin ki iş bu 

seviyeye geldi dolayısıyla sen bizim böyle bir şeye Türk hükümetinine tenkit etmek ne de 

efendim şey yapmak desteklemek falan gibi bir fonksiyonumuz yoktur bu maalesef eski 

başkanımızın çıktığı söylenen kitap bir takım hayali iddialara dayanmaktadır gibi kısacık bir 

açıklama yapsınlar ...‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Ama yani bizim vakıf olarak bir 

şey söylememiz lazım çünkü yani vakfı yani bugün ki o Türkiye gazetesinde falan vakfı da 

hedef alan şeyler ...” dediği, Emin Murat Sungar’ın ‘‘Bizim de söylememiz lazım ama aslında 

... SOROS attı diyor ‘ dediği, Emin Murat Sungar’ın “Evladım SOROS ...’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Evet ama yani kitap daha çıkmadı yani dün sizin söylediğiniz şey bugün 

de halen geçerli yani‘‘ dediği, Emin Murat Sungar’ın ‘‘Evet” dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Belki kitabı kitap çıktıktan sonra biz kitabı alıp önümüze orada birebir 

ne varsa onlara bakıp ona göre başka bir oyun planı oluşturabiliriz ama bizim şu ya hali 

hazırda dün yani ben dünkü mesajı sizin de önerdiğiniz değişiklikleri de yaparak‘‘ dediği, ... 

Emin Murat Sungar’ın ‘‘...bu herifi atıyoruz ama atan biz değiliz yani bende oradan 

takılıyorum SOROS atıyor bunu güya o bakımdan bu adamın da bir şey söylemesi lazım değil 

mi ya hiçbir konuş temasınız var mı sizin‘‘ dediği, .... Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Anlıyorum 

bilgi bilgiyi yani ben vereceğim zaten bilgiyi hani onu yapmakla yükümlüyüm artık bu 

noktada ama yani onların genel yaklaşımı Murat bey bakın çok fazla olay yaşadık yani son 

11 yılda hani Gürcistan meselesini falan yaşarken bile o çıkıp ta bir açıklama yapmıyor 
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yapmaz yani ‘‘ dediği, Emin Murat Sungar’ın ‘‘Yapmayacak mı da yapmaz mı diyorsun‘ 

dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Bence yapmayacak çünkü o diyecek ki hele ki biz 

vakıfız burada hani işte bizim kurucularımız var şeyimiz var şimdi buradan ona dersek ki 

hani sen açıklama yap bizi kurtar ondan sonra bizim artık bir şeyimiz otonomimiz kalmaz 

ondan sonrada artık bambaşka bir hale...” dediği, Emin Murat Sungar’ın ‘‘Hayır hayır biz 

yapmayalım demiyorum biz muhakkak bir takım yani senin hazırlayacağın çerçevede bir şey 

yapalım ama sonda bu adama bütün bunları tercüme etmeye falan o kadar uğraşma da demek 

istiyorum yani İshak açıp da... böyle bir takım gelişmeler oluyor senin Can PAKER çıkıyor 

kitap yazmış kitap bütün gazetelerde var bunun ... ana fikri de efendim bir mektupla ben 

hükümeti destekliyorum diye benim işime son veriyor SOROS oluyor yani bunu biliyorsun‘‘ 

dediği, ...Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘İlk mesele ilk mesele şey yani ilk mesele yani sizinle 

konuşayım siz de hemfikirseniz şimdi Osman beyi arayıp onu ikna etmeye çalışacağım ki yani 

bir şeyde yanılıyor yani söylediklerini ... edemeyiz diyor ama hayır çok rahatsız ederek Can 

beye söyledi oysa söyledikleri gayet ... edilebilir bir yerde‘‘ dediği, Emin Murat Sungar’ın ‘‘O 

yüzden ben dedim ki bak iddiaları bazı iddialar dedim bazı deyince bir kısmı doğru bir kısmı 

yanlış oluyor anlatabiliyor muyum onu kabul ediyor o’‘ dediği, ...Emin Murat Sungar’ın 

‘‘Ondan sonra da ondan sonra da bir pozisyon için hem SOROS’a bilgi vermek lazım hem de 

düşünmemiz lazım anlatabiliyor muyum biran önce bir araya gelip bence‘‘ dediği tespit 

edilmiştir.  

ID: 2246270425 de kayıtlı, 05.08.2013 12:04 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx)ASLI AYDINTAŞBAŞ’ı (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle;.... 

Aslı’nın “Öyle fazla şey yapmadan o işte Osman’ın şey Osman diyorum Hakan’ın yazı 

yazdığı noktaları yani bir de Can PAKER’in genel manada kitabındaki iddia yani hani basit 

bir şekilde bu doğru değildir hani Can PAKER hükümete muhalefet yapmadığı için atıldığı 

hikayesi doğru değildir işte Açık Toplum hükümetleri değil değerleri bilmem ne şey yapar 

falan feşmekan yani hani 4 basit nokta ondan sonra Açık Toplumun faaliyetleri şu zamana 

kadar Ak parti işte Ak parti ve CHP dahil bir çok farklı toplumun farklı kesiminden insanları 

bir kaç örnek hani projelerden 3-4 örnek yani çok uzun olmamak kaydıyla böyle Hakan’ın 

mektubu uzunluğunda hani 1 paragraf daha uzun olabilir bir şeyi bugün Milliyet’e 

gönderirseniz ben söylerim ... ben koydururum“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sadece 

Milliyet’e diyorsun sen“ dediği, Aslı’nın “Hayır ben herkese diyorum kesinlikle herkese 

yollamanız lazım ...olarak yapmanız lazım ve e-mail atmanız lazım herkese ya da nasıl 

yapıyorsanız ...“ dediği,.... Aslı’nın “Yani bence zaten geç kaldınız hani çok bunu ilk 

çıktığında şey yapmanız lazımdı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya yazdık işte yazdık da ...“ 

dediği, 

ID: 2246422338 de kayıtlı, 05.08.2013 13:25 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx)GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Gökçe’nin “Ee Aslı’yla da konuştum sizinle de konuşmuş gerçi o da bana şeyi söylemeye 

çalışıyor hani şu Rasim’lerle Mehmet BARLAS’lar çok yakındır bunu Can bey ateşe 

veriyordur diye dedim biliyoruz hepsini … dolayısıyla yani benim söylemek istediğim hani illa 

bugünden yarına Can beyi istifaya davet edelim meselesi değildi ama yani kendimiz de tutarlı 

olmamız lazım gibi buna ihtiyacımız var diye düşünüyordum doğrusunu isterseniz çünkü hani 

bir yandan biz bu insanların yazdıklarını yalanlıyoruz ama hani bunların çıktığı nokta Can 

bey ve biz bir yandan da hala o bizim kurucu üyemizdir diyoruz yani bu insanlar dönüp ondan 

sonra bize şunu demezler mi diye düşünüyorum yani hani bunları bize eleştiriyorsunuz ama 

bunu asıl söyleyen sizin kurucu üyeniz onu eleştirmeniz gerekiyor diye bir de hani bugünden 

...” dediği, Mehmet Osman’ın “Ama biz şey diyoruz... kurucu üyemizin söyledikleri gerçekle 

bağdaşmıyor diyoruz yani bunu“ dediği,  

ID: 2246444390 de kayıtlı, 05.08.2013 13:36 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx)GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 
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Gökçe’nin “Osman bey ben sizi anlıyorum yani Hakan da zaten yani bir daha geniş bir basın 

açıklaması yapacak ve bunun daha geniş dağıtımını yapabilmek için belki hepimizin daha 

yakın ilişkide olduğu insanlara göndermemizde fayda var ama uzun vadede ben artık şeyden 

kaçamayacağımızı düşünüyorum yani artık Can beyle olan ilişkimizden ... bir adını koymamız 

gerekeceğini düşünüyorum “ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi ama zaten yani“ dediği, 

Gökçe’nin “Yoksa biz aralıklarla bu krizle uğraşacağız yani şey bitmeyecek“ dediği,  

ID:2341198137 de kayıtlı, 27.09.2013 tarihli Mehmet Osman KAVALA (532xxx 

xxxx)’nın Gökçe TÜYLÜOĞLU (533xxx xxxx) ile yaptığı görüşmede özetle; “BİZLE 

FALAN GAYET ŞEYLER GAYET ... KÜRESEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

OLMUŞ GEÇEN HAFTA İŞTE DÜĞÜN ÖNCESİ ORADA DA BAYA BİR İŞTE 

TÜRKİYE VESAİRE EE KONUŞULMUŞ HANİ ŞEY GEORGE SOROS FALAN DA 

GAYET ŞEYDİ HANİ CAN PAKER İÇİN DE MESELEYİ KURCALAMA DEYİP O 

MESELEYİ ARTIK ONLAR GERİDE BIRAKMIŞLAR YANİ … ONLAR TAMAMEN 

HANİ BUNDAN SONRA NE OLUP NE BİTECEĞİNİ GÖRMEYE ÇALIŞIYORLAR TABİ 

... BİRAZ DAHA ONA ŞAHSİ BİR SALDIRI OLDUĞU İÇİN” dediği ve ilerleyen 

konuşmalarda, “ÖZÜR” KONUSU DEDİKLERİ BİR KONUDA KONUŞMAYA DEVAM 

ETTİKLERİ, Mehmet Osman KAVALA’nın “şimdi bir de bu arada şeyde evvelki haftada 

Brüksel’de… Bogosyan Vakfı’nın bir … toplantısı olmuş … Ahmet İNSEL katıldı o toplantıya 

… orada da özür konusunda çok iyi konuşan İsviçreli teoloji okumuş birisinden bahsetti yani 

çok etkileyiciydi dedi” dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU'nun “ama tabi bunların hangisini şey ... 

yani şimdi ben şeyden yana ümitliyim ... nin geleceğini söylediğimiz zaman bu insanlar bir 

kere ilgi gösterecekler ama hangi biri gelip hangi biri gelemeyecek … Ivan ... ve diyelim 

HAMMERBERG’i ...” dediği, Mehmet Osman KAVALA’nın “şimdi mesela bakın Ivan’ı ben 

çok iyi tanıyorum … Ivan’ı çok severim ama Ivan bana bu konuda çok şey gelmedi çok yani … 

Ivan iyi bir entelektüeldir ama biraz Ahmet İNSEL gibidir yani genel konularda şey yapan 

yazan …bu konu çok Ivan’ın konusu değil doğrusu …“ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun 

“Ekim başında Türkiye’de olacak bu arada Osman bey” dediği, Mehmet Osman 

KAVALA’nın “öyle mi he güzel mesela bir şey yapalım muhakkak bir buluşalım” dediği, 

Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “biz bir öğle yemeği yemeyi planlıyoruz Amerika’da görüştük 

onun konuşmak istediği konular varmış belki üçümüz birlikte yeriz siz Ekim başında burada 

mısınız … yüze konuşalım mı isterseniz Ahmet beyin de katılacağı şekilde” dediği, 

İletişim tespit tutanaklarında bahsi geçen hususlarla ilgili yapılan teknik takip e 

tarassut tutanaklarında da görüşmelerde bahsi geçen toplantıların yapıldığı tespit edilmiştir. 

Konuyla ilgili basında yer alan haberlerde ise; 
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Açık kaynaklardan yapılan çalışmalar neticesinde, http://acikradyo.com.tr/arsiv-

icerigi/acik-toplum-enstitusu-nedir link adresli haber sitesine rastlanılmış, başlığı “Açık 

Toplum Enstitüsü nedir?” olan haber içeriğinde, AÇIK Radyo’da görevli Ömer Madra’nın, 

Açık Toplum Vakfı yönetiminde bulunan Hakan ALTINAY ile röportaj yaptığı tespit edilmiş 

olup, özetle; 

Ömer Madra: Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Ofisi Müdürü Hakan Altınay’la 

beraberiz. Basında, bazı dergilerde ve bazı gazetelerde George Soros’un Türkiye’de ve bütün 

dünyada yürüttüğü bazı faaliyetlerle ilgili birkaç haber çıktı son zamanlarda: “Türkiye’de ve 

dünyada paralarını nereye harcıyor?” gibi bir takım haberler, daha doğrusu haber gibi 

gösterilen ama içinden de pek bir şey anlaşılmayan yazılar çıkıyor. Bunların arasında “Açık 

Radyo’ya da para verildi” gibi satırlara da yer verildiği görülüyor. Açık Toplum nedir? Açık 

Toplum Enstitüsü dünyada nasıl çalışır? Amacı nedir? Açık Toplum Türkiye Ofisi nasıl 

çalışır? En iyisi, bütün bunları Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Bürosu sorumlusuna sormak 

diye düşündük. 

Hakan Altınay: Belki Açık Toplum Enstitüsü’nden başlamakta yarar var: 1979’da 

New York’ta kurulmuş bir vakıf bu. İlk yaptığı iş, Güney Afrika’da siyah öğrenciler beyaz 

üniversitelere gidebilsin diye burs vermek olmuş. Şu anda çok daha yaygınlaşmış bir 

coğrafyada ve konularda çalışıyor, 50’yi aşkın ülkede çalışıyor. Hâlâ eğitimi en önemli alan 

olarak görüyor. Hem kendi programlarını yapıyor hem de kendi projeleri ve programları 

olanlara mali destek veriyor. Bunu yaparken George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’ne 

verdiği mali kaynakları kullanıyor, ama George Soros ’la Açık Toplum Enstitüsü arasında 

direkt, birebir bir örtüşme yok. Soros, Enstitü’nün kurucusu, şu anda da yönetim kurulu 

başkanı, ama, burada kendi kararlarını verebilen, çalıştığı ülkelerde adem-i merkeziyetçi 

[yerinden yönetim ilkelerine dayalı] bir şekilde kararlar veren bir vakıflar ağı söz konusu. Bu 

vesileyle, Açık Toplum idealinden de belki bahsetmekte yarar var. Açık Toplum, biliyorsunuz, 

[Filozof] Karl Popper’ın “Açık Toplum ve Düşmanları” adlı ünlü kitabında popülerleştirdiği 

bir kavram. Aslında kendi epistemolojisine de dayanıyor, o da şu: Dışarıdaki gerçekliği birebir 

algılamamız konusunda insanın çok mükemmel bir algı sistemi olmadığını; dolayısıyla 
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yanılabileceğini her zaman hesaba katması gerektiği ve dolayısıyla azınlık görüşlerine saygılı 

olması gerektiği, hukukun üstünlüğü, anlaşmazlıkların şiddet içermeyen yollardan çözülmesi; 

canlı, renkli, çoğulcu bir sivil toplumun önemi gibi ana saikler etrafında organize olmuş bir 

ideal. Açık Toplum Enstitüsü de bu ideal için çalışanlara destek veriyor. …” şeklinde 

açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir.  

 

2.1.2. Anadolu Kültür A.Ş.'nin Kalkışmadaki Rolü 

  Anadolu Kültür A.Ş. Mehmet Osman KAVALA’nın öncülüğünde 2002 yılında 

kurulmuştur. Şirket kendisini; kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve 

izlenmesini desteklemek amacıyla kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kültür kurum olarak 

tanımladığı, şirkete bağlı olan DSM-Diyarbakır Sanat Merkezi ise 2002 yılında Anadolu 

Kültür’ün ilk adımı ve Diyarbakır’daki şubesi olarak kurulmuş olup, DSM, sanatın büyük 

şehirler dışında üretilmesi ve izlenmesini desteklemek ve yerel sanatçılarla kültür ve sanat 

projeleri geliştirmeyi amaçlar olarak tanımladığı,  

DEPO ise, Anadolu Kültür tarafından 2009 yılında kurulmuş ve DEPO; Türkiye, 

Güney Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkan ülkelerindeki sanatçılar, sanatçı kolektifleri, sivil 

toplum kuruluşları ve kültür kurumları arasında işbirliğini desteklemeyi amaçlayan bir kültür 

merkezi ve tartışma platformu olarak anlatılmaktadır. Mehmet Osman KAVALA'nın 

yönetimindeki Anadolu Kültür A.Ş.'nin, Açık Toplum Vakfından her dönem yüksek 

miktarlarda bağış aldığı kayıtlardan anlaşılmaktadır. Anadolu Kültür A.Ş. yönetiminde 

Mehmet Osman KAVALA bulunmaktadır. Yiğit Ali EKMEKÇİ (Yönetim Kurulu üyesi), 

Mine ÖZERDEN (yönetim kurulu üyesi), Meltem Aslan ÇELİKKAN (Genel Koordinatör-

Anadolu Kültür Sanat Danışmanlığı A.Ş.), Asena GÜNAL (DEPO olarak adlandırılan 

bölümde Program Koordinatörüdür), Tamar Nalcı DAĞLIOĞLU (Proje asistanı), Çiğdem 

MATER UTKU (Danışman), Serra Özhan YÜKSEL'in proje koordinatörü olarak görevli 

oldukları tespit edilmiştir. 

Mehmet Osman KAVALA'nın Anadolu Kültür A.Ş. isimli şirketinin dikkat çekici 

faaliyetlerinin olduğu görülmektedir. Mehmet Osman KAVALA'nın Anadolu Kültür şirketinde 

yönetim kurulu üyesi olan Yiğit Ali EKMEKÇİ'nin, Mehmet Osman KAVALA'nın da 

yönlendirmesi ile Diyarbakır’a giderek Mezopotamya Vakfı faaliyetlerine katıldığı, yine 

şahısların Sedat YURTTAŞ ile birlikte Diyarbakır'da kurulacak Kürtçe eğitim vermesi 

planlanan Mezopotamya Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına katıldıkları, bu konuyla ilgili 

ID:2210301867, 2167481613 ve 2185947674 nolu telefon görüşmelerinde, Yiğit Ali 

EKMEKÇİ, Sedat YURTDAŞ ve Mehmet Osman Kavala’nın Mezopotamya (Vakfı) yönetim 

kurulu toplantısıyla ilgili konuştukları, Mehmet Osman KAVALA'nın yönetim kurulu 

toplantısına katılamayacağını ve Yiğit Ali EKMEKÇİ'ye vekalet verdiğinden bahsettiği, ayrıca 

şahıslar arasında yapılan görüşmelerde Gezi kalkışmasından bahsedildiği ve Sedat 

YURTDAŞ’ın “KÜRTLERİN DE BİR GEZİYE İHTİYACI VAR” şeklinde konuşmalar 

yaptığı tespit edilmiştir.  

Mehmet Osman KAVALA ve Anadolu Kültür A.Ş. yönetiminde bulunan Yiğit Ali 

EKMEKÇİ ile irtibatlı olan Sedat YURTDAŞ'ın irtibatlı olduğu Ramazan TUNÇ'un ID: 

2442133129 de kayıtlı görüşmesinde, “Olm Buyuk Kurdistan in ilk adimlari....;:)” şeklinde 

mesaj attığı tespit edilmiştir. Yine Sedat YURTDAŞ'ın HDP, BDP, PKK konularıyla ilgili 

görüşmeleri bulunmaktadır. Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren Mezopotamya Vakfının 2013 

yılı kayıtlarında Sedat YURTDAŞ ve Ramazan TUNÇ'un Vakfın yönetim kurulunda olduğu 

tespit edilmiştir.  

Mehmet Osman KAVALA'nın yönetiminde olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'de görevli 

Çiğdem Mater UTKU ve Asena GÜNAL'ın telefon görüşmelerinde dikkat çekici bir detay 

ortaya çıkmıştır. Görüşmelere bakıldığında, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş.'nin 

Gezi kalkışması ile ilgili faaliyetleri açıkça görülmektedir. Bu kapsamda ID: 2223204847 ve 
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ID: 2223229208 gibi telefon görüşmelerine bakıldığında; Gezi kalkışmasıyla ilgili film 

çekimi, belgesel konularında, VİDEO İŞGAL isminde 15 dakikalık bir çekimle ilgili Mehmet 

Osman KAVALA ile birlikte Rada SEZİÇ (film yapımcısı) ile konuştuklarını, Erivan film 

festivalinde bu görüşmenin gerçekleştiğini, bu kapsamda Açık Toplum Vakfının bu tür 

çalışmaları Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden fonladığını, GEZİ ile ilgili VİDEO İŞGAL adında 

15 dakikalık görüntüyü Osman KAVALA'nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini beyan 

etmiştir. Bu görüntü ve montajların ÖZGE … isimli şahsın da olduğu bir grup tarafından 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu tür görüntüler çekilmesi çalışma yapılması için OLGU 

isimli şahısla görüşme yaparak, yapacakları video film çekimi çalışmalarının Açık Toplumdan 

fonlanması için bağlantıyı sağlayacağını anlattığı görülmüştür. Bu konuyla ilgili Anadolu 

Kültür A.Ş.'de “DEPO” olarak adlandırılan bölümde Program Koordinatörü olan Asena 

GÜNAL'ın ID: 2189614933 ve 2187601366 kayıtlı görüşmesinde “VİDEO OCCUPY” olarak 

15 dakikalık bu görüntüyle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile görüşme yaptıkları tespit 

edilmiştir. Bu görüşmede Mehmet Osman’ın “bu bizim yukarıdaki VİDEO OCCUPY ... bir 

FİLM MONTAJI YAPACAKLARDI ŞEYLE İLGİLİ GEZİ İLE İLGİLİ … onu 

gösterebileceğimiz ayrı bir yer var mı yani bir köşesi falan böyle serginin ...” dediği, 

Asena’nın “... ya işte her şeyi kullanıyoruz ancak şey olabilir o ikinci katta soldaki odada 

videolar ... şeklinde dönüyor sırayla mesela orada bu işte video occupycıların yaptığı şeyi 

gösterebiliriz o odaya girip orada izleyebilirler” diyerek Anadolu Kültür A.Ş. destekli yapılan 

çalışmalar ve sergiden bahsedildiği,  

Bunun yanı sıra; Gezi kalkışmasının tüm Türkiye'ye derinleştirilerek 

yaygınlaştırılması için kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan profesyonel 

eylemci yetiştirmek amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında, Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU, Filiz TELEK gibi şahısların organizesinde yapılan 

GARAJ İSTANBUL, BARAKA, JAM gibi organizasyon ve forum toplantılarının 

yapılmasında, Anadolu Kültür A.Ş.'nin maddi desteğinin olduğu, DEPO, Cezayir Restoran 

gibi yerlerde toplantılar yapıldığı tespit edilmiştir. Mehmet Osman KAVALA'nın Anadolu 

Kültür A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında Ekim ayı içerisinde İsviçre'nin Brüksel kentinde Gezi 

Parkı kalkışması ile ilgili bir fotoğraf sergisi düzenlemeyi planladığı, şahsın bu sergi ile 

Avrupa Parlamentosu üyelerinin dikkatini Gezi Parkı kalkışmasına çekmeye çalışacağı, yine 

Anadolu Kültür A.Ş.'nin destek verdiği anlaşılan BAK projesiyle ilgili konuya Amerika 

konsolosluğunun da destek verdiğinden bahsedildiği, bu projeyle ilgili Amerika'dan gelen 

paradan bahsedildiği,  

KONUYA DAİR İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
ID: 2167481613 de kayıtlı, 21.06.2013 günü saat:12.01 de Mehmet Osman KAVALA 

(90532xxx xxxx) yı, Mehmet KAYA (90532xxx xxxx) nın aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

KAYA’nın “pazar günü Diyarbakır da olabilecek misiniz bu Mezopotamya nın şeyinde genel 

kurulunda” dediği, Mehmet Osman KAVALA’nın “malesef ee şey ... Yiğit EKMEKÇİ ye 

vekalet verdim” dediği,  

ID: 2178442340 de kayıtlı, 27.06.2013 12:36 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90212xxx xxxx) ASENA GÜNAL’ı (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; (AYŞE 

NUR TÜRKKOLU TELEFONU MEHMET OSMAN KAVALA'YA BAĞLIYOR 

GÖRÜŞME MEHMET OSMAN KAVALA İLE ASENA GÜNAL ARASINDA DEVAM 

EDİYOR ) ...Mehmet Osman’ın “Timurtaş ONAN diye bir fotoğrafçı“ dediği, Asena’nın 

“...hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ee 2-3 tane şey var albümünü gösterdi siyah beyaz çekiyor 

fena değil“ dediği, Asena’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fakat ee şey yani ilginç 

konu şey dedi Gezi ile ilgili çok güzel bir şey hazırlamış fotoğraf albümü hazırlamış“ dediği, 

Asena’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Veya fotoğraf sergisi hazırlamış işte 

Mannheim de bunu açacağız dedi“ dediği, ... Mehmet Osman’ın “Ee Bienal de biz bir GEZİ 
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şey yapsak“ dediği, Asena’nın “Evet zaten şimdiden millet başvurmaya başladı yani böyle 

soruyorlar GEZİYLE ilgili işte fotoğraf ...“ dediği, ... Asena’nın “Aslında şeyin bir dakika şu 

Gezi şeyine de bir bakayım ha Tuğçe bir arkadaşı için göndermiş Bora ... diye gazeteci 

fotoğrafçı bir çocuğun fotoğrafları o da yani hani bayağı ... işte bir sergi düzenlemek 

istiyormuş bir de aslında herkes ... Nar photosun fotoğrafları hani toplu olarak koydular ... 

kendi web sayfalarına onlar da çok güzel Nar Photos ile daha“ dediği, ... Asena’nın “Tamam 

tamam bunu ne zaman için düşünüyorlar yani düşünüyorlarsa ...“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Hayır biz yapacaksak Bienal de yaparız işte ...” dediği, Asena’nın “Ha o sırada diyorsunuz 

giriş katında Bienal zamanı giriş katında Gezi ile ilgili bir şey“ dediği,  

ID: 2181275336 da kayıtlı, 28.06.2013 19:58:00 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(90532xxx xxxx) SEDAT YURTDAŞ'ın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in 

“Ya illaki yani pazar günü yirmi beşi salı günü ben baktım yirmi beş Temmuz yirmi üç Temmuz 

pazar kurs pazar günü başlıyor yani ilk günden gelirse” dediği, Sedat’ın “… şimdi ee pkk nin 

açıklaması vardı ya bu gençler mençlerin bizimle ilgisi yok …Sen dalga mı geçiyorsunuz 

ya,…,Yani ya affedersiniz hani ee gençlerin bizimle ilgisi yok işte orada da ...” dediği, Yiğit’ 

in “Yine burada da ee yürüyenlerin önünde şimdi tam ... Amed Halk İnisiyatifi diye pankart 

vardı yani“ dediği, Sedat’ın “Hım aynı şey” dediği, Yiğit’in “Cizre de de halk insiyatifi diye 

şey vardı” dediği, Sedat’ın “TABİ TABİ VALLA YANİ EE KÜRTLERİNDE BİR GEZİYE 

İHTİYACI VAR AMA” dediği, Yiğit’in “Olur valla bence de Sümer parkı uygun yani” 

dediği, Sedat’ın “AMA EE İŞTE GEZİ DE PAHALIYA PATLADI DAHA ÇOK DAHA 

ARTACAK GİBİ GÖRÜYOR GÖRÜNÜYOR FATURANIN” dediği,  

ID: 2180808669 de kayıtlı, 28.06.2013 16:24 de TAMAR NALCI’nın (90507xxx 

xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Tamar’ın 

“şey soracaktım şimdi bir... kısım ödemeleri yapmamız gerekiyor da ee şeyi öğrenmek 

istiyorduk acaba bu AÇIK TOPLUMDAN PARA GELENE KADAR BİR DE KALANINI 

ANADOLU KÜLTÜR HESABINDAN MI ÇIKALIM YOKSA ...” dediği, Mehmet Osman’ın 

“evet Anadolu Kültür” dediği,  

ID: 2193062260 de kayıtlı, 05.07.2013 15:47 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) LOKMAN’ı (90532xxx xxxx-MAS Matbaacılık AŞ) aradığı görüşmede 

özetle; Lokman’ın “Bu Gezi Parkıyla ilgili …Şimdi bir yığın insan bir doküman topladı“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Lokman’ın “Herkeste bir şeyler var“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Lokman’ın “Şimdi bir bölümü bu Lgbt gaylerin topladığı 

dokümanlar onlar da ciddi başlangıçtan çalıştılar onlarınkini gördüm ... Taksim Platformu ... 

bir kaç kişinin gördüm kişisel olarak arşivleyen fotoğrafçılarınkine baktım ben toparlattım 

hep her gidişte gelişte tahmini 2-3 gün doküman fotoğraf ve işte bunların bir bölümü çok iyi 

fotoğraflar hepimizin bildiği bir bölümü de grafitiler şunlar bunlar bunlardan bir şey yapmak 

yani ben çok isterim“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi aslında şimdi ya ben de biraz önce 

Asenayla onu konuşuyordum aslında Bienal sırasında bizim DEPO’nun giriş katı serbe.. boş 

ama giriş katı tek başına biraz tabi ufak kalabilir belki veya kalmaz yani“ dediği, ... Mehmet 

Osman’ın “yani şimdi Bienal sırasında da böyle bir sürü yurtdışından falan insan geleceği 

için yani ben Geziyle ilgili bir şeyin olmasını o sırada doğrusu isterim … kitap sergiden sonra 

olacak artık olabilir mesela“ dediği,  

ID: 2211283123 de kayıtlı, 16.07.2013 12:52’da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx)GİZEM DÖRTER’i (90533xxx xxxx ) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Yani ben de bir görüşelim diye aradım sizi şeye katılacaksınız siz değil mi geziye 

katılacaksınız“ dediği, Gizem’in “Evet evet“ dediği, .... 

ID: 2223204847 de kayıtlı, 23.07.2013 12:57:31 da Çiğdem Mater UTKU’nun 

(90532xxx xxxx) Özge’yi (90533xxx xxxx) (IKBAL CELIKASLAN) aradığı görüşmede 

özetle; Çiğdem’in “Fena değil ya birşey danışacağım sana birşey soracağım daha doğrusu 

şimdi biz Erivandaydık Osman KAVALA ile beraber ve orada Saray Bosnanın ... yapan Rada 
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SEZİÇ te vardı biraz böyle gezi üzerine falan konuştuk ne yapılabilir ne edilebilir diye tabi ... 

a başvuru için gecikilmiş vaziyette ama Rada SEZİÇ dedi ki ben eğer isterseniz hani bu 

senenin gelecek olan belgeselcileri de çok iyi hem şeyler distribütörler hem televizyonlar 

falan eğer isterseniz hani böyle işler gezi ile ilgili film yapacak olan bir iki guruba birebir 

görüşmeler ayarlayabilirim Saray Bosna film festivali sırasında dedi bize de bu fikir parlak 

geldi yani hem biraz böyle danışmanlık gibi malzemeyi biraz gösterip nasıl bir şey 

kurgulanabileceği üzerine biraz akıl fikir yürütmek birlikte hem de nasıl ilerleyebilir malzeme 

diye Osman da dedi ki video işgal ile ilgili Özge ile konuş ne durumdasınız ne yapıyorsunuz 

kim montaj yapıyor montaj başladı mı falan gibi sorularım var” dediği, Özge’nin “Ya biz o 

süreç boyunca sürekli bir videolar ürettik kısa kısa sonra daha uzun İngilizce bir şey 

hazırladık Osman Bey Erivan a götürmek için istemişti” dediği, .... Çiğdem’in “Ya şöyle hani 

ihtiyaç yok eğer sizin hani bizim ihtiyacımız yok derseniz şey değil çünkü şöyle bir şey 

olacak hani bunun bir sonu yok dolayısıyla eğer gitmek isterseniz bu bizim işimize yarar 

derseniz Açık Topluma böyle bir iki sayfalık bir şey yazmanız gerekiyor AÇIK TOPLUM 

BÖYLE ŞEYLERİ FONLUYOR ANADOLU KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEN ÖYLE BİR 

FONLAMA YAPILABİLİR gibi konuştuk Osmanla” dediği, .... Çiğdem’in “Şey diye 

düşündük video işgal den bir kişi de başka bir ekipten bir kişi diye düşündük … Ama hani 

sizden mesela hani üç kişi olursa öylede başvurabilirsiniz şeye AÇIK TOPLUMA ne olur 

bilmiyorum karar çıkar mı ama hani öyle bi durum var yani” dediği, .... 

ID: 2223229208 de kayıtlı, 23.07.2013 13:09:21 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(90532xxx xxxx) Olgu’nun (90533xxx xxxx) (ORÇUN SEYMEN DEMİR) aradığı 

görüşmede özetle; Çiğdem’in “Osman bey ben ve o konuşurken önce şöyle açıldı konu yani 

işte Arap Baharında çıkan aslında oranın insanlarından yani Tunus ile ilgili iyi filmleri yada 

Mısır ile ilgili iyi filmleri Tunusluların ve Mısırlıların yapamadığı daha ziyade sonrasında 

giden yabancı ekiplerin daha iyi filmler yapabildiği … Çünkü olaylar sürerken milletin böyle 

bir sersem olduğu doğal olarak ve ne yapacaklarını bilemedikleri falan konuşulurken Osman 

bey zaten yanında VİDEO İŞGAL in 15 dakikalık bir şeyini getirmişti bizde dedik ki bir sürü 

ekip çekti hani elimizde bir sürü malzeme var ama neyden ne olacak nasıl gidecek ne 

yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz” dediği, … Çiğdem’in “Çünkü VİDEO İŞGAL dışında 

da çekenler var Rada da dedi ki bize hani şeye ...butik e başvurmak için artık geç çünkü biz 

seçkimizi yaptık ama … Hani biz bir sürü export getiriyoruz bu sene işte Amerika’dan Avrupa 

dan şuradan buradan ve onlarla hani atölye çalışmaları olacak birebir toplantılar olacak 

falan ve ben o insanlardan bir gün daha fazla kalıp Türkiye den gelenlerle konuşmalarını 

isteyebilirim dedi … Bize de bu parlak geldi açıkçası hani nasıl ilerlenir ne olur ne biter falan 

hani akıl akıldan üstündür diye … Ve şöyle bir şey konuştuk tabi Saray Bosna’nın bunun için 

bir bütçesi yok Anadolu Kültüründe yok … Ama Açık Toplum dan bunula ilgili bir para 

alınabileceğini düşünüyoruz çünkü Açık Toplum şey veriyor seyahat masrafı veriyor … 

dolayısıyla böyle mesela aklında yani şöyle bir şeyde olabilir bir film olan biriside gidebilir 

yada mesela hani bütün video işgali temsilen sen gidebilirsin ve hani malzemeleri böyle böyle 

konuşabilirsin falan onu bilmiyorum kendiniz karar verirsiniz böyle bir şey ile ilgilenir 

misiniz gibi bir durum var” dediği, Olgu’nun “Tabi tabi yani olur tarihleri de iyi o zamana 

kadar her şey daha netleşmiş olur çünkü şey var işte bir şu görsel hafıza projesi var o oldukça 

büyük hani” dediği, …. Olgu’nun “Gazla top oynayanlar hani futbolu bir kenara atıyoruz 

yani belli bir noktada artık hani futbol bir zemin sadece önemli değil yani nasıldı ama hani 

işte Afrika kupasının Fatih teki şeyinden tut finalinden tut işte Senpauli maçına kadar hani 

gittik çektik Hamburg tada burada da çektik onları böyle hani taraftar ama tabi maç değil 

yani … Birşey var bizimki biraz daha böyle hani ya ne bileyim sanatsal dili olan bir şey diyim 

yani ..oluyoruz yani öyle bir şey değil de sadece röportaj şey arkasında taraftar görüntüsü 

röportaj işte GEZİ GÖRÜNTÜSÜ falan gibi değil de bakalım çalışıyoruz üstüne yani iyi olur 

bize yani gidip orada hem insanlarla konuşmak hem yani biraz fikir anlatmak şey almak falan 
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fikir almak gibi” dediği, Çiğdem’in “eyvallah bunu bir konuşun o zaman Saray Bosna 

meselesini hani kim gider nasıl olur falan çünkü bu Açık Topluma böyle bir iki sayfalık birşey 

yazmak gerekecek … basit ama o yani hani ben onun bağlantılarını kurarım size birde kimin 

geleceği belli olunca Rada’dan bir davet mektubu isteyeceğiz ...” dediği, Olgu’nun “Tabi hı 

hı” dediği, Çiğdem’in “şimdilik şöyle düşündük hani video işgal den bir kişi bide başka bir 

başka grup daha var sinemacıların yaptığı belki oradan bir kişi gibi ama sinemacılarınki 

biraz böyle kafaları karışık daha ne yapacakları konusunda onlar çok ya biz şey yapmayalım 

diyebilirler öyle olursa sizden iki kişi olabilir” dediği, .... 

ID: 2189614933 de kayıtlı, 03.07.2013 16:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ASENA GÜNAL’ı (905336859xxx) aradığı görüşmede özetle; ....Asena’nın 

“Yani DEPOYU bu sergiyi ... sergisini sonra VİDEO OCCUPYcılar geldiğinde de hani onlar 

da yani onlar da gelecek diye biliyorum ... son GEZİ VE ORADA ÇEKTİKLERİ ŞEYLERİ 

ANLATIRLAR çünkü onlar bir sergiye zaten katıldıkları için hani oradan oraya bağlarız diye 

düşündüm“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama onların ayrı bir sunum yapmaları biraz zor olur 

ya öyle olabilir mi“ dediği, Asena’nın “Belki kısaca anlatırlar hani şimdi video ... zaten 

yorgun olacaklar dedi Ragıp hani öyle uzun boylu video falan izlemeyebilirler ama yani video 

occupy nedir falan gibi o zaman hiç ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Nasıl uzun boylu dediği 

15 dakikalık falan dedim ben onlara 15-20 dakikalık bir ...“ dediği, 

ID: 2230527652de kayıtlı, 27.07.2013 15:05 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) OSMAN KÖKER’i (90535xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Fena değil ya bir şey soracağım şimdi bir basit bir sergi bu Geziyle ilgili bir sergi 

yapmak istiyorlar da Brüksel de bir şey“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Carnegie şeyi şimdi 

fotoğrafları aslında buradan götürürsek tabi bedava olur fakat bastıracağımı hesap ediyorum 

her birini ...” dediği, Osman’ın “Ee orada basılacağına“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yok 

burada burada basıp camsız yani çerçevesiz camsız ... içine koyup 30 tane fotoğraf“ dediği,  

ID: 2591915332’de kayıtlı, 28.01.2014 12:17:47 da MELTEM ASLAN 

ÇELİKKAN’ı (90537xxx xxxx) SERRA CİLİV’nın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Serra’nın “… ben şey aradı Amerikan konsolosluğu bize destek veriyor da… 

Amerikan konsolosluğu bana dedi ki ben şirketlere para veremiyorum dedi… Ve sizin bir 

STK üzerinden hareket etmeniz mümkün müdür dedi bende hatırladım ki biz bir ara 

Anadolu kültür üzerinden SOROS Açık Toplum için galiba açık toplumdan aldı…” dediği, 

Meltem’in “Ama bizde şirketiz biliyorsun demi“ dediği, Serra’nın “Ha işte evet o ne zaman 

oldu“ dediği, Meltem’in “Ha ha evet ya biz hep şirkettik“ dediği, Serra’nın “o zaman nasıl 

aldın aldınız nasıl açık toplum size verdi“ dediği, Meltem’in “Açık toplum veriyor zaten onda 

bir sorun yok bazı yerler vermiyor “ dediği, Serra’nın “Mesela Amerikan kon yani o e 

Amerikan Amerikan ...” dediği, Meltem’in “AMERİKAN KONSOLSLUĞU VERİYOR 

BİZE ŞU ANDA … BAK PROJESİNİN DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ“ dediği, Serra’nın 

“Ha iyi peki o zaman sana şöyle bir şey sorabilir miyim biz böyle bir şey yapabilir miyiz sizin 

üzerinizden“ dediği, Meltem’in “AMERİKAN KONSOLOSLUĞUNDAN“ dediği, Serra’nın 

“EVET AMERİKAN KONSOLOSLUĞU PARAMIZ SİZE GELSE BİZ SİZDEN ALSAK 

BU DURUMDA YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM ...” dediği, Meltem’in “Yani ama şöyle 

şirketlere vermem deyip yani bizim şirket olduğumuzun farkındalar nasıl yani bir tuhaf“ 

dediği, Serra’nın “Son ne zaman aldınız onlardan“ dediği, Meltem’in “Belki sadece şöyle 

olabilir yani yakın zamanda aldık da hani bir sene önce işte BAK için aldık biz sonuç olarak 

kar amacı gütmeyen bir şirketiz karımız falan yok belki ona şey yapmış“ dediği, .... Meltem’in 

“Hayır hayır paranın geçeceğine bir şüphe yok ama hani işte Anadolu kültürü destekliyor 

gibi… Kendi kayıtlarına geçirirlerse o problem oluyor bize çünkü o zaman başka bir şeye 

başvuramıyoruz…Sadece mesele ee onlar parayı bize aktaracak biz size onlarda bunun 

gayet farkındaysa sorun yok “ dediği, ... Meltem’in “Tamam sen o zaman yani Sevil bizi 

gayet iyi tanıyor zaten işte BAK’ı da destekleyen o…hani o şekilde istersen bir sor öyle 
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olduğu sürece bizim için hani bize para gelip size aktarmakta bir sorun yok “ dediği,  

 

2.1.2.1. Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay Ve Dr.Volker Helmert Görüşmesi 

Mehmet Osman KAVALA’nın, Şerafettin Can ATALAY ile yaptığı görüşmede, 

İstanbul Almanya Başkonsolosluğu Hukuk Bölümü Yöneticisi Dr. Volker HELMERT 

isimli şahsın kendisi ile görüşmek istediğini söylediği, bu konuya ilişkin yapılan teknik takip 

çalışmalarında 19.07.2013 tarihinde Taksim Hill Cafe’de saat:10.00’da buluştukları, bu 

şahısların yanına Eyüp MUHÇU’nun da geldiği tespit edilmiştir.  

ID:2192695284 de kayıtlı, 05.07.2013 12:53:55 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(90532xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “şimdi Alman Konsolosluğundan birisi aradı da şu idari 

mahkeme kararlarının kopyalarına nereden bulabiliriz diye soruyor“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Osman bey ben şimdi adliyedeyim ve duruşmadayım nasıl yapalım”  dediği, Mehmet 

Osman’ın “Onları scan de ederek şey yapabiliriz “ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok zaten karar 

tebliğ edilmedi bize daha biz UYAPtan aldık ve şey yaptık ben size onu mail atmaya 

çalışayım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bir saate kadar 

olur mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir zahmet olmazsa ben birisini gönderip aldırırım 

falan” dediği, Şerafettin Can’ın “Yok yok adliyedeyim hani benden“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Aldır.. hani ya koşulda yok elektronik ortamda 

ben size“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “ya imzasız 

halini UYAPtan alınan haliyle biz word belgesi olarak yollayacağım o kararda“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Şerafettin Can'ın “Zaten öyle gelecek bugün falan 

gelecek diye tahmin ediyorum tamam“ dediği,  

ID: 2212089025 de kayıtlı, 16.07.2013 19:56 da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın  

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “ … şunun için aradım bu Alman konsolosluğunda benim de 

tanıdığım ... diye birisi var aynı zamanda ... Hukuk Danışmanı … bir ara vaktiniz varsa 

sizinle bir görüşmekten çok memnun olacağını söyledi“ dediği, Şerafettin’in “Perşembe 

günü uygun olur...” dediği, Mehmet Osman’ın “siz İngilizce ... rahat konuşuyorsunuz değil 

mi“ dediği, Şerafettin’in “Konuşuyoruz ... evet şöyle yapalım mı perşembe sabahı 

telefonlaşalım ve saate karar verelim Osman bey“ dediği, …. Şerafettin’in “Peki ee şöyle 

yapalım bu gözaltıları tam kestiremiyorum ama cuma günü saat 10 Taksim Hill kafe olur 

mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi cuma 10“ dediği, Şerafettin’in “Taksim Hill kafe 11 de 

bizim basın toplantısı olacak çünkü orada“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam o zaman 

ben“ dediği, 

ID: 2223295809 de kayıtlı, 23.07.2013 13:46’da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın 

(90532xxx xxxx ) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Şimdi ben ona aslında istersen yani bir konuşalım size de onu 

göndereceğim yani benim sizin demeçlerinizden ve gazeteden anladığım 6. İdare 

mahkemesine giden başvuru sadece Topçu kışlasıyla ilgili bir başvuru ...” dediği, 

Şerafettin’in “Yüksek Kurul kararıyla ilgili evet … Topçu kışlasını ilgilendiren Yüksek Kurul 

kararıyla ilgili“ dediği, .... Mehmet Osman’ın “... bir şey daha ... bir şey daha“ dediği, 

Şerafettin’in “Buyurun“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya şimdi bu Etyen MAHÇUPYAN yine 

böyle pis bir yazı yazmış bilmiyorum gördünüz ...“ dediği, Şerafettin’in “Okumadım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “EE İŞTE BU TAKSİM DAYANIŞMA BUNU BİLDİĞİ HALDE 

GİZLEDİ BU KARARI EE İŞTE BU ETİK BİLMEM NEDİR FALAN FİLAN DİYE“ 
dediği, Şerafettin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi Ahmet İNSEL'le konuşuyoruz 

o da buna bir cevap yazacak yani benim de bildiğim sizden de öğrendiğim 1. mahkemenin 

hani kısa kararı diye bir şey söz konusu değil yani ...“ dediği, ...Şerafettin’in “UYAPa 

konduğu anda duyurduk biz“ dediği, ... Şerafettin’in “aslında ... ya işte ... öyle yani öyle 
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diyelim ama mesela bizim açımızdan temyiz süresi 8 Temmuzda başladı fakat biz kararı 3 

Temmuzda UYAPta gördüğümüz an duyurduk“ dediği, ... Mehmet Osman’ın “ŞEY BİR 

DAKİKA BİR ŞEY DAHA SORACAKTIM BUNDAN ÖNCE ZATEN SİZİN 

ÖĞRENMENİZ YANİ ... YANİ ZATEN BUNU ÖĞRENMENİZİN ÇOK TESADÜFİ BİR 

ŞEKİLDE ÖĞRENMİŞ OLSANIZ DA BUNU AÇIKLAMANIZIN HUKUKİ BİR ...“ 
dediği, Şerafettin’in “AÇIKLAYAMAYIZ HUKUK YOK“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ 

dediği, Şerafettin’in “HİÇ BİR ŞEY YOK BENİMLE İLGİLİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

DAHİ YAPILABİLİR YANİ ...” dediği, Mehmet Osman’ın “ AYNEN... AYRICA 

HAKİMLERE SORUŞTURMA YAPILABİLİR FALAN EVET“ dediği, Şerafettin’in “TABİ 

TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ“ dediği, bu suretle de soruşturma konu olan 

şahısların o tarihte olaya dair verilen bir idari yargı kararını bir şekilde karar öncesinde 

öğrendiklerinin, sonrasında da bu kararın olayların şiddetini düşüreceğinden endişelenmiş 

olmaları gerekir ki bu durumu kamuoyuyla geç paylaştıkları, iddianamemizin bu kısmında 

tespit edilen görüşmenin de bu konu ile ilgili olduğunun bilinerek değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışma çalışmalarına göre; 

şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın 16.07.2013 tarihinde Şerafettin Can ATALAY isimli 

şahsı arayarak İstanbul Almanya Başkonsolosluğu Hukuk Bölümü Yöneticisi Dr. Volker 

HELMERT isimli şahsın kendisi ile görüşmek istediğini belirtmesi üzerine; Mehmet Osman 

KAVALA, Şerafettin Can ATALAY ve Volker HELMERT isimli şahısların 19.07.2013 tarihinde 

Taksim Hill Cafe’de saat:10.00’da buluşacakları bilgisi üzerine; 19.07.2013 günü saat: 09.45 

sıralarında ilimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Sıraselviler Caddesi No:9 sayılı adreste bulunan 

Taxim Oda Cafe civarına geçilerek fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; saat: 09.52 

sıralarında Mehmet Osman KAVALA ile Şerafettin Can ATALAY’ın Taxim Oda Cafe’ ye giriş 

yaptıkları ve kafeteryada girişe göre sağda bulunan bir masaya oturdukları ve birlikte 

konuştukları görülmüştür.  

Saat:10.02 sıralarında Volker HELMERT olduğu değerlendirilen şahsın Taxim Oda 

Cafeye girdiği, Mehmet Osman KAVALA ile Şerafettin Can ATALAY’ın bulunduğu masaya 

doğru ilerleyerek bahse konu şahıslarla tokalaştığı ve masaya oturduğu, şahısların aralarında 

genel olarak İngilizce konuştuğu, zaman zaman da Mehmet Osman KAVALA ve Şerafettin 

Can ATALAY’ın Türkçe anlatacakları konuyu tartıştıkları, konuşmayı Şerafettin Can 

ATALAY’ın daha ziyade Volker HELMERT isimli şahsa yaptığı, “TAKSİM GEZİ 

KALKIŞMASI” VE KONUYLA ALAKALI MAHKEME KARARLARI HAKKINDA 

ŞAHSI BİLGİLENDİRDİĞİ, Volker HELMERT isimli şahsın aynı konuyla alakalı sorular 

sorduğu duyulmuş ve görülmüştür.   

 
Saat:10.18’de Eyüp MUHÇU isimli şahsın elinde bulunan büyük boy sarı renkli bir 

zarfla birlikte Taxim Oda Cafeye girdiği; Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can ATALAY 

ile Volker HELMERT’in bulunduğu masaya doğru ilerleyerek bahse konu şahıslarla 

tokalaştığı ve bir iki dakika sonra şahsın masadan kalktığı ve kafeterya içerisinde başka bir 
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masaya oturduğu görülmüştür. 

 
Saat:10.36 sıralarında Volker HELMERT’in ceketinin sol iç cebinden çıkardığı 

birkaç sayfalık evrakı Mehmet Osman KAVALA’ya uzattığı, Mehmet Osman KAVALA’nın da 

evrakı alarak bir süre incelediği ve tekrar Volker HELMERT’e verdiği Volker HELMERT’in 

de bahse konu evrakı alarak ceketinin sol iç cebine tekrar koyduğu görülmüştür. 

 
Saat:10.52 sıralarında Mehmet Osman KAVALA’nın hesabı ödediği ve hep birlikte 

masadan kalktıkları, Şerafettin Can ATALAY’ın Mehmet Osman KAVALA ve Volker 

HELMERT’le tokalaşarak Taxim Oda Cafe’ den çıkarak ayrıldığı, akabinde Mehmet Osman 

KAVALA ile Volker HELMERT’in bahse konu Cafeden çıkarak Atatürk Kültür Merkezi 

istikametine konuşarak ilerledikleri, daha sonra vedalaşarak Mehmet Osman KAVALA’nın 

Mete caddesi Volker HELMERT’in İnönü Caddesi istikametine doğru ayrıldıklarının 

görüldüğü tespit edilmiştir.  

 

2.1.2.2. Tayfun Kahraman Ve Laure Siegel Görüşmesi   

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmasına göre; Tayfun 

KAHRAMAN isimli şahsın Gezi Kalkışması ile ilgili olarak Fransız Gazeteci Laure 

SİEGEL isimli şahısla Beşiktaş Akdoğan Sokak No:30 sayılı adreste buluşacakları bilgisi 

alınması üzerine; 05.07.2013 günü saat:18.50 sıralarındaTayfun KAHRAMAN isimli şahsın 

ofisinin bulunduğu İlimiz Beşiktaş İlçesi Akdoğan Sokak No:30 sayılı adres civarına geçilerek 

yapılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; saat:15.25 sıralarında Tayfun KAHRAMAN 

isimli şahsın bir şahısla birlikte Akdoğan Sokak üzerinden yaya olarak geldikleri ve ofisinin 

bulunduğu Başaran Apartmanı No:30 sayılı binaya giriş yaptıkları, saat:19.11 sıralarında 

Laure SİEGEL isimli şahsın iki farklı şahısla birlikte Akdoğan Sokak üzerinden geldikleri 

Laure SİEGEL isimli şahsın Tayfun KAHRAMAN isimli şahsın ofisinin bulunduğu kapı 

girişindeki zillere bakarak birlikte No:30 sayılı adrese girdikleri tespit edilmiştir. 
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2.1.2.3. Mehmet Osman Kavala ve Andrew Duff Görüşmesi 

ID: 2217204820 de kayıtlı, 19.07.2013 18:38 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın   

(902122314xxx) HAMDİ GARGIN’ı (905332253xxx) aradığı görüşmede özetle; Hamdi’nin 

“ben aslında IKEA da çalışıyorum oradan bir kaç defa karşılaştık konuştuk falan  ancak ayrı 

bir konu için aramıştım sizi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hıh“ dediği, Hamdi’nin “Brüksel 

den Avrupa Birliği Parlementosunun bir Milletvekili sizi bir kahvaltıya davet etmek ister 26 

Temmuzda Divan Otelde” dediği, Mehmet Osman’ın “Kim acaba bu Milletvekili“ dediği, 

Hamdi’nin “Andrew DUFF libaral gruptan Avrupa Birliği Milletvekili yani” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Andrew DUFF” dediği, Hamdi’nin “Evet Andrew DUFF kendisi için 

burada bir kaç görüşme düzenleme mi yani şeyi en azından burada organizasyon ile ilgili 

bazı şeyleri ben üstlendim ve işte platformdan birkaç kişi ile görücek arada sizinli de 

görüşmek ister eğer uygun görürseniz sizi kahvaltıya davet etmek ister“ dediği, … Mehmet 

Osman’ın “... koyabilirsiniz ...  koyabilirsiniz randevu da aldım tamam tamam” dediği, 

Hamdi’nin “Oldu oldu evet peki bir irtibat numarası buradan mı arasın kendisi yani şeyi 

sekreteri veya bir“ dediği, … 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarına göre; Mehmet 

Osman KAVALA isimli şahsın 26.07.2013 günü “gezi parkı olayları” ile ilgili, Avrupa Birliği 

Parlamentosu milletvekili Andrew DUFF ile ilimiz Beyoğlu ilçesinde bulunan Divan Otelde 

saat:09.30 sıralarında buluşacağı bilgisi alınması üzerine; 26.07.2013 günü saat: 09.00 

sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 sayılı adreste 

bulunan Divan Oteli civarına geçilerek yapılan fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; saat: 

09.17 sıralarında Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın Mecidiyeköy istikametinden yaya 

olarak gelerek Taksim Divan Oteline giriş yaptığı, saat: 09.40 sıralarında Divan Pub restaurant 

bölümünde Mehmet Osman KAVALA, Andrew DUFF, Hamdi GARGIN ile bir şahsın 

beraber oturdukları tespit edilmiştir. 
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Yine iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmasına göre; Andrew 

DUFF isimli şahsın 27.07.2013 tarihinde Eyüp MUHCU isimli şahıs ile İlimiz Beyoğlu 

İlçesi Kemankeş Caddesi No:31 de bulunan T.M.M.O.B. (Türk Mühendis ve Odaları Birliği) 

binasında saat:15.30 da bir araya gelecekleri bilgisi alınması üzerine; 27.07.2013 günü 

saat:15.00 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Kemankeş Caddesi üzerine geçilerek yapılan 

fiziki takip ve tarassut çalışmalarında saat: 15.20 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Kemankeş 

Caddesi Karaköy kat otoparkı altı 1 kısım 7 nolu  “Koska Turkısh Specıalıtıes” isimli 

kafeteryanın giriş kısmında bulunan bir masada Andrew DUFF, Hamdi GARGİN ve bir 

şahsın aynı masada oturduğu, saat:15.30 sıralarında Andrew DUFF, Hamdi GARGİN ve 

diğer şahsın oturdukları masadan kalktıkları ve ayrıldıkları, Andrew DUFF ve Hamdi 

GARGİN isimli şahısların kafeteryadan çıkarak Eyüp MUHÇU isimli şahsın iş yerinin 

bulunduğu İlimiz Beyoğlu İlçesi Kemankeş Caddesi No:31’de bulunan T.M.M.O.B. (Türk 

Mühendis ve Mimar  Odaları Birliği) binasına girdikleri tespit edilmiştir. 

 

 
 

2.1.2.4. Marc Pierini Görüşmesi – Gezi Kalkışması Sergisi Açılması 
ID: 2165102753 de kayıtlı, 19.06.2013 23:16 de ALİ HAKAN ALTINAY’ın 

(905325677xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Mark bunu tabi aynı zamanda yani ilk yazdığı şeyi Betül’e 

Cengiz’e ve Ahmet’e de mail attığı için anlaşılan işte Cengiz de bir şeyler yazmaya 

başlamış“ dediği, Ali’nin “Yazsın yazsın abi“ dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi istersen şeyi 

bir gönderelim Mark’ın yazdığını“ dediği, Mehmet Osman’ın “Türkiye’den de hem çok 

kalabalık  olmayan bir 10-15 bence isim yeter gibime geliyor bana“ dediği, Ali’nin “Evet 

yani bence bir noktada o yani saat tarih ve kareografiye bakmak gerekecek değil mi hani 

yarın öğlen civarında falan hani bu işin bir bir şey etrafında kristalize oluyorsa ne ala ondan 

sonra da şey“ dediği, Mehmet Osman’ın “Öğlene kadar bitirmemiz lazım tabi ...“ dediği, 

Ali’nin “Evet ki  attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değsin bence o noktada gidilebilecek bir 
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kaç yol var bence Mark’ın ima ettiği o aslen hani Türkiye’deki iyi ... gidilebilir çok 

kolaylıkla ya da hani ilgili Avrupalılar tadında işte bu ... falan filandan harekete 

geçirebileceğimiz bir dengeli bir kalabalık ne bileyim ECFR falan Avrupa 

Parlamentosundan falan o senin ...” dediği, Mehmet Osman’ın “İstersen ikisi ... bir 

yöntemde iki ayrı şey yapabiliriz“ dediği, Ali’nin “Doğru yani eğer şeyde metinler çok 

farklılaşırsa da o zaman dediğin gibi 2 tane ayrı şeyde“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... şu 

bakımdan şimdi Türklerin yazdığı metnin biraz Mark’ın şey  yani biraz daha eleştirel 

olması normaldir“ dediği, Ali’nin “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “Çünkü şimdi yani bir 

şey yazıyorsan şey yapamazsın hani bir takım şeylerden bahsetmeden bir“ dediği, Ali’nin 

“Doğru“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şey yapmak biraz tuhaf olur Türkler açısından“ dediği, 

Ali’nin “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama ... açısından çok genel ee yani bir kaç şey 

yazıp“ dediği, Ali’nin “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya tamam hani Türkiye’de bir 

takım hani sorunlar var falan ama işte şey yapılması gerekiyor“ dediği, Ali’nin “Yani bu işin 

Avrupalı tarafına mukayyet olmayı ... yapsın burada olup bitenleri daha detaylı aktarma 

hikayesini de biz yapalım diyorsun galiba değil mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani şimdi 

Mark’ın şeyini gördün mü Mark’ın“ dediği, Mehmet Osman’ın “Demokratikleşme falan diye 

ITC öyle bir şey yazarsa yeterli olur bence“ dediği, Ali’nin “Hı hı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Yani ITC den çok şey beklemiyoruz biz Türkiye yi ... insanların“ dediği, Ali’nin 

“İyi bilmesi ve hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Eleştirisi yani eleştiri zaten yeteri kadar 

herkes eleştirdi Türkiye’yi“ dediği, Mehmet Osman’ın “ITC’ye istersen sen bir taslak yolla 

onlar da zaten biraz üzerinden geçebilirler“ dediği, Ali’nin “Doğrudur abi onu istersen 

Gökçe yapsın hani ben onun” dediği, Mehmet Osman’ın “He Gökçe yapsın tamam“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam o zaman Gökçe ye şey diyeyim ben yani iki ayrı şey yapalım sen 

ITC ye istersen hani sen bir taslak hazırla“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Hakan la diyeyim 

o sana da zaten danışarak şey yapar biz de o zaman şey yapalım öbür yine hepimiz yani sen 

de tabi dahil diğer mektubu şey yapalım hazırlayalım“ dediği, … 

ID: 2165110635 de kayıtlı, 19.06.2013 23:24 de OSMAN CENGİZ AKTAR’ın 

(905338160xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle;…  Osman Cengiz’in “İşin içinde Marc yok sadece Marc sonuçta bir yani çok iyi 

enformasyonu olan bir tekaüt esas ben Pieriliyle irtibattayım Pierili aradı beni Pierili 

diyorum söyle ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Hangi ...” dediği, Osman Cengiz’in “Filori 

Filori Filori aradı esas Filori Türkiye ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Osman 

Cengiz’in “Ondan sonra esas ondan geldi yani Marc’ta ondan alıyor bilgileri zaten Filori 

şey diyor bunu muhakkak bir Alman gazetesinde yayınlatın diyor ondan sonra çünkü en 

büyük sorun Almanya diyor kafaları karışık herşey daha bitmiş değil ama en önemli 

Almanlar bende onun üzerine Fransızca yazdım Tarık Almancaya çeviriyor İngilizcesine de 

ihtiyaç var tabi yani üç dilden bir şekilde işte Marc’ın da yollayacaklarına bakarız yarın bir 

şekilde orda“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi Marc’ın Marc’ın“ dediği, Osman Cengiz’in 

“Yalnız bunu kim imzalayacak önemli olan o“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi valla bunu 

yani Türkiye’den bir 20-20 kişi falan şey yapacağız 20 kişiye imzalatacağız yani genel olarak 

bu 20 kişi de“ dediği, Osman Cengiz’in “Hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir taraftan 

hükümeti yani bu konuda eleştiren ama Avrupa Birliği müzakerelerinin de yürümesini isteyen 

insanlar olacak“ dediği, Osman Cengiz’in “Tabi tabi zaten oradaki formül şu yani onu ben 

bir konuştum şeyle Flori’yle formül şu yani bunu biliyorum hükümet için değil bizim için sivil 

toplum için açın“ dediği, Mehmet Osman’ın “tabi .. evet ...” dediği, Osman Cengiz’in 

“Formülü o önemli “ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani şöyle ama tabi orada hani hükümet ... 

şey etkiler hükümeti de doğru yönde oryante eder ... gibi bir laf etmek lazım” dediği, … 

ID: 2165503492 de kayıtlı, 20.06.2013 10:42 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) RANA’yı (905337345xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın 

“Yani dediğim gibi şeye bakın ... bakın yani Tanıl şöyle daha net söylemek gerekirse yani 
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Tanıl Türkiye solundaki düşünceleri değiştirmede şey yapmıştır yani önemli bir rol 

oynamıştır“ dediği, Rana’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “ama daha ziyade bu sol içi 

bir şey yani sol içi bir“ dediği, Rana’nın “Toplumsal ... ya da değişim yapan ...” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Çok yani o anlam çok o anlamda bir değişim yapan olduğunu ...  

özellikle ... alanında“ dediği, Rana’nın “Hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Değişim yapan 

olduğunu doğrusu pek söyleyemiyorum“ dediği, … Rana’nın “Hı hı tamam peki mesela Gezi 

ile nasıl bir ilgisi var onun yani onun seslerden biri ama yani Gezi ile direkt bir öne çıkmışlığı 

yoktu değil mi“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Yani Gezide daha ziyade aslında Gezide 

maalesef o Gezi çok biraz şu bakımdan trajik Gezide öne çıkan gençler mesela ... olduğu gibi 

pek öyle genç ortaya çıkmadı yani oldu bir kaç kişi ama“ dediği, Rana’nın “Hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yani tam böyle hani çok dağınık ve heterojen bir grup zaten ama yani 

oradan daha böyle Geziyle şey yapan ilgili olan bire bir“ dediği, Rana’nın “Hı hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Pek fazla insan yok hatta hiç insan yok diyebilirim“ dediği,  

ID: 2184234301 de kayıtlı, 30.06.2013 17:00 de AHMET FAİK İNSEL’in 

(902122923xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı   (902122322xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; … Ahmet’in “… yarın sabah şeyi göreceğim seni aradı mı o Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Komiseri“ dediği, Mehmet Osman’ın “He o aramadı da Yiğit bahsetmişti“ dediği, 

Ahmet’in “He” dediği, Mehmet Osman’ın “Gelecek belki bir ...” dediği, Ahmet’in “Geliyor 

geliyor beni bir hafta önceden aradılar ben pazartesi akşamı mecburen Paris’e gidiyorum bir 

doktora savunması var Ileana MORONI’nin“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, 

Ahmet’in “akşama bana randevu vermişlerdi ben dedim yokum sabaha verdiler 9 45 te o 

adamı göreceğim otelinde“ dediği, Mehmet Osman’ın “He he “ dediği, Ahmet’in “ondan 

sonra da saat 10 buçukta bitecek randevum 11 de de bir İtalyan gazeteciyi göreceğim 

Taksim’de sen yarın öğlen Marc PIERINI’nin şeyine gelemiyorsun bildiğim kadarıyla“ 

dediği, … Ahmet’in “Peki şimdi bu PIERINI’yi ben Londra’da gördüm“ dediği, … 

Ahmet’in “İfade özgürlüğü broşürü ... metni için bir ödül vermişler o sırada ben de yani 

neyse şey yaptık GÖRÜŞTÜK ŞEY KONUSUNDA BEN SORDUM O DA BU ... BU 

İLGİNÇ ... YANİ BU İLGİNÇ DERKEN ONUN KAFASINDA VARMIŞ ZATEN SONRA 

BAŞKA YERLERDEN DE GÖRDÜM ŞİMDİ BU 22. FASIL AÇILMA YOLUNA GİRDİ 

YA” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Ahmet’in “Bir şey var bir eğilim var Yeşillerin 

falan şey ... Marc PIERINI bunun öyle çok afaki olmadığını söyledi bana biraz zor geliyor 

siyasi olarak ama 22. faslın açılması sırasında 23 ve 24 ün açılmasını da sağlamak “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Hı hı“ dediği, Ahmet’in “Çünkü 23 ve 24 adalet ve ifade özgürlüğü 

fasılları“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Ahmet’in “Ve argüman da yani 

Türkiye’nin nasıl modern bir toplum olduğunu gördünüz Gezi parkı olayları çünkü herkes 

bunu söylüyor bugün ... sabahleyin buluştum o da yani inanılmaz bir algı değişikliği 

yaşanıyor şu anda“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet” dediği, Ahmet’in “Avrupa’da 

deniyor bu Gezi parkı ve etrafındaki olaylar yeni toplumsal muhalefet yeni kuşaklar falan“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ya bir de şey oldu şimdi tabi yani orada biraz da hani seküler 

demokratik bir hadise olması da çok etkileyici oldu“ dediği, … Ahmet’in “Seküler 

demokratik hadise olması yani bir başka Türkiye var ve bu başka Türkiye’de önümüzdeki 

dönemde mümkündür“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet Avrupa komisyonundan geçen 

gün birisi geldi Ankara’dan işte o da böyle uzun uzun konuştuk falan ... onu da yani işte bu 

şey yani bu Avrupa şeyinden Avrupa değerleri işte Avrupa bilmem nesi işte bunları son derece 

uygun bir dinamik falan diye konuştuk o da aynı şeyleri söylüyor yani“ dediği, … Ahmet’in 

“Böyle bir şeyi şimdi değil tabi artık yaz aylarında bunları yapmanın hiç bir alemi yok ama 

olgunlaştırmak son anda böyle paldır küldür yapmayalım biraz daha zaman rahat bir 

zaman içinde yapalım diye düşündüm Eylül başında falan bunu mesela“ dediği, … 

Ahmet’in “Şeyden de biraz argüman desteği alırız Emma’dan da“ dediği, … Mehmet 

Osman’ın “Bir yani evet bir düşünmek lazım yani buradan sahiden şey yapmak yani mesela 



149 

 

şeyi diyor dedi adam bak bir de onu düşünmek lazım yani Avrupa birliği Avrupa komisyonu 

ne gibi programlar destekleyecek ne gibi şeyler yapabilir yani belki mesela bunu öğrenciler 

arası programları desteklemek için kullanmak lazım bu ortamı“ dediği,  

ID: 2185679552 de kayıtlı, 01.07.2013 14:26 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) MARC’a (32479112xxx) gönderdiği mesajda; “Sevgili Marc Aladdin 

projesinden Abe Rudkin seninle tanışmaktan çok mutlu olacak. Lütfen kendinizi Abeye 

tanıtınız. Yarın görüşürüz.” dediği  

ID: 2185683228 de kayıtlı, 01.07.2013 14:28 de MARC’ın (32479112xxx) 

MEHMET OSMAN KAVALA’ya (905322221xxx) gönderdiği mesajda; “Teşekkürler. 

Çarşamba günü Depo da bir konferans etkinliği olduğu söylendi. Nedir o?” dediği 

ID: 2185685755 de kayıtlı, 01.07.2013 14:29 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ABE‘ye (33629241xxx) gönderdiği mesajda; “Sevgili Abe. Ofise geri gitmek 

zorundayım. Avrupa komisyonu eski temsilcisi Marc Pierini öğleden sonra gelecek. Ona seni 

bulmasını söyledim.” yazdığı, 

D: 2185690160 de kayıtlı, 01.07.2013 14:31 de ABE ‘nin (33629241xxx) MEHMET 

OSMAN KAVALA’ya (905322221xxx) gönderdiği mesajda; “Herşey için teşekkürler. Ayşe bu 

gece geliyor mu? Onunla konuşmak için bir şans bulamadım. İlk saatten sonra gelmeyi dene” 

dediği  

ID: 2185707426 de kayıtlı, 01.07.2013 14:39 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) MARC’a (32479112xxx) gönderdiği mesajda;  “Öğrenciler DEPOYA 

gelecekler ve orada Depo programı hakkında sunumlar olacak ve Demascus Görsel 

Sanatlar Festivali şimdi orda düzenleniyor” yazdığı, 

ID: 2201797487 de kayıtlı, 10.07.2013 18:11 de MARC’ın (32479112xxx) 

MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede özetle; (SİSTEME SES 

TEK TARAFLI DÜŞMÜŞTÜR) (BU GÖRÜŞMEDE 2201797487- 2201797585 ID NOLU 

SESLER BİRLEŞTİRİLMİŞTİR)  … Marc’ın “ Çünkü yapmayı düşündüğümüz ... avrupa 

... ikinci raporumda ... sizde aynı zamanda orada olduğunuzda“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam iyi olur“ dediği, Marc’ın “Konuşabilirsin ama zorunluluk yok  ama  iyi 

bir zamanlama olur tamam” dediği, Mehmet Osman’ın “İyi iyi” dediği, Marc’ın “Biz 17 

sinde yapacağız ama aynı zamanda ziyaret ile ilgili de sana yardımcı olacağım tamam mı” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam” dediği, Marc’ın “İkinci şey biliyorsun tavsiye kurulunda 

ikinci yılda bir karar bir anlaşma yok bazı sorular var kimin yapması gerekir ... ben tabiki 

hepsini kayıt ettim ... avrupa ... biraz  ... çünkü onlar ... devam etmek istiyorlar ... eğer benim 

dışımda bir insan ya da bana ilaveten biri olursa tabi ki bilmek isterler prosedürleri var bu 

nedenle bu tarafta beklemek yerine yapabileceğimiz az şey var ama  vurgulamak istediğim bir 

şey ben kendim devam etmek istiyorum Türkiye üzerine ... açık toplum ... ama çabukça ilişkili 

olarak bilmeye ihtiyacımız var çünkü alternatif kaynaklar bakmak zorundayız ve ... sürpriz 

oldu bu şuan durduğumuz yer Brüksel den .. Avrupa ... şuan yer almamı durdurmanın zamanı 

değil ... çünkü ... ikinci rapor tamamen hedefte ve ... Türkiye üzerinde tartışma zamanı çünkü 

16 ekimde komisyonda ilerleme raporu var ve tartışma daha önce olduğundan daha politik  

ve daha yoğun olacak birbirinden çok farklı fikirler var öyle ki ... Avrupa ... biri benimle 

devam etmek ve sonra göreceğiz açık toplumla mı değil mi bu farklı bir hikaye“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Marc’ın “Bu konuları ... sana çünkü ... hesaba 

katmalıyım“ dediği,  

ID: 2215310616 de kayıtlı, 18.07.2013 17:30 de GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nun 

(905335735xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (902122322xxx) aradığı görüşmede 

özetle; … Mehmet Osman’ın “Şimdi Marc PIERINI’nin yani ...” dediği, Gökçe’nin “...mi 

aradı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır hayır ... konuştuk yani başka bir şey için 

konuşuyoruz da şimdi o yani ... toplantı falan yine yapmak istiyor …  Son durumu bir 

öğrenmek için şey yaptım şimdi Açık Toplumdan herhalde destek alamayacak bu sene“ 
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dediği, Gökçe’nin “Alamayacak gibi görünüyor Osman bey yani bana da yazmış da ... 

yazamadım ona da Tom’a da yazamadım henüz“ dediği, … Gökçe’nin “Ve hani çok bir büyük 

bir istisna ile işte hani konu özel dedik bu adamın ... var dedik falan ve şeyi borcu zor ikna 

etmiştik bu sene de ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Geçen sene ne kadar verdik buna ...“ 

dediği, Gökçe’nin “ne kadar verdik ... 40 bin euroya yakın“ dediği, Mehmet Osman’ın “He” 

dediği, Gökçe’nin “40-50 bin euro arasında bir şey verdik …  Bu sene de istediği yine aynı 

civarda yani 50 bin euro diye bakabilirsiniz …. maaşını karşılıyor çünkü Carnegie diğer 

şeyleri karşılıyor yani işte ofisti iletişimdi vesaireydi falan …  dolayısıyla bu sene yani şimdi 

şöyle bir şey var o yüzden tam yazamıyorum hala Marc’a yani ona da söyledim ama Marc 

Marcın da karakteri de bu hem de Carnegie deki ... süreç de bu yani bir an evvel sonuç almak 

istiyorlar ama bizden sonuç o kadar çabuk çıkmaz yani tamamen hayır demediler ama 

yapacağı şeyler bu konuda yapacağı araştırmaları bir Türkiyeli şeyle akademisyenle birlikte 

yapmak çünkü tek başına yaparsa dışarıdan biri hani yabancı katılım gibi gözükecek 

özellikle merkezden uzaklaşma bağlantılı olanlar ya da işte yaşam kültürü …  İlgili olanlar 

falan şimdi bir mantık var orada ben bunu Marcla konuştum dedim yani bak bu kesin bir 

hayır değil ama şeyi bulmamız gerekir yani bir önce dedim seninle konuşmak istedim bir bunu 

bir Türkiyeli biriyle yapmak ister misin yani olabilir adam hani ben ... hayır tek çalışırım da 

diyebilir olabilir dedi hani yapabileceği insanları düşündüğümüzde işte Ahmet İNSEL 

olabilir Soli ÖZEL olabilir falan bir iki ismin üstünden de geçtik hani birlikte çalışabileceği 

insanlar ama bu bir süreç yani şimdi onunla konuştum ondan sonra yönetim üyeleri ile  

konuşmam lazım yani hani diğer isimler hakkında ne düşünüyor sonra o isimlerle 

konuşmamız lazım onlar böyle bir şeyin içine girer mi artı günün sonunda bir de şöyle bir 

problemimiz oluyor Carnegie para koymuyor bu işe  …  Yani biz zaten yüzde 50 destek 

veriyoruz ve yeni birini aldığımız zaman diyelim işte Ahmet beyi aldık ya onun da tabi bir ... 

olacak vermemiz gereken onu da Carnegie karşılamayacağı için bizim karşılamamız 

gerekecek ve yüzde 50 nin üstüne çıkmayacak borç hiç bir şekilde …  Orası kesin yani 

dolayısıyla hani böyle bir senaryoda bile başka bir finans kaynağı da bulmamız lazım …  Ve 

bunların hiçbiri de Carnegienin şeyine yetişmez çünkü Ağustosta bitiyor Ağustos sonunda 

bitiyor şeyin Marcın kontratı onlarla onlar Marcı tutmak istiyorlar kalsın istiyorlar özellikle 

işte bu ödülden sonra vesaireyle falan ama onların ilgilendiği kısım Arap ülkeleri yani şeyle 

Ortadoğu’yla ilgili çalışmalar yapması Marcın … Anlatabiliyor muyum yani o da bizim 

öncelikli çalışma alanımız değil ... geçen sene bir orta yol bulmuştuk bu sene de üstünde 

çalışırsak belki bulabiliriz ama yani bunu böyle iki gün içinde bir hafta içinde yapamayız 

yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... anladım“ dediği, Gökçe’nin “durum aynen bu yani o 

yüzden ona da bir türlü tam net bir şey yazamıyorum ama artık yazacağım bu akşam yani 

hem ona hem Toma ki hani bu sizin prosedürlerinize cevap verecek şekilde hızlı ilerleyecek 

bir süreç değil ve büyük ihtimalle de hani artık Carnegie dostane ilişkide olmaz başka bir 

insan da katıldığı zaman içinde bir başka alternatif de Sinan ÜLGEN var biliyorsunuz 

Carnegie de Türkiye ile ilgilenen …  Marcın bunu Sinan la birlikte yapması ama yani 

Sinan bunu yapmak ister mi bunun için ekstra bir para ister mi falan hani bütün bunlar 

var yani ekstra para söz konusu olduğu zaman zaten orada başka bir finans kaynağı 

bulunması gerekecek … Ki o söz konusu olacak kim girerse girsin bu işin içine yani … ama 

bir yani henüz bir çözüm bulabilmiş değilim …  Bunun sürekliliği için“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Yani tek başına Carnegienin verdiği şey ... vermediği için değil mi ... şey mi 

veriyor Carnegie“ dediği, Gökçe’nin “Carnegie ... veriyor ofis veriyor iletişim giderlerini 

veriyor falan ama hani böyle şey bunlar daha çok ... verdikleri Ortadoğu’yla ilgili olanlar ee 

…  Anlatabiliyor muyum yani o şey ee Türkiyeyle ilgili olanların tamamını biz karşıladık ama 

öyle bir ortaklık olmuş oldu ki hani biz yüzde yüzü ona ofis alanı iletişim vermedik vesaire 

vermedik böylece hani bir ortaklık kurmuş olduk Carnegieyle … bilmiyorum sizin yani bu 

şeyde bu senaryoda sizin önermek istediğiniz ya da düşündüğünüz bir şey var mı bir çözüm 
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bulabilir miyiz ... “ dediği, Mehmet Osman’ın “Düşünmeye çalışıyorum da yani bir şey olayı 

acaba şimdi hani bu Mısır falan hikayesinde bir Mısır, Türkiye şeysi olabilir mi yani ortak 

bir çalışması olabilir mi diye aklıma ..” dediği, Gökçe’nin “Ha ha yani rapor raporları 

değiştirirsek diyorsunuz değil mi yani biz ona iki konuda anlaşmıştık bir şey yaşam kültürü 

kültürü değiştirme birde merkezden uzaklaşma iki tane rapor diye düşünmüştük geçen sene 

de gene iki konuda anlaşmıştık bu sene de öyle yaptık dolayısıyla o zaman bize getireceği 

şeyin başlıklarını değiştirmemiz gerekir eğer onlarla birleştireceksek bile bu da Eylül 

sonundaki danışma kurulumuzda değerlendirilebilecek demektir yine de …  Yani istisnai 

olarak götürürsem şeye ... hani işte prosedürlerden dolayı falan Marca karşı bir antipati var... 

doğru... söylemem ... gerek.. evet dolayısıyla genel olarak var yani hani ... hem büyükelçilik 

döneminden kalma hem buradan işte maaş çıkarmaya çalışıyor diye görülmesi falan …  Hani 

geçen sene ... ettik ama bu sene şimdi bunu istisnai bir proje teklifi şimdi değerlendirin diye 

götürürsem ters tepki yapacak yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım anladım tamam o 

zaman peki“ dediği, Gökçe’nin “Tamam yani hani bunları paylaşacağım yazacağım ben de 

Marca da Toma da bu akşam ama dediğim gibi yani Carnegienin ... yani Carnegie bizim 

prosedürlerimize uygun olarak biraz daha şey yapması lazım desteklemesi lazım Marcı yani 

biraz daha elini taşın altına koyması lazım“ dediği,… 

ID: 2230527652de kayıtlı, 27.07.2013 15:05 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  OSMAN KÖKER’i (905358442xxx) aradığı görüşmede özetle;  Mehmet 

Osman KAVALA’nın “… şimdi bir basit bir sergi bu Geziyle ilgili bir SERGİ YAPMAK 

İSTİYORLAR DA BRÜKSEL DE bir şey …. Carnegie şeyi şimdi fotoğrafları aslında 

buradan götürürsek tabi bedava olur fakat bastıracağımı hesap ediyorum her birini ...” 

dediği, Osman’ın “orada basılacağına hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “ Yok burada burada 

basıp camsız yani çerçevesiz camsız ... içine koyup 30 tane fotoğraf“ dediği, …. 

ID: 2230550282 de kayıtlı, 27.07.2013 15:18 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ÖZCAN’ı (905326804xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın 

“şimdi bir Brüksel de bir küçük bir sergi Geziyle ilgili bir küçük bir sergi yapmak 

istiyorlar“ dediği, Özcan’ın “Fotoğraf sergisi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fotoğraf sergisi“ 

dediği, Özcan’ın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “daha çok yani şeylerden ziyade diyorlar 

hani polis gaz falan bunlardan ziyade“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Daha enteresan işte 

şeyler“ dediği, Özcan’ın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Parktaki yaşam“ dediği, 

Özcan’ın “Tamam işte“ dediği, Mehmet Osman’ın “Duran adam falan o tür şeyler“ dediği, 

… Özcan’ın “Çünkü doğru dürüst fotoğraf yok ki 2 tane sergi açıldı ikisi de hani senin 

aradığın aslında benimde aradığım sergiler değildi çünkü çok fazla işte gaz çatışma polis 

falan yani foto jurnalistik işlerdi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım“ dediği, Özcan’ın 

“Bu işin belgesel yanına yönelik basılı fotoğraf yok ortada basmak gerekir“ dediği, … 

ID: 2237647632 de kayıtlı, 31.07.2013 16:28 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(902122322xxx) ASENA GÜNAL’i (905336859xxx) aradığı görüşmede özetle; …Asena’nın 

“Şimdi bu şeyle ilgili hani bu Gezi sergisiydi hem Özcan abiyle konuştum hem de şimdi Nar 

Photos sergiyi toplamaya geldi onlarla konuştum onlar da kendi aralarında konuştular ve 

böyle bir tür kronolojik Gezi hikayesi yapmaya karar verdiler fotoğraflarla“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Bir dakika bunlar kimler şeyler mi“ dediği, Asena’nın “Nar Photos ekibi …  Ama 

ekspresçilerle de çalışacaklar …  Yani oradan da birilerini katıp hani tasarım ve içerik 

konusunda onlardan destek alacaklar yani ben şey“ dediği, Mehmet Osman’ın “O zaman şey 

yapmıyoruz öbürlerine yapmıyoruz“ dediği, Asena’nın “Öbürleri dediğiniz şeyi mi 

diyorsunuz NTV tarih …  NTV tarih zaten hani onlar şey dediler onlar size söylemiş miydi 

Müge hanım bana yazdı yani hani ... bir şey yapamayacağız ... diye …  Yani onlar hani 

ancak  o kitabı hani yapacaklar” dediği, Mehmet Osman’ın “Peki tamam Nar Photos olsun 

tamam tamam“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Bir de şimdi bir şey daha var aslında iyi oldu 

Nar Photos yani Özcanlarla yapmak” dediği, Asena’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın 
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“ŞİMDİ BU BELÇİKA DA BİR SERGİ İSTİYOR YA “ dediği, Asena’nın “Evet evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “ŞİMDİ BUNUN BİR BİR VERSİYONUNU BELÇİKAYA 

GÖNDERİRİZ“ dediği, Asena’nın “Evet yani ama“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yalnız 

bunlar şey diyorlar Belçikalıların istediği ya çok öyle hani polis şiddet middet şeyleri 

olmasın daha ziyade işte” dediği, Asena’nın “He daha çok Gezinin içi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “He yani daha böyle işte şeyler olumlu“ dediği, Asena’nın “... hı hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yani biz şimdi şunu daha böyle bir işte demokrasi dinamiği sivil toplum 

falan diye“ dediği, … Mehmet Osman’ın “İşte parktaki durum işte yine hani“ dediği, 

Asena’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir hani bir kalabalık toplantı şeyleri falan 

olur“ dediği, Asena’nın “Şiddet şeyleri hı peki yani şimdi ben onları buradaki sergi için bu 

şekilde yönlendireyim mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır bizim sergimiz için değil bu“ 

dediği, Asena’nın “Ama yani Belçika için oradan bir şey çıkaracaksak bunların içinden 

seçip ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Ha yani öyle yaparız evet” dediği, Asena’nın “Tamam“ 

dediği,  Mehmet Osman’ın “Yani şöyle diyelim istersen şimdi Nar Photodan böyle metin 

yazan kimse var mı“ dediği, Asena’nın “Özcan YURDALAN var yani “ dediği, Asena’nın 

“Evet evet he yani böyle hani kısa bir ne bileyim bir iki sayfa bir metin olur bir de o 

kronolojide kısa metinler olur“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Asena’nın “ Böyle 

çok metin metin olursa insanlar okumaz yani “ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani kim kimlerin 

katıldığı yani daha doğrusu kimler derken herkes yani bir sürü çok geniş kesimlerden 

insanların“ dediği, Asena’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Katıldığını vurgulayan“ 

dediği,  Mehmet Osman’ın “Yalnız ... belki şeyleri yazmak yine lazım özel yabancılar için 

diye düşünüyorum özellikle Belçika’ya gidecek olanlar için yani“ dediği, Asena’nın “Hı“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “EE BAŞBAKANIN BAŞTAN İTİBAREN TAYYİP 

ERDOĞAN’IN İŞTE SÖYLEDİĞİ ŞEYLER HANİ BUNLAR..“ dediği, Asena’nın “Evet 

evet onları kronolojilerde var zaten“ dediği, Mehmet Osman’ın “Var mı“ dediği, Asena’nın 

“Çünkü o kadar yani  ya tansiyon artıran şey hep onlar oldu çünkü yani ve insanları … 

Hani şeye parka döken de yani sizi mi dinleyeceğim yapacağız tabi falan dediği noktada 

zaten tweetler hani binleri aştı ve insanlar döküldü yani o yüzden de kronolojilerde hep var 

o yani hani Tayyip ERDOĞAN şunu dedi falan gibi şeyler“ dediği, Mehmet Osman’ın “  ... 

var mı iyi “ dediği, Asena’nın “Ama ... ona dikkat ederiz yine de yani“ dediği, Asena’nın 

“Ya başlasınlar ve biz bunun bir kısmını hani yani normal böyle iyi kağıda karkaslı foto 

bloga yapmak istiyoruz sonra da Belçika ya götürmek üzere falan“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Bir kısmının hayır bir kısmının Belçika parasını verecek şimdi“ dediği, … 

Mehmet Osman’ın “Belçika ya götüreceğiz öyle ... çünkü Belçika dan para gelecek“ dediği, 

Asena’nın “Tamam tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani belki Belçika dan şimdi biraz 

yüksek“ dediği, Asena’nın “Aslında Belçika dan  para geliyorsa kasmayalım ... şey 

konusunda yani bu sergiyi daha erken bitirip gerçi zaten ...” dediği, Mehmet Osman’ın 

“Belçika’dan ayrı para gelecek gelecek“ dediği, …  

ID: 2246416791 de kayıtlı, 31.07.2013 16:28 de AHMET FAİK İNSEL’in 

(905304188xxx)  MEHMET OSMAN KAVALA’yı (902122322xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ha şimdi Marc tan bir mail geldi“ dediği, Ahmet’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “şey diyor işte yani bu sizin Gezi şeyini parlamentoda 

yapabilirsiniz ama diyor 3 günlük parlamento sergi için süre veriyormuş ama diyor yani 

bunun tabi ayarlanması falan böyle bir toplantının biraz diyor zor olur diyor yani hızlı 

ayarlanması zor olur parlamentoda diyor“ dediği, Ahmet’in “Doğru“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ben Aliyi aradım” dediği, Ahmet’in “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani 

böyle bir şey yani Geziyle ilgili bir sergi var acaba bir panel yapsak mı falan diye çok ilginç 

olur dedi yani panel hadisesi” dediği, Ahmet’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama 25 

Eylül e kadar şey yapamayız bunu dedi 25 Eylül çok erken bir tarih” dediği, Ahmet’in “Çok 

erken doğru doğru“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi bir de şey dedi 16 Eylül de bu Türkiye 
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Ermenistanla ilgili galiba bir panel yapacaklarmış herhalde Yeşiller yapıyor bir bu Hrant 

DINK vakfının bir sergisi vardı Türkiye Ermenistan sınırında“ dediği, Ahmet’in “Evet” 

dediği, Mehmet Osman’ın “onu da oraya götüreceklermiş yani Avrupa parlamentosu ...” 

dediği, Ahmet’in “Üst üste 10 günün üzerinde 2 tane şey yapılmaz öyle olmaz hayır“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ha şimdi ben de şu anda tam Marca bir mail atıyordum opsiyonlar 

şunlar olabilir bir yani şimdi eğer bunlar bu sergiyi 25 inde açacaklarsa Marcın konuşması 

sırasında galiba konferans salonunda sergiyi açmak istiyorlar öyle bir şey yapacaklarsa yani 

bir Carnegie eğer bilmiyorum ilginç bulursa mesela 26 sında falan böyle bir panel olabilir 

aklıma gelen benim“ dediği, … Mehmet Osman’ın “şimdi 25 inde bunlar zaten şey 

yapıyorlar“ dediği, Ahmet’in “Bir sunuş ...” dediği, Mehmet Osman’ın “... sunumu olacak 

şimdi bunlar kendi yerlerinde sergi açmak istiyorlar 25 inde“ dediği, Ahmet’in “Evet” 

dediği, Mehmet Osman’ın “30 fotoğraflık falan yani küçükçe bir sergi olacak o“ dediği, 

Ahmet’in “GEZİ SERGİSİ“ dediği, Mehmet Osman’ın “GEZİ SERGİSİ“ dediği, Ahmet’in 

“Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bu herhâlde 1 hafta falan kalır orda yani çok öyle uzun“ 

dediği, Ahmet’in “Osman ikinci kere yapmak çok o 30 tane fotoğraf bile olsa bir hafta falan 

kalacak“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Yani 25 Ekimden de çok da geciktirmemek lazım 

herhâlde yani bir de işte Gezi daha şeyken“ dediği, Ahmet’in “Yani aslında 25 Ekimde artık 

şey büyük ihtimalle aktüalite tamamen başka konulara kaymış olacak Geziden ama“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Ahmet’in “İstanbul seçimleri üzerine biraz ağırlık 

...” dediği, Mehmet Osman’ın “İşte biraz onu da zaten o da işin içine girecek herhâlde yani” 

dediği, … Mehmet Osman’ın “Sade Gezi değil de hani Gezinin önümüzdeki dönem siyasete 

etkisi falan gibi işte yapmak lazım“ dediği, Ahmet’in “EVET SEÇİMLERE İŞTE ... 

YEREL SEÇİM OLDUĞU İÇİN DAHA DA KOLAY ONU BAĞLAMAK“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Evet” dediği, Ahmet’in “ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM YEREL SEÇİM OLDUĞU 

İÇİN BU YEREL DEMOKRASİ TALEPLERİ BİLMEM NELER FALAN ONUN 

ÜZERİNDEN BİR ŞEYLER BAĞLANABİLİR“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği,  

ID: 2238930683 de kayıtlı, 01.08.2013 12:51 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) MARC’ın (32479112xxx) gönderdiği mesajda; “Sevgili Mac. Brüksel 

programı 16.17 Eylül de mi olacak?” dediği tespit edilmiştir. 

ID: 2241833446 de kayıtlı, 02.08.2013 22:29 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  AHMET FAİK İNSEL’e (905304188xxx) gönderdiği mesajda; “Pieriniden 

bir mail geldi, saba da yolladım Brüksel tarihleriyle ilgili. Bir konuşalım diye aradım.” 

dediği,  

ID: 2242969932 de kayıtlı, 03.08.2013 15:32 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  AHMET FAİK İNSEL’i (905304188xxx) aradığı görüşmede özetle;  … 

Ahmet’in “Gelecekler mi diye şimdi şeyle ilgili ... in mesajını bana yollamışsın aldım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Şimdi biraz orda şey var dikkat edersen mesajda“ dediği, Ahmet’in “ ... 

şeyine de bağlamak vardı değil mi o kendi sunuşuna da bağlamak var“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Bir o var bir de şöyle bir fark oldu şimdi daha önce Pierini hem ... gibi hem de 

Açık Toplum tarafından desteklenen bir projede çalışıyordu“ dediği, Ahmet’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi yani o sanki biraz bundan da dolayı biraz biraz diyorum 

tamamen değil yani daha böyle hani aktif bu randevuları organize ediyordu falan filan“ 

dediği, Ahmet’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi Açık Toplum kısmı devam 

etmiyor“ dediği, Ahmet’in “Ha” dediği, Mehmet Osman’ın “Yani biraz böyle mesajda şey 

ifadesi gördüm yani ben yine size tabi yardım ederim ama hani“ dediği, Ahmet’in “Onu tabi 

ben anlayamıyorum bir şey” dediği, …, Ahmet’in “Geçmişteki şeyleri ilişki bilmediğim için 

onu çıkartamadım ben şeyi anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani tam tam yani tam 

oradaki toplantıların yani sorumluluğunu daha ziyade bize bırakan bir üslup gibi geldi bana“ 

dediği, Ahmet’in “Geçen sefer organize ettiğinde Açık Toplum yönetimde de mi bir şey vardı 

çalışıyordu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi yani geçen sefer daha böyle aktif bir 
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biçimde şey yaptı gibi geliyor neyse yani bunu şunun için söylüyorum yani bizim bu yani yani 

bağımsız olarak hani Brüksel hikayesini iyi şey yapmamız lazım yani iyi sonuç alabilecek bir 

formatta düşünmek lazım belki biraz hani bu arada Aliyle falan da mı konuşup şey yapalım“ 

dediği, 

ID: 2246308696 de kayıtlı, 05.08.2013 12:24 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ALİ’yi (32486286xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın “Ha 

şimdi bu Marc PIERINI bir kültürel haklarla ilgili bir rapor hazırladı“ dediği, ALİ’nin 

“Evet” dediği, Mehmet Osman’ın “bu Carnegie de 25 Eylül de Carnegie, Brükselde 

açıklanacak“ dediği, ALİ’nin “ Hı hı “ dediği, Mehmet Osman’ın “fakat bu arada da 

Carnegie bizden şey istedi ya bir şu Geziyle ilgili fotoğraf sergisi yapabilir miyiz diye sordu“ 

dediği, ALİ’nin “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “yani zaten epey fotoğraf var biz de 

depoda böyle bir fotoğraf sergisi yapacağız tabi olur falan diye ben şey yaptım yaparız 

dedim“ dediği, ALİ’nin “Hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “bu arada da şöyle bir şey aklımıza 

geldi Ahmetle konuştuk Ahmet İNSELle“ dediği, ALİ’nin “Hı“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“BRÜKSEL DE YANİ HEM MESELA FOTOĞRAF SERGİSİ OLSA PARLAMENTODA 

DA OLABİLİR Mİ BU BİR KAÇ GÜN SERGİ ARTI ŞEY YAPABİLİR MİYİZ ASIL“ 
dediği, ALİ’nin “... evet” dediği, Mehmet Osman’ın “yani bir de sergiyle ilişkili Geziden 

sonra Türkiye’deki demokrasi dinamikleri diye yine böyle bir 2-3 kişinin konuşacağı bir şey 

bir panel yapmak “ dediği, ALİ’nin “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Anlamlı olur mu yani 

ilginç olur mu“ dediği, “ dediği, ALİ’nin “bak Osman bu aslında fena bir fikir değil yani çok 

bence çok ciddi bir fikir fakat 2 sorun var birincisi bu şu anda Ağustos ayında bir karar 

almak falan mümkün değil ... parlamento kapalıymış kimse doğru dürüst şeyde değil büroda 

değil“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, ALİ’nin “Eylül başında başlıyor tekrar 

açılacak parlamento“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, ALİ’nin “Haziranda çok 

kısa geliyor yani Eylül sonunda böyle bir şey yapmak için çok ... çok daha zamanımız kalıyor 

... ikincisi 18 inde 18 ... 16, 17, 18, 19 unda Hrant DINK Vakfının yaptığı o sınırda şey var ya 

Ermenistan Türkiye sınırında bir ... şey var ... bir sergileri var fotoğraf sergisi“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “He he he he“ dediği, ALİ’nin “O Avrupa Parlamentosunda ... 6 aydan ... 

falan beri 6 ay ... çalışıyoruz bir de Ermenistan üzerine konferans olacak“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “He he“ dediği, ALİ’nin “18 inde sanıyorum 18 inde“ dediği, …, ALİ’nin “Şimdi 

bu yani bunun hepsi bizim üzerimizden bindiriyor konuyu takibindeki haftada yapmamız biraz 

zor fakat şu mümkün şimdi bu Carnegieyle ayırırsanız bu şeyi Gezi olayını“ dediği, 

…ALİ’nin “... olarak Gezi üzerine bir fotoğraf sergisi ve ondan sonra aynı zamanda Gezi 

üzerine bir konferans mesela 2 buçuk 3 saat sürecek konferans tamam mı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hı hı“ dediği, ALİ’nin “1 hafta.. onu şey yapabiliriz“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Carnegie üzerinden“ dediği, ALİ’nin “ ... çünkü ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Yani sen 

şey mi diyorsun yani onu Brükselde Carnegieyle yapılabilir diyorsun yani ... destek..“ dediği, 

ALİ’nin “Yok yok Carnegie olayıyla 25 Eylül olayıyla ayıralım bunu tamam mı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ha ayrı yapalım diyorsun“ dediği, ALİ’nin “Bunu ha yani ... 25 inde 

yapmamız mümkün değil ... yani teknik olarak mümkün değil“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Anladım“ dediği, ALİ’nin “Fakat fikir bence çok iyi bu Gezi üzerine bir fotoğraf sergisi bu 

kiminle olursa olsun Carnegieyle de olabilir Anadolu Kültürle de olabilir tamam mı istersen 

ben döndükten sonra Eylül başında bunu bir şey yapalım daha doğrusu gelecek hafta 

şeydeyim Brüksel deyim ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam gelecek hafta dediğin 

pazartesi falan mı“ dediği, ALİ’nin “Pazartesi salı“ dediği,  

ID: 2248586089 de kayıtlı, 06.08.2013 15:50 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) AHMET FAİK İNSEL’i (905304188xxx)  aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “ ... güzel şey şimdi Mark tan bir mail geldi“ dediği, Ahmet’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Yani benim şöyle bir benim önerim şöyle olur diyor şeyde yani 

Avrupa parlamentosundan karışık ... mesela işte Floater olur Keller olur liberallerden ... 
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Watson sosyalist emekliymiş” dediği, … Mehmet Osman’ın “ Shake Duf  bunları diyor şey 

yapalım yani bir 15-20 kişiyle şey olmadan medya olmadan“ dediği, … Mehmet Osman’ın 

“Değil mi enteresan olur Carnegie olarak biz bunu şey yaparız diyor 24 ünde mesela bunu 

biz“ dediği, Ahmet’in “Mükemmel“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şey yapabiliriz diyor“ 

dediği, … Mehmet Osman’ın “Bu şu bakımdan da iyi yani şimdi yeşil olduğu sade Yeşiller 

olunca öbürleri pek böyle biraz şey yapmıyor çok hevesli olmuyor falan“ dediği, Ahmet’in 

“Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hani bu ... bütün gruplar Türkiyeyle ilgili yani Carnegie 

nötr bir yer olduğu için belki daha da iyi olabilir“ dediği, Ahmet’in “... bu bir de aynı 

zamanda illa basın masın da olması da gerekiyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi tabi“ 

dediği, Ahmet’in “ ... bilgilendirmek bence bu en iyisi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Değil mi“ 

dediği, Ahmet’in “En iyisi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ben bana da bu iyi geldi ben o 

zaman bunu şey yapıyorum“ dediği, … Mehmet Osman’ın “tamam diyorum evet evet” 

dediği, Ahmet’in “ ... ancak Mark yapar biz beceremeyiz bunu ...“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Evet tam Markın yapacağı bir iş yani“ dediği, Ahmet’in “Mükemmel bu“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Evet“ dediği, Ahmet’in “Mükemmel bu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sonra da 

diyor ben bir Martin Schulzdan sizin için bir randevu almaya çalışırım diyor“ dediği, 

Ahmet’in “O olursa olur ama bu en etkilisi bu olur“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet” 

dediği, Ahmet’in “ ... eğer istiyorsa ben şey de yapabilirim eğer 24 ünde gideceksek oradaki 

şeye haber veririm belki ... onun Belçika’nın ünlü gazetesi vardı ... mesela ... eşidir“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Hı hı“ dediği, Ahmet’in “Hani ben oradaki gazeteciyle bir röportaj 

yaptırtırız“ dediği, Mehmet Osman’ın “He tamam tamam olur tamam“ dediği, Ahmet’in “... 

hallederiz“ dediği, Mehmet Osman’ın “ amam güzel güzel güzel yok zaten dediğim gibi yani 

şu anda açıkça basından ziyade bu insanlarla ...” dediği, Ahmet’in “Tabi tabi tabi en 

önemlisi o ... basında çıkıyor zaten yeteri kadar” dediği, Mehmet Osman’ın “Basında zaten 

aynen aynen evet“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Hani biraz daha gizli şeyler konuşulabilir 

falan filan“ dediği, Ahmet’in “Aynen aynen aynen“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam ..” 

dediği, Ahmet’in “... mükemmel ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam tamam“ 

dediği, Ahmet’in “ ... 24 ü için daha da güzel 24 ü“ dediği, ... 

ID: 2281642954 de kayıtlı, 24.08.2013 19:15 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ASENA GÜNAL’ı (905336859xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Şimdi Tolgadan geldi bu“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Şimdi fakat bu 

fotoğraflar yani güzel de“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Bu Belçikalılar biraz daha şey 

istiyorlar bu Gezi parkı yani biraz daha sosyal“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Yani çok öyle 

protesto“ dediği, …Mehmet Osman’ın “Çatışma fotoğrafları değil de“ dediği, … Mehmet 

Osman’ın “Ee” dediği, Asena’nın “İçeride kurulan hayat“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha 

işte hayat forum bilmem ne falan“ dediği, Asena’nın “Anladım peki“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Öyle şeyler bulabilir miyiz acaba“ dediği, Asena’nın “Tabi tabi vardır oradaki 

şey şuydu kronolojinin fotoğrafları ya bunlar her güne fotoğraf“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Hım” dediği, Asena’nın “Yani o yüzden de hani o oldu şu oldu diye giden bir hikayenin 

fotoğrafları hani her 21 gün için fotoğraflar onlar ama onlardan ayrıca şey isteriz tabi ki var 

ellerinde o kadar çok fotoğraf var ki o“ dediği, … Asena’nın “Tamam tamam söylerim ... Nar 

Photos var işte Ahmet ŞIK var Nazım SERHAT var bir de Şahan var yani orada Nar Photos 

artı 3 fotoğrafçı daha var ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım” dediği, Asena’nın “Ve 

binlerce fotoğraf arasından seçildi yani daha da vardı tabi ki Gezi ben de hatırlatırım tamam 

peki ...“ dediği,  

ID:2300413677 da kayıtlı, 04.09.2013 16:05:12 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un ÖZLEM YALÇINKAYA (905334922xxx- AÇIK TOPLUM VAKFI) 

isimli şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; … Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Tamam bide 

bu vize ile ilgili yarın sabah saat onda Marc PİERİNİ ile görüşeceğim Bebekte onun 

öncesinde ofiste gelirim pasaport  ... sen kiminle görüştüğünü Pelin e bırak” dediği 
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ID: 2325558308 de kayıtlı, 18.09.2013 20:37:19 da Ahmet Faik İNSEL’i 

(905304188xxx) Mehmet Osman KAVALA’nın (905322221xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Ahmet Faik’in “İstanbul’dayım dün akşam geldim işte yarın sabah Saraybosna ya gideceğim 

..den mesaj gelmiş bugün öğleden sonra programla ilgili” dediği, Mehmet Osman’ın ”evet 

şimdi orada bir şey bu Marc bütün bu randevuları ikiniz için almış… fakat şimdi şimdi bu 

şeyleri de ya bir şeyde biraz benim Şults ile görüşürken yani o panelistlerden ikisini daha 

götürsek bana sanki fena olmaz gibime geliyor… Gençler mençler şimdi orada fotoğraf 

çekilecek falan yani ikimiz biraz fazla şey oluruz” dediği, Ahmet Faik’in “olmaz canım ikimiz 

öbürkülerin de fotoğraf  motoğraf olmayacak olur da o Şults bu işi hemen ertesi şey öğlen 

öğlenleyim şeye koyacak  … bir de anlamsız olur ikimiz Osman yani ikimiz ... Şults ile ne diye 

şey yapalım ikimiz yani ikimiz diğerleri de daha ...  baş başa falan aslında o panelistler hepsi 

yani o gelen iki tane” dediği, Mehmet Osman’ın “Evren BALTA ile Volkan YILMAZ” 

dediği, Ahmet Faik’in “onlar ikisi de gelsinler hiçbir mahsuru yok bence bu ...” dediği,  

ID: 2454312565 de kayıtlı, 22.11.2013 19:24 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın  

(905322221xxx) MARC’i (32479112xxx)  aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın 

“Ben Frederich Ebert tarafından organize edilen bir toplantıdayım ... Sloboda bir ders 

verdi” dediği, Marc’ın “Aha” dediği, Mehmet Osman’ın “Ve biz karar verdik o sergiyi yarın 

sabah ziyaret edecek 9:15 te 9:10 da“ dediği, Marc’ın “Tamam tamam“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ben senin de o saatte uygun olup olmadığını merak ediyorum“ dediği, Marc’ın 

“Evet oraya gitmeye  zamanım  olmadı bugün düşündüğümden daha çok ... oldu ama yarın 

sabah Brüksel’in Amerikan elçisi ... bu yüzden” dediği, Mehmet Osman’ın “A tamam hayır 

...” dediği, Marc’ın “...orada olamayacağım sen kaçta gidiyorsun” dediği, Mehmet Osman’ın 

“9:15 te“ dediği, Marc’ın “9:15 tamam iyi eğer bir şans olursa orada olacağım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam” dediği, Marc’ın “Çünkü bir sonraki görüşmem 11 de ve sonra 

... saat 15 te ayrılmam lazım bu yüzden eğer değişirse sizinle gelebilirim ...” dediği, 

ID: 2453774465 de kayıtlı, 22.11.2013 15:58 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ASENA GÜNAL’a (905336859xxx) gönderdiği mesajda; “Asena merhaba, 

Avrupa Parlamentosundan sosyalist grup başkanı Swobodanın sergiye gelme ihtimali var. Bu 

ya 19.30  da ya da 21.30-22.00 gibi olabilir, 19.00  da durum kesinleşir, ben seni ararım. 

Senin aksam durumun nasıl” dediği  

ID: 2453865660 de kayıtlı, 22.11.2013 16:31 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ASENA GÜNAL’a (905336859xxx) gönderdiği mesajda; “20.00 da 

Odakule civarında bir yemek olacak, ben de katılacağım. eğer 19.30 olmazsa mümkünse 

Mahir depoda beklesin, sen de civarda olursan Swoboda gelirken sana haber veririm” dediği, 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmasına göre; Gökçe 

TÜYLÜOĞLU isimli şahsın 03.07.2013 tarihinde Marc PİERİNİ isimli şahıs ile İlimiz 

Beşiktaş ilçesi Cevdet Paşa Caddesi Mercan Apt. No:85’te bulunan Açık Toplum Vakfındaki 

ofisinde saat 17.00’de bir araya gelecekleri bilgisi alınması üzerine; 03.07.2013 günü saat: 

16.50 sıralarında İlimiz Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi No:85 sayılı 

adreste bulunan Mercan Apartmanı civarına geçilerek ifa edilen fiziki takip çalışmalarında; 

saat: 17.00 sıralarında Marc PİERİNİ isimli şahsın yaya olarak geldiği ve Cevdet Paşa 

Caddesi No:85 sayılı adrese girdiği tespit edilmiştir. Bu suretle de şüphelilerin Avrupa 

ülkelerinde Gezi Parkı kalkışması ile ilgili olarak bir fotoğraf sergisi açılması ve Avrupa 

Birliği yetkililerinin bu sergiye katılımlarının sağlanabilmesi ve bu ülkemiz aleyhine ve kendi 

çalışmaları lehine kamuoyu ve bürokraside algı oluşturmaya çalıştıkları değerlendirilmiştir. 
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2.1.2.5. Biber Gazının Türkiye’ye İhracının Yasaklanması Ve Uluslararası Ambargo 

Kararı Aldırılmasıyla İlgili Çalışmalar 

Mehmet Osman KAVALA’nın yaptığı telefon görüşmelerinde, Avrupa’da bir çok 

kurum ve şahısla görüşmeler yaparak, gezi eylemlerinde gündeme gelen biber gazının, 

Türkiye’ye ihracının durdurulması, yasaklanması için bir takım çalışmalar yaptığı 

anlaşılmaktadır. Bu yönde yapılan ve iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan bilgilerde; 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

ID: 2166486120 de kayıtlı, 20.06.2013 19:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’yi (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Ha Osman sana yolladım şeyi metni ee imzalaman gereken şeyi“ dediği, … 

Yiğit’in “ Orada ... …  Tamam ya bir şey söyleyeceğim yani biraz münasebetsiz bir şey 

olacak da bu İnsan Hakları Komiseri geldiğinde görüşmek ister misin“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ne zaman geliyor“ dediği, Yiğit’in “Temmuz un ilk haftası“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Olur yani memnun olurum“ dediği, … Mehmet Osman’ın “ŞİMDİ BİZ BİZ 

ŞÖYLE BİR BİZ ŞÖYLE BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ ŞEYİN BU YANİ DEVLETİN 

GAZI KULLANMA ŞEYSİ YÖNTEMLERİ DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE BİR GAZ 

TÜRKİYE’YE GAZ İHRACATINA BİR AMBARGO TALEBİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ“ 

dediği, Yiğit’in “Oo süper tamam abi işte bu adam ... sen yenisini tanıdın mı bilmiyorum“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “hayır tanımadım“ dediği, Yiğit’in “İyi tanımanda yarar var ya 

ben onu söyleyeyim ablama da seninle de bir şey ayarlasınlar ya“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tamam olur olur tamam“ dediği,  

ID: 2172732387 de kayıtlı, 24.06.2013 10:39 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ÖZLEM DALKIRAN’ı (905303175xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Özlem’in “Fena değil nasıl olalım işte memleketin hali gibi bir iyi bir kötü“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ŞEY EE ŞİMDİ SEN ŞU ŞEYLE TEMASTASIN DEĞİL Mİ ULUSLARARASI 

İNSAN HAKLARI FEDERASYONU GAZLA İLGİLİ“ dediği, Özlem’in “Ha Antuanlarla 

ha“ dediği, Mehmet Osman’ın “Antuanlarla“ dediği, Özlem’in “Yani temastayım derken işte 

şey veri toplamaya çalıştım 1-2 fotoğraf motoğraf gelince konuşacağız güya da daha ortada 

yok bildiğim kadarıyla“ dediği, Mehmet Osman’ın “bir de dün dün değil evvelsi gün 

Hürriyette bir yazı vardı Türkiye büyük gaz ithalatçısı diye onu gördün mü“ dediği, 

Özlem’in “Yok görmedim görmedim” dediği, Mehmet Osman’ın “Bir bakarmısın webden 

bulursun herhâlde“ dediği, Mehmet Osman’ın “Kim geldi“ dediği, Özlem’in “Bu biber 

gazıyla ilgili uzman bir kadın gelmiş buraya“ dediği, Mehmet Osman’ın “Kiminle görüşmüş“ 

dediği, Özlem’in “İşte bilmiyorum ben de böyle çok dolaylı yollardan aldım haberi ...“ 
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dediği, Mehmet Osman’ın “yok ben zaten şeydeydim 1 haftadır yoktum Türkiye dışındaydım“ 

dediği, Özlem’in “Ha anladım işte ben de benim de sonradan haberim oldu da bir toplantı 

varmış burada galiba Bahreynlilerle mi bir şey …  Bahreynliler buradaymış galiba ondan 

da haberim yok ... koca Türkiye’de Bahreyn ile ilgili ilgilenen tek insan benim ama benim de 

haberim yok herhâlde kapalı bir toplantı mıydı neydi tam ben de bilmiyorum yani ama“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “ ... peki yani kiminle Af Örgütü falan mı kim acaba bunu yapan“ 

dediği, Özlem’in “Af Örgütü olsa haberim olurdu hiç bir fikrim yok ya“ dediği,  Mehmet 

Osman’ın “HAYIR BU ŞEYİ YALNIZ BOŞ BIRAKMAMAK LAZIM BU İYİ BİR ŞEY 

OLUR YANİ AMBARGO YAPAR ŞEY YAPARLARSA TALEBİNDE BULUNURLARSA“ 

dediği, Özlem’in “... bulunurlar da onu yapacak hangi babayiğit merak ediyorum sonuçta 

bunların kullanımı yasak değil çünkü …  bugün bir haber vardı dolaşıyor ortada Radikalde 

gördün mü“ dediği, Mehmet Osman’ın “... SİLAHLARIN BAK ŞİMDİ AMA FARKLI 

ŞEYLER ŞİMDİ BAK SİLAH KULLANIMI DA YASAK DEĞİL AMA SİLAHI EĞER BİR 

ÜLKE YANLIŞ KULLANIYORSA AMBARGO OLUYOR YANİ MESELE ŞEY DEĞİL 

GAZIN TÜRKİYE DE YASAKLANMASI DEĞİL   ... ONU BOŞ BIRAKMAMAK LAZIM 

BENCE BU ŞU ANDA ÇOK ANLAMLI BİR İŞ“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır 

bunların istedikleri şey şu an iki şey var bir gazdan rahatsız olanlarla ilgili şeyler ikincisi de 

gazlar nereden ithal ediliyor onu öğrenmek istiyorlar“ dediği, Özlem’in “Onu öğrendik yani 

o şu an elimizde zaten 3 tane o dünyanın en kolay şeyi o  ..  Zaten açık bilgi çünkü o yani“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “TAMAM ŞİMDİ O ZAMAN GERİYE KALIYOR ŞEY ŞİMDİ 

BU RAPOR ALAN FALAN HASTANELER YA DA İLLA RAPOR ALMASI ŞART DEĞİL 

BASIN ŞEYLERİNİ DE KOYABİLİRİZ TABİ BUNLARI DERLEYEN KİM VAR 

ACABA“ dediği, Özlem’in “Şey Tihv işte“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tihv değil mi“ dediği, 

Özlem’in “Tabi tabi zaten onlar şey topluyor ya AİHM’e başvuru yapmak için 39. maddeden“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ha tamam işte o zaman onlar ... tamam“ dediği, Özlem’in “... 

yani hepsi zaten şey Erdem de bir yandan İhd’den Erdem de bir yandan araştırıyor“ dediği,  

 

2.1.3. Açık Toplum Vakfı Fonlamasıyla Anadolu Kültür A.Ş. Üzerinden Yapılan Ve 

Yürütülen Faaliyetler 

 

GARAJ İSTANBUL TOPLANTILARI 
Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU, Filiz TELEK, Ayşegül 

GÜZEL’in “Gezi parkı eylemlerini derinleştirip yaygınlaştırmak” amacıyla çeşitli çalışma 

grupları içerisinde yer aldıkları, Gezi Eylemleri süreci sonrasında oluşan toplumsal 

hareketliliği kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek amacıyla İstanbul ve Türkiye 

genelinde yapılmakta olan forumlara katıldıkları, bu forumların Taksim Dayanışmasının çatısı 

altında daha derli toplu hale getirilebilmesi için karar alındığı, ilerleyen bölümlerde 

ayrıntısıyla anlatılacağı üzere Forum Koordinasyon toplantıları yapıldığı,  

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun ID NO; 2173193322, 2173199147, 

2180876552 ve 2173210347'de kayıtlı yaptığı görüşmelerinde “Gezi direnişi ile ilgili bir grup 

insanla sürekli toplantı halinde olduklarını, organizasyonla uğraştıklarını, Osman 

KAVALA, Turgut TARHANLI gibi şahıslarla bir çalışma grubu oluşturarak toplantılar 

yaptıklarını, bu toplantılarda GEZİ hareketinin nasıl daha derinleştirilip genişletilebileceği 

ve Anadolu’ya yaygınlaştırılacağını konuştuklarını aktararak Gezi ile ilgili HEM KİŞİSEL 

HEM ÖRGÜTSEL olarak yoğun çalışıyorum…” dediği tespit edilmiştir.  

Çalışmalarla ilgili Yiğit AKSAKOĞLU ve Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU 

yönetiminde Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği'ni kurdukları, değişik tarihlerde toplantı 

ve forumlar düzenledikleri, daha önce de Mehmet Osman KAVALA'nın da katılımı ile 

(ID:2173199147'da kayıtlı) düzenlendiğinden bahsettikleri, toplantılarla ilgili yapılacak son 

toplantının 27.06.2013 tarihinde olacağından bahsettikleri, toplantı için Mehmet Osman 
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KAVALA'nın sahibi olduğu Cezayir Restoran veya GARAJ İSTANBUL isimli iş yerlerinin 

isminin konuşulduğu, ancak toplantının GARAJ İSTANBUL'da yapılmasının kararlaştırıldığı 

ve 27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit 

AKSAKOĞLU, Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL'in organizesinde (31) kişinin 

(ID:2185380532) katılımı ile toplantının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 

Şüphelilerin yaptığı telefon görüşmelerinde, işletmesini Övül ve Mustafa AVKIRAN 

çiftinin yaptığı GARAJİSTANBUL isimli iş yerinin toplantı salonunda, 27.06.2013 tarihinde 

yapılan toplantıya katılacak olan veya katılımıyla ilgili isimleri geçen şüphelilerden Mehmet 

Osman KAVALA, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOLU, Filiz TELEK, 

Turgut TARHANLI, Zeynep MEYDANOĞLU, Ayşegül GÜZEL, Çiğdem Mater UTKU, 

Betül TANBAY TÜTEN, Fatma Emel KURMA TÜRKER ile birlikte Taksim Dayanışması 

üyelerinden Tayfun KAHRAMAN, Şerafettin Can ATALAY'ın isimlerinin geçtiği,  

Ayrıca adı geçen şahısların haricinde Levent ÜZÜMCÜ (Oyuncu), Cavit Umut 

EKMEKÇİ (Işık Üni. İnsan ve Toplum Bilimlerinde Yrd. Doc.), Nevin Funda ORAL (Bianet 

Yazarı, Helsinki Y. Derneği üyesi), Haydar DARICI (Antropolog, Tarih bölümünde Doktora 

çalışmaları yapıyor), Nazlı ÇEVİK (Yazar, Marmara üniv. Hukuk mezunu, Terakki Vakfı 

Üyesi), Murathan MUNGAN (Radikal gazetesi yazarı), Mustafa AVKIRAN (Oyuncu), 

Mehmet BEKAROĞLU (Eski HAS Parti Gen. Bş. Yardımcısı), Kuban KURAL, Filiz 

KERESTECİOĞLU, Recep İhsan ELİAÇIK, Mehmet REFEOĞLU, Levent ODUNCU, 

Burcu KULYUĞ, Ali ÖZYURT, Serdar ÇINAR, Ali GÜRACAR, Defne KORYÜREK, 

Mehmet EFE, Yıldız RAMAZANOĞLU (Yazar), Oya AYMAN, Gülsün ZEYTİNOĞLU, 

Cihan UZUNÇARŞILIOĞLU, LGBT den SEZEN…?, Neslihan (5414264xxx), Fırat 

(905386512xxx), Kerim (905322141xxx), Zeynen (Turkcell AŞ.) isimli şahısların 

katılımlarından bahsedildiği yada konuyla ilgili bu şahıslarla görüşmeler yapıldığı, 

Teknik Takip Çalışmalarında ise Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit 

AKSAKOĞLU, Mehmet BEKAROĞLU, Levent ÜZÜMCÜ, Ferda KESKİN, Fırat GENÇ, 

Ayşegül GÜZEL, Tayfun KAHRAMAN, Turgut TARHANLI, Filiz KERESTECİOĞLU, 

Mustafa AVKIRAN, Cavit Umut EKMEKÇİ, Zeynep MEYDANOĞLU, Şerafettin Can 

ATALAY, Nevin Funda ORAL isimli şahısların GARAJ İSTANBUL isimli toplantı yerine 

geldikleri ve toplantıya katıldıkları tespit edilmiştir. 

Toplantıyla ilgili Hanzade’nin yaptığı konuşmalarda, Mehmet Osman KAVALA'nın 

da bu toplantıya katılacağından bahsettiği, toplantı yapılmadan önce Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU’nun Mehmet Osman KAVALA'yı 21.06.2013 tarihinde aradığı ID: 

2168064469 de kayıtlı görüşmede; “DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR ve bir sürü 

yerde bir sürü acayip şeyler oluyor belki takip ediyorsunuzdur …biraz ... yani muhtemelen 

YAKIN ZAMANDA BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK OLABİLİR 

toparlanamaması gibi bir risk olabilir biraz bu HAREKETİ TOPARLAMAK HEM 

GENİŞLETMEK HEM DE DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ diye daha geniş 

bir kitleyle buluşalım … diye aynı ekiple konuştuk … aslında ilk hedef ve böyle daha 40 

kişilik bir ekip yine ilk ekibi de kapsayan ama Taksim Dayanışmayı Platform dan işte Betül 

TANBAY’ı falan da dahil ettiğimiz ….ANADOLU’YA YAYMAK FALAN GİBİ FİKİRLER 

VAR…. geçici programı ve geçici katılımcı listesini size göndereyim… onun üzerinden 

konuşmaya devam edelim…” diyerek toplantı öncesi bilgi verdiği ve katılımcı listesini 

göndereceğini söylediği tespit edilmiştir. ID NO:2178963754 nolu görüşmede geçtiği üzere, 

bahsi geçen toplantıya katılacak olan kişilere, güvenilir olması ve referans olunan kişileri 

toplantıya getirmeleri konusunda uyarıda bulunulduğu anlaşılmaktadır.  

Toplantı gerçekleştikten sonra Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun Mehmet 

Osman KAVALA'yı 28.06.2013 tarihinde arayarak bilgi verdiği, buna göre ID: 2180863775de 

kayıtlı görüşmede “biz de uğraşıyoruz nerdeyse her gün bir forum bir toplantı direniş… 

toplantılardan işte çalışma grupları dünkü toplantıdan somut bir iletişim grubu kurduk 
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direnişle ilgili nasıl daha stratejik bir şekilde hem sosyal medya hem de Anadolu ayağını 

genişletiriz diye konuştuk… Taksim Dayanışma onların hepsini topluyor şu anda İstanbul’da 

49 tane forum var Türkiye’de de 70 küsur Taksim Dayanışma da 41’i kayıtlı… forumlar biraz 

oralardan bu çalışma gruplarını nasıl besleriz diye konuştuk dün biraz Garaj İstanbul’daki 

toplantıda ve oldukça yüksek katılımlı bir toplantıydı …Yaklaşık 30 kişiye yakın bir ekip vardı 

hukukçular iletişimciler parktakiler …Taksim Dayanışmadan Can’la Tayfun geldiler onlar 

biraz bize Taksim Dayanışmanın içeriğinden bahsetti falan …öyle bir işleyiş devam ediyor … 

şöyle sizden bu hafta eğer buradaysanız bir randevu alıp HEM BU TOPLANTILARIN 

İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİP HEM DE BAZI PROJELER VAR AKLIMIZDA O 

PROJELERLE İLGİLİ SİZE DANIŞMAMIZ MÜMKÜN MÜ ACABA…”  şeklinde konuşma 

yaptıkları tespit edilmiştir.  

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun yapılacak toplantılarla ilgili Mehmet 

Osman KAVALA’ya bilgi verdiği ve katılımcı listesini sunduğu, yüz yüze de görüştükleri 

tespit edilmiştir. Şahısların GARAJİSTANBUL, ANADOLU JAM, BARAKA isimli oluşum 

ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilmiştir. Bu görüşmelerle ilgili ilerleyen dönem 

içerisinde Yiğit Aksakoğlu’nun ofisinde çeşitli gruplarla toplantı yapmaya devam ettiği, yine 

aynı ofiste eğitim toplantıları yaptıkları, yine ilerleyen bölümlerde başlığı altında anlatılacağı 

üzere Alevi ve gayrimüslim vatandaşlarla ilgili de eğitim çalışmaları yaptıkları telefon 

görüşmelerinden anlaşılmaktadır. 

 

ANADOLU JAM FORUM TOPLANTILARI; “SİVİL İTAATSİZLİK”, “ŞİDDETSİZ 

EYLEM”, “KOLAYLAŞTIRICILIK EĞİTİMLERİ” 
Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU ve Filiz TELEK'in 

birlikte hareket ederek birçok çalışmayı organize ettikleri tespit edilmiştir. Kendilerince 

kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç 

noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan "Şiddetsiz Eylem" konusu ile ilgili eğitimler 

veren Yiğit AKSAKOĞLU'nun, "siddetsizeylem.org" internet sitesinin sahibi olduğu tespit 

edilmiştir. Gezi olaylarının yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan 

çalışmalardan biri olan kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimleri ile ilgili yurt 

dışından gelen bazı eğitmenlerden “büyük grup kolaylaştırıcılığı ve konsensüs eğitimi” adı 

altında eğitim aldıkları görülmektedir. Amerika’da iş adamı olduğu anlaşılan Haldun 

TAŞMAN'ın Anadolu Jam ile ilgili maddi yardımda bulunacağı ve Hanzade ile yüz yüze 

görüşme yaptıkları anlaşılmıştır. Bu amaçla Yiğit AKSAKOĞLU'nun Çukurcumada bulunan 

ofisinde, 26.06.2013 günü saat:19.00 da Yiğit AKSAKOĞLU, Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU, Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL ile birlikte yaklaşık on sekiz (18) kişinin 

katılımı ile kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen 

olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan ŞİDDETSİZ 

EYLEMLER ile ilgili eğitim verildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu toplantıya Emre ERTEGÜN 

isimli şahsın katıldığı, Seda ERGAZİ, Gülsün ZEYTİNOĞLU, Funda…, Lara… isimli 

şahısların katılımıyla ilgili de konuşmaların yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yine şüphelilerce gerçekleştirilen bir başka organizasyon da “ANADOLU JAM” 

olarak adlandırılan gençlik kampıdır. Anadolu JAM’e seçilen şahıslara organizasyon 

esnasında kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen 

olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimlerinin yurt dışından gelen 

ve kolaylaştırıcılar vasıtası ile eğitim verildiği anlaşılmıştır. Katılımcıların, 3. Anadolu JAM 

kampı 27 veya 29 Ağustos-5 Eylül 2013 tarihleri arasında Çanakkale Bayramiç İlçesi 

Muratlar Köyünde (Kazdağı)’nda yapılmıştır. 53 kişinin bu organizasyona katılmak için 

başvuruda bulunduğu, bunlar arasından 20 kişiyi seçtikleri, bu kampta GEZİ süreciyle ilgili 

eğitimler verildiği, uygulamalar yapıldığı, bunun için bağış toplandığı anlaşılmaktadır. 
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Anadolu Jam’e Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL gibi 

şahısların katıldığı, yine Anadolu JAM'in desteklenmesi ve katılımlar için Haldun TAŞMAN, 

AYSU…. (90533465xxxx), Mustafa BALIKÇI, Özgür ÖNAL gibi şahıslarla telefon 

görüşmeleri yapıldığı, Haldun TAŞMAN'ın Anadolu Jam için para vereceğinden bahsedildiği 

tespit edilmiştir. Anadolu Jam gerçekleştirildikten sonra da bu tür faaliyetlere devam edildiği, 

bu kapsamda 21-22 Eylül 2013 tarihinde Filiz TELEK ve Yeliz …. isimli şahsın öncülüğünde, 

kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimlerinin eğitimi adı altında bir toplantı 

organize edildiği, bu toplantıya Filiz TELEK, Ayşegül ASLAN ile birlikte Yeliz, Esra, Özgür, 

Elif, Lilan, Fernando isimli şahısların katılacağının konuşulduğu, toplantıda yurt dışından 

gelen 50 yaşında bir şahsın eğitim vereceğinden bahsedildiği, ilerleyen dönemde de bu 

eğitimlerin devam ettiği, bu konuyla ilgili Filiz TELEK ile irtibatlı Bora SARI'nın da 

görüşmesinin olduğu, yine şüphelilerden Cemal Sami YILMAZTÜRK'ün de bu konuda 

konuşmasının olduğu tespit edilmiştir. Bunların haricinde aynı çalışmalar kapsamında, Filiz 

TELEK, Ayşegül GÜZEL vb. şahısların görüşmelerinde, yine şahıslarca idare edilen 

ZUMBARA ve BARAKA isimli oluşumlar tarafından düzenlenen GİFTİVAL isimli 

organizasyon ve faaliyetlerinden bahsedildiği, bu faaliyete Charles Einstein isimli şahsın 

katılacağı, bu etkinliğin 13.10.2013 tarihinde kırk (40) kişinin katılımı ile yapılacağından 

bahsedildiği tespit edilmiştir.  

Ayrıca bu konuyla ilgili Cemal Sami YILMAZTÜRK, HANDE ÖZHABEŞ, EMRE 

ERTEGÜN, ÖZGÜR ÖNAL, MUSTAFA BALIKÇI, Mehru…, Neslihan, BÜRGE 

AKBULUT, HALDUN TAŞMAN, Serkan, ÖZNUR , ASLIHAN ÖZGEN, ALPER TOLGA 

AKKUŞ, AYSU, Birkan, CİHAN İLHANLI, YURİ RADOMİSLİ, Utku ZIRIĞ, Esin İLİŞ, 

DENİZ DİNÇEL, HAVVA KÖK ARSLAN, Rabia isimli şahıslarında görüşme yaptığı tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra Yiğit AKSAKOĞLU'nun kendilerince kurgulanan ve toplumsal 

eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri 

eylem biçimlerinin tüm ülke çapına yayılması amacıyla özellikle Alevi kökenli 

vatandaşlarımıza da kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimlerinin eğitimini 

verdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Yiğit AKSAKOĞLU ve beraberindeki bazı şahıslar 

tarafından 13-14 Temmuz 2013 tarihlerinde Taksim'de bir otelde yaklaşık 20 kişilik bir gruba 

eğitim verilmiştir. Bunların yanı sıra, Yiğit AKSAKOĞLU’nun Süryaniler ve Rumlar gibi 

bazı gayri Müslim vatandaşlarımızı da bu tür eğitimlerden geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili Yiğit AKSAKOĞLU, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Zeynep 

MEYDANOĞLU, Nazlı ERDOĞAN, Mehmet FERDA BALANCAR, Burcu KUĞU ile de 

görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. 

 

BARAKA FORUM TOPLANTILARI 
Mehmet Osman KAVALA irtibatlı Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ve Filiz 

TELEK’in, “BARAKA” isimli bir oluşum içerisinde oldukları tespit edilmiştir. “BARAKA” 

oluşumunun temel hedefinin kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa 

dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi 

olan “kendiliğinden organize olabilen dirençli topluluklar” oluşturmak şeklinde ifade 

edilmektedir. Ancak bahse konu oluşumun amacının GEZİ eylemleriyle ilgili profesyonel 

eylemci yetiştirmek olduğu görüşmelerden anlaşılmaktadır. 

Filiz TELEK’ in ID: 2284441854 , ID: 2288887461 ve ID: 2293926264'lerde kayıtlı 

görüşmelerde “BU ÖZELLİKLE GEZİYLE BAŞLAYAN”, “bu ara ekstra bir efor sa.. 

sarf ediyoruz yani Gezi'den beri böyle coştuk coştuk yani biliyorsun …Ondan BARAKA 

diye bir şey başlattık eğitimler falan yapıyoruz Art Of Hosting yapıyoruz bu hafta sonu” 

ve “BARAKA… Gezi olaylarından sonra başladığımız bir girişim... eğitimler ve 
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toplanmalar organize ediyoruz …” diyerek BARAKA etkinliklerinin GEZİ olaylarıyla ilgili 

olduğundan bahsettiği açıkça görülmektedir. 

Filiz TELEK’in bu oluşumla ilgili çalışmalara başlamasından kısa süre sonra 1-15 

Ağustos 2013 tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’a gidip geldiği, Lizbon’dan 

döndükten sonra “BARAKA” oluşumuna hız verdiği görülmektedir. Baraka forum ve 

toplantılarına yabancı eğitimcilerin de geldiği ve eğitime gelen şahıslardan, eğitimci için para 

toplandığı tespit edilmiştir. Şüphelilerden Filiz TELEK'in Lara…. isimli şahısla birlikte 

BARAKA isimli oluşumu kurduğu, Ayşegül GÜZEL'in de bu organizasyon içerisinde aktif 

olarak görevli olduğu, BARAKA isimli oluşumun Mehmet Osman KAVALA tarafından 

desteklendiği, Mehmet Osman KAVALA'ya ait Cezayir lokantası ve DEPO isimli yerlerdeki 

toplantı salonlarında etkinlik düzenlediği, yapılan toplantı giderlerinin Mehmet Osman 

KAVALA tarafından karşılandığı, Filiz TELEK'in yapılan projelerle ilgili Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU'nun da bilgisinin olduğundan bahsettiği, Mehmet Osman KAVALA'ya bu 

projeleri sunarak talimatları doğrultusunda hareket ettiği, BARAKA forum ve eğitim 

toplantılarının belirli aralıklarla devam ettiği anlaşılmıştır.  

BARAKA etkinlikleriyle ilgili Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL, Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU, Mehmet Osman KAVALA, Bora SARI, Asena GÜNAL, Ayşe Nur 

TÜRKKOLU, Ezgi ÖZ, Uğur SARIDAĞ, Lara (905333499xxx), Ergem (905333239xxx), 

Merve TEKİN, James…, Şadiye Ebru MALTEPE, Tami…, Yeliz (21240329xxx), Yuri…,Rob 

Dreming, Esra YALÇINALP, İdil KIŞLAL, Mehmet GÜRMEN, Aslıhan Hacer KONUKÇU, 

İrem VERDÖN, Serap (905336355xxx), Zeynep Bilgi Buluş DEMİRCAN, GÜLSER İNCİ 

GÖKMEN, AHMET ASİL DUGAN, YAPRAK KAYMAK ÖZGÜR, Nermin 

(905367041xxx)'in isimlerinin geçtiği, bu şahısların bir kısmı ile direk görüşme yapıldığı, bir 

kısmının görüşme içeriklerinde isim olarak geçtiği tespit edilmiştir. 

BARAKA etkinlikleri olarak; 27/28 Temmuz 2013 tarihlerinde "Deep 

Democracy/Derin Demokrasi" ve “Alchemy of Freedom-Özgürlüğün Simyası” adı 

altında forum toplantılarını Mehmet Osman KAVALA’nın Cezayir restoranda düzenledikleri, 

toplantıyla ilgili ID: 2211601476 de kayıtlı, 16.07.2013 tarihinde Filiz TELEK'in Mehmet 

Osman KAVALA ile görüşme yaptığı, kendisine e-mail attığından bahsederek toplantıya 20-

30 kişilik bir grubun katılacağını, atmış olduğu doküman üzerinden konuşabileceklerini, bu 

konuyla ilgili Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ile toplantı yaptıklarını ve konuştuğundan 

bahsettiği, ID: 2235996266'de kayıtlı görüşmede BARAKA organizasyonunun yaptığı 

etkinliklere katılanlardan para toplandığı, bazı etkinlikler için yabancı kolaylaştırıcı 

eğitmenlerin geldiği, etkinliklere gerekli olan fonun İsveç tarafından karşılanabileceğinden 

bahsedildiği, bu şekilde iki kez Deep Demokrasi'ye giriş kursu yaptıkları, etkinliğin Filiz 

TELEK ve Lara'nın öncülüğünde hazırlandığı anlaşılmıştır. Toplantıyla ilgili yapılan teknik 

takip çalışmalarında; 27.07.2013 tarihinde Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL, Zeki Engin 

ÇOLAK, James HALLİDAY, Deniz ÜÇOK ARMAN, Veysi DEMİR, Mirkan Kemal ALP, 

Argın KUBİN, Zeki Engin ÇOLAK, Kamyar HOUBAKT isimli şahısların toplantıya 

katıldıkları,28.07.2013tarihinde Filiz TELEK, Ayşegül GÜZEL, Nalan ÖZDEMİR EREM, 

Argın KUBİN, Özgül ÖZTÜRK AKSU, Veysi DEMİR, Zeki Engin ÇOLAK, Gülden Deniz 

ÜÇOK ARMAN, James HALLİDAY, Mirkan Kemal ALP, Yeliz MERT, Kamyar 

HOUBAKHT isimli şahısların toplantıya katıldıklarıyla ilgili görüntülerin yer aldığı, 

25.08.2013 tarihinde 2 ile 6 arası öğleden sonra BARAKA etkinliğinin Cezayir restorantta 

yapılacağından bahsedildiği, 27.08.2013 tarihinde “akşam 8'de Cezayir Restorantta Beyoğlu” 

bir Work Shop toplantısından bahsedildiği, 

30/31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında üç günlük bir çalışma “ortak akıl süreçleri 

ile ilgili bir eğitim” yapmak için konuşmalar olduğu, bu toplantının Mehmet Osman 

KAVALA'ya ait Cezayir lokantasında veya DEPO isimli yerde yapılması için görüşmeler 

yapıldığı, DEPO isimli yerin de Mehmet Osman KAVALA'ya ait olduğundan bahsedildiği, 
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Filiz TELEK'in konuyla ilgili şüpheli Bora SARI ile de görüşme yaptığı, yine toplantının 

yapılacağı yer olan DEPO isimli yerde proje koordinatörü olan şüpheli Asena GÜNAL ile 

görüştüğü, bu görüşmelerden DEPO isimli toplantı salonunun, yine Mehmet Osman KAVALA 

ve Açık Toplum bağlantılı AÇIK RADYO ile aynı binada olduğu, belirtilen tarihlerde toplantı 

salonunun boş olduğu ve toplantı için uygun olduğundan bahsedildiği, Ezgi ÖZ'ün yaptığı ID: 

2293177551 de kayıtlı görüşmede ise “3 günlük işte katılımcı süreçlerini kolaylaştırmak 

şeklinde DEPODA ordayız” diyerek toplantıya katıldığından bahsettiği ve bu nedenle 

toplantının bahsedilen tarihlerde gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı,  

ID: 2293926264 de kayıtlı görüşmede 70 kişinin katılımı ile “Yuri ve Yeliz de ... Art 

of Hosting adında kolaylaştırma hakkında bir eğitim katılımcı süreçler” yapılacağından 

bahsettikleri, ID: 2305310979 de kayıtlı, 2013 yılı Eylül ortalarında yapılacak “Council 

eğitimi” dedikleri ve herkese açık olmayan, sınırlı sayıda kişinin katılacağı ve Kuzey 

Amerikalı Yerlilerin de kullandığı Council yönteminin konu alındığı bir toplantıdan 

bahsedildiği, bu konuyla ilgili Filiz TELEK'in İrem VERDÖN, Ayşegül GÜZEL, Serap…, 

Zeynep Bilgi Buluş DEMİRCAN, GÜLSER İNCİ GÖKMEN, YAPRAK KAYMAK ÖZGÜR 

isimli şahıslarla konuşma yaptığı, bu toplantının “İzmit/ Kocaeli taraflarında olduğu 

söylenilen “Nar Organik Çiftliği” isimli yerde yapılacağı, yurt dışından eğitmen geleceği, bu 

eğitimi Rob Dreming isimli Amerikalı bir hocanın vereceği, ID NO: 2310841310'de kayıtlı 

görüşmede ise 21/22 Eylül 2013 tarihinde kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve 

kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem 

biçimi olan “şiddetsiz iletişim eğitimi” yapılacağından bahsedildiği, bu organizasyona 

BARAKA'nın da katılacağından bahsedildiği, BARAKA tarafından yapılacak olan Derin 

Demokrasi forum toplantılarını 13/15 Eylül 2013 yılında tekrar yapma üzerine 

konuşmalarının olduğu, bu toplantılarla ilgili Lara … ve James …. isimli şahıslarında isminin 

geçtiği, Ayşegül GÜZEL'in organizesinde olduğu ve Filiz TELEK ile de bağlantılı 

ZUMBARA organizasyonunun, 11/14 Ekim 2013 tarihinde GİFTİVAL isimli bir etkinlik 

yapacağından bahsettikleri,  

ID: 2390239338 de kayıtlı görüşmede ise 1/2 Kasım 2013 tarihinde Cezayir 

Restorantta yapılacak bir toplantıyla ilgili konuşma yaptıkları, bu toplantı giderlerinin de 

Mehmet Osman KAVALA tarafından karşılanacağından bahsettikleri, ayrıca Filiz TELEK'in 

Beşiktaş–Abbasağa Parkı ve Kadıköy Yoğurtçu Parkında yapılan forumlarda “Diriliş Dansı” 

adıyla bir takım etkinliklerde bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

AÇIK TOPLUM VAKFI VE ANADOLU KÜLTÜR A.Ş. DESTEKLİ GEZİ 

OLAYLARIYLA İLGİLİ BELGESEL-FİLM ÇEKİMİ 
Mehmet Osman KAVALA'nın yönetiminde olduğu ve Açık Toplum Vakfı ile 

bağlantılı Anadolu Kültür A.Ş.'de görevli Çiğdem Mater UTKU'nun telefon görüşmelerinde 

dikkat çekici bir detay ortaya çıkmıştır. ID: 2223204847 ve ID: 2223229208'lerdeki gibi 

telefon görüşmelerinde, Gezi olaylarıyla ilgili film ve belgesel çekimi konularında, VİDEO 

İŞGAL isminde 15 dakikalık bir görüntüden bahsedilmektedir. “Mehmet Osman KAVALA ile 

birlikte Saray Bosna Rada SEZİÇ (film yapımcısı) ile konuştuklarını, Erivan film 

festivalinde bu görüşmenin gerçekleştiğini, bu kapsamda Açık Toplum Vakfının bu tür 

çalışmaları Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden fonladığını, GEZİ ile ilgili VİDEO İŞGAL 

adında 15 dakikalık görüntüyü Osman KAVALA’nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini”  
beyan etmiştir. Ayrıca bu tür görüntüler çekilmesi çalışma yapılması için OLGU…. isimli 

şahısla görüşme yaparak, yapacakları video film çekimi çalışmalarının Açık Toplumdan 

fonlanması için bağlantıyı sağlayacağını anlattığı görülmüştür. Ayrıca bu konuyla ilgili 

Anadolu Kültür A.Ş.'de “DEPO” olarak adlandırılan bölümde Program Koordinatörü olan 

Asena GÜNAL'ın ID: 2189614933 kayıtlı görüşmesinde “VİDEO OCCUPY” olarak 15 

dakikalık görüntüyle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. 
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CANVAS  ile ilgili olarak yapılan açık kaynak çalışmalarında; CANVAS’ın resmi 

Facebook hesabında81 7 ağustos 2013 tarihinde paylaşılan “"Taksim Commune" is a 33 minute 

movie which includes interviews of various Taksim Square protestors and displays potent 

footage of demonstrators facing security force retaliation. For those of you present in 

Istanbul, or who are closely following the situation, how would you review this film? Is it too 

soon for a documentary? Or is it timely and well done?” isimli video olduğu, Gezi olayları ile 

ilgili olarak hazırlanan 33 dakikalık bir belgesel olduğu görülmüş, paylaşım açıldığında 

http://www.digitaljournal.com/article/355952 link adresinde video açıldığı ve video içeriğini 

yabancı dil ile yapılan konuşmalar ve gezi olaylarında çekilmiş görüntülerin olduğu görülmüş, 

konuşmacılar arasında dosya kapsamında şüpheli olan Film prodüktörü Çiğdem MATER 

UTKU, Açık Radyodan Ömer MADRA’nın da konuşmacı olduğu görülmüş videonun 

yeminli tercüman tarafından yapılan çevrimi aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

“Taksim Komünü Gezi Parkı ve Türkiye’deki Ayaklanma 

Sunucu: 2013 yılının geçen Mayıs ayından beri Türkiye’deki politik huzursuzluk 

ülkeyi baştan sona süpürüp geçti. Çatışmalar ülkenin birçok şehrinde devam ederken şimdiye 

kadar beş kişi yaşamını yitirdi ve çoğu kritik durumda olan binlerce insan yaralandı. 

Ayaklanma İstanbul’un merkezindeki Taksim Meydanında bulunan Gezi Parkının geliştirme 

projesi çalışmaları sırasında başladı. Gezi parkının geliştirme projesi Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın ülke çapında başlattığı bir yenileme projesi dahilinde geniş ölçekli bir 

şehircilik yenilemesinin bir parçasıydı. 

Hüseyin Karabey Film Yönetmeni: İstanbul çok değişiyor. Neredeyse her şeyi 

yeniden inşa ediyorlar ve yeniden yapıyorlar. Ağaçları kesmeye ve bazı aptalca binalar inşa 

etmeye karar verdiler.  

Özlem Arkın Devrimci Anarşist Faaliyet: Bu Başbakan öncesinde İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanıydı ve o zamanlar planladığı projelerden bazılarını yapmayı 

başaramamıştı. Ama şimdi hükümet onun.  

Sunucu : Türkiye’yi Orta Doğu’nun ve Kuzey Afrika’nın ekonomik ve siyasi gücü 

yapmak dışında, ticari seviyelendirme ve şehircilik inşaatları projelerinin ekonomik büyüme 

üstünde bir yükleri var. Ama bu büyüme birçokları için kötü durumdaki yaşam koşullarında 

iyileşmeye neden olmuyor.(iyi anlaşılamıyor)  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Expres Dergisi: Yurt dışında yaşayanların çoğu 

Türkiye’de ekonominin iyi olduğuna inanıyor. Ama bu doğru değil. Bu sadece bir yanılsama. 

Şu anda bütün Türk ekonomisi alt yapı üzerine kurulu, inşaat üzerine. Yani birçok bina 

yıkılıyor ve yenileri yapılıyor, anlıyor musunuz bu da insanlar için iş demek. Ama bu 

tamamen istikrarsız bir iş. Ve bu kaliteyi de düşürüyor aynı zamanda. Hiç kimse böyle bir 

sistemde yaşamayı kabul etmez. Bizim burada gördüğümüz aynı zamanda insanların karşı 

karşıya kaldığı bu ekonomik şiddete karşı da bir ayaklanma.  

Sunucu: 31 Mayıs Cuma günü düzenlediği bir seri saldırı sırasında, polis dramatik 

sonuçlara yol açan aşırı şiddet kullandı.  

Elmas Deniz Ressam: Çadırları yaktılar, insanların müzik aletlerini ve her şeylerini 

yaktılar ve insanlara onlar uyurken saldırdılar, yani saat sabahın beşiydi.  

Sunucu: (bu bölüm iyi anlaşılmıyor) 

Özlem Arkın Devrimci Anarşist Faaliyet: Bu parkın yıkılmasına karşı bir 

protestoydu. Ama birden ve aniden şekli değişti devlet terörü ve polis şiddetine karşı bir 

protestoya dönüştü. 

Cengiz Aktar Taksim Dayanışma Platformu: Protesto sadece daha büyük bir şeye 

dönüşmekle kalmadı, daha farklı bir şey de oldu. Yıllar boyunca biriken kızgınlığın patlama 
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ortamına dönüştü. İnsanlar hissediyor, insanlar demokratik haklarda ve özgürlüklerdeki bütün 

gerilemeyi hissediyorlar.  

Çiğdem Mater Film prodüktörü: Polis raporlarından bildiğimize göre, 81 ilden 

67’sinde 253 protesto meydana gelmiş.  

Hüseyin Karabey Film Yönetmeni: İnsanlar artık yeter diyor. Hatta mahalledeki 

yaşlı hanımlar bile, daha önce hiçbir protestoya katılmamış olsalar da bu şiddet yüzünden 

protestocu oluyorlar.   

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Belki de daha önce hayatlarında polisi 

düşman olarak görmemişlerdi. Ama şimdi bütün silahlarla, gaz fişekleriyle ve diğerleriyle 

polis düşman gibi görünüyor. 

Sunucu: Futbol taraftarları protestocuların polisin saldırısına uğradığını 

duyduklarında, kalabalık bir şekilde parkı savunmaya geldiler.  

Elmas Deniz Ressam: Daha önceden polis deneyimi olan insanlar geldi, hatta bazı 

futbol takımları geldi ve çok büyük yardımları oldu, çünkü bu tür şeylerle nasıl başa 

çıkacaklarını biliyorlar.  

Sunucu: Polis ve protestocular arasındaki çatışmalar bütün Türkiye’de ve 

İstanbul’un diğer bölgelerinde devam etti.  Taksim’deki protestocular polisi başarılı bir 

şekilde Taksim bölgesinden dışarı çıkarttı ki bu İstanbul’un merkezinin Gezi Parkı ve Taksim 

Meydanını da içine alan geniş bir kısmını oluşturmakta. Bölgeye çıkan neredeyse bütün yollar 

barikatlarla kapatılmıştı ve bölge bir süre için polissiz bir bölge halini aldı.  

Özlem Arkın Devrimci Anarşist Faaliyet: Yaklaşık kırk saat boyunca sürdü 

Taksim çevresinde. Çok fazla polis vardı. Kırk saat sonra gittiler. Araçlardan bazılarını burada 

bıraktılar ve kaçtılar. O andan sonra biz Taksim’e gelen bütün yollarda barikatlar yapmaya 

başladık. Çünkü polisi dışarıda tutmak önemliydi.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Gösteriler sırasında, herkes her kes için 

sokaklardaydı.  Sadece tek bir kişi için değil, sadece bir grup insan için değil, herkes için. O 

yüzden bu gerçekten de heyecan verici.  

Sunucu: KASK ve DİSK işçi sendikaları da grev çağrısı yaparak 4 ve 5 Haziran’da 

onlara katıldılar. Park çok farklı siyasi geçmişlere sahip farklı kesimlerin eşi benzeri 

görülmemiş bir şekilde organize oldukları bir ortak alan haline geldi.   

Elmas Deniz Ressam: Burası neredeyse bir komün gibi. Buraya geliyorsunuz, 

yararlı bir şeyler getiriyorsunuz. Birçok yerde bunlar ücretsiz. Bütün bu farklı siyasi görüşteki 

grupların kendi yerleri var. Daha önce birbirleriyle kavga ediyorlardı, ama şimdi birden bir 

araya geldiler çünkü gerçekten bunun istedikleri şey olduğunu anlıyorlar.  

Çiğdem Mater Film prodüktörü: Şu anda parkta olan şey insanların eğleniyor, 

şarkı söylüyor olması ve atölye çalışmaları yapıyor olmaları. Mesela günde iki kere yoga 

atölyesi var. Az önce gördüm, bir resim atölyesi vardı. İnsanlar kitap okuyor. Basım evleri 

kitaplar getiriyorlar insanlara ücretsiz dağıtılması için. İnsanlar konuşuyorlar, sadece siyaset 

değil, hayat hakkında konuşuyorlar aslında. Son bir haftadır kurtarmak için çok savaşmamız 

gerektiği güzel bir yaşam alanı oldu şimdi. Artık o bizim.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: İnsanlar buraya geliyorlar, on sekiz 

günden beri geliyorlar ve para harcamıyorlar. Para harcamamaya alışınca, bu kendi içlerinde 

bir devrim gibi.  

Sunucu: Sekiz ve dokuz Haziran hafta sonunda yüzbinlerce insan İstanbul 

sokaklarına dökülüp protestonun giderek artan insan sayısını ortaya koydular. Bazıları 

şimdiye kadar Taksim Meydanında toplanmış olan en kalabalık topluluk olduğunu söyledi. 

İstanbul’un üç büyük futbol kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın taraftarları 

Taksim Meydanını çevirdiler. Öncesinde birbiriyle rakip olan bu taraftarlar İstanbul United 

(Birleşik/Birleşmiş İstanbul) bayrağı altında bir araya geldiler. Futbol şampiyonları yan yana 

savaşırken siyasi şampiyonlara dönüştü.  
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Ömer Madra Açık Radyo: Beşiktaş taraftarları bir nevi savaş benzeri bir şey 

yaşadılar ve polisle zor zamanlar geçirdikten sonra diğer iki büyük takımın, Fenerbahçe’nin 

ve Galatasaray’ın taraftarları Beşiktaş taraftarlarına katılmak için güçlerini birleştirdiler ve en 

özel sloganlardan birini kullandılar “Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin”. Ve bunu sadece bir 

Beşiktaş taraftarından duyabilirsiniz, ama şimdi bütün bu Fenerbahçe taraftarları ve 

Galatasaray taraftarları hep birlikte bunu söylüyorlar ve bu bir mucize.  

Sunucu: Protestocuların hükümetin aşağılayıcı tanımlamalarıyla başa çıkmak için 

kullandıkları kilit önemdeki stratejilerden birisi de Başbakanın kullandığı çapulcu 

tanımlamasını bir gurur sebebi olarak kullanarak mizahla karşılık vermeleri oldu. Tanımlama 

bir gecede uluslararası bir olay oldu ve çapulculuk kelimesi bir başkasının hakları için 

ayaklanmak anlamıyla bir olgu halini aldı.  

(bir erkek sesi): Oradaki mizah tarif edilemez. Yani inanılmaz.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Bir adam ya da bir kadın, bilmiyorum, 

duvara “her gün çapulculuk yapıyorum” yazdı. Ve bu ayaklanmanın kelimesi oldu. Herkes 

kendisine çapulcu demeye başladı. Ve bunu sadece çapulcu olarak değil başka dillerde de 

kullanmaya başladılar.  

Sunucu: Parktaki birçok kimse birbiriyle ilk defa sosyal ve kültürel fikirler 

aracılığıyla bir araya geliyordu.   Birbirlerini karşılıklı bir şekilde şahsen tanımanın ve ana 

akım basınının ön yargılarını ilk elden deneyimlemenin birleşimi birçok kişinin kendilerine 

miras olarak gelen önyargıları ve basmakalıpları sorgulamasına neden oldu.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Bazı insanlar, birkaç gün sonra, 

kendilerini sorgulamaya başladı “Türkiye’nin Kürt kısmından gelen bu haberleri medya 

nereden çıkartıyor. Yani garip bu. Yani eğer o bu basın ise o zaman neyin doğru olmadığını 

nasıl bileceğiz. Bu gerçekten de önemli bir deneyim.  

Sunucu: Birçok kişinin Taksim’de hissettiği özgürlük hissi 11 Haziran 2013 günü 

sabahı aniden sona erdi ve alan polis tarafından işgal edildi.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Polis huzur içinde uyuyan, temizlik 

yapan, futbol oynayan insanlara saldırdı. Bu insanlara saldırdı. Birçok kişi gaz nedeniyle 

bayıldı.  Çünkü maskeleri yoktu, gözlükleri yoktu, o yüzden bayıldılar. Bazıları koşuyordu ve 

bileklerini burktular. Bazıları gaz kapsülleri yüzünden yaralandılar parkta. Meydan, Taksim 

Meydanı tahayyül edilemez haldeydi. Gerçek bir savaş gibiydi.  

Sunucu: Polis saldırısına rağmen protestocular sokaklarda kalmaya, karşılık 

vermeye ve kendilerini savunmaya devam ettiler. Bazıları TOMA ile yapılan tazyikli sulardan 

insanları korumak için konuşmayı denerken bazıları da insan zinciri oluşturdular.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Polise çok yakın olan insanlar vardı. 

Bombalar atıldığında gaza maruz kaldılar. Geldiler, bazıları nefes alamıyordu, bazıları 

göremiyordu, kimi bayıldı, kimi kustu. Çok kötü durumdalardı. Bazılarına ön sıralarda ilk 

yardım yapıldı. Daha ciddi olanlar parkın içindeki hastane alanına götürüldü. Sonra ben 

hastane alanında kaç yaralının yattığını gördüm. Bazıları bilincini kaybetmişti. Kanamalı 

olanlar vardı. Bazılarının ciddi astım krizleri tutmuştu. O anda ben de yıkıldım.  

Çiğdem Öztürk Gazeteci, Express Dergisi: Bu aslında hükümetin yüzü, bu şiddet, 

bu görüntü, bütün polis şiddetini insanlara karşı bir yüze dönüştüren, bu vahşete çeviren, bu 

hükümetin bize bakan yüzü.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Hala bir mucize olarak düşünüyorum, 

polisin binlerce insanın üstüne gaz bombaları attığı bütün bu olaylar sırasında panik 

olamamasını, kimsenin takılıp düşmemesini, bu bir yandan harika bir şey, güçlü olduğumuzu 

düşündük, ama öte yandan da tabii ki çok korkutucuydu.  

Sunucu: Polis Taksim Meydanına girdikten sonra, Gezi Parkını ele geçirmeye 

teşebbüs etti.  Taksim için yapılan savaş bütün gece ve ertesi sabah sürdü.  



167 

 

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Taksimde büyük ateşler yanıyordu. 

Sanki Kıyamet Günü filminden sahneler gibiydi.  İnanılmazdı, anlıyor musunuz? Hani en 

görkemli ana ulaştığınızda inanamazsınız, bu sizin hayal gücünüz için çok büyüktür. O 

anlardan biriydi. Herkes Taksim Meydanındaki o büyük ateşlere bakıyordu.  Bunun böyle bir 

yerde mümkün olduğuna inanamıyorlardı.  

Sunucu: Sonunda polis Taksim Meydanına yeniden girmeyi başardı ama Gezi 

parkını tahliye etmediler. Bölgedeki yoğun polis mevcudiyetine rağmen insanlar kitleler 

halinde parka gelmeye devam ettiler ve ortam aniden bir festival ve kuşkulu bir kutlama 

ortamına döndü.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: 11-15 Haziran arasında kendimize 

“şimdi sırada ne var? diye soruyorduk.  Polis gaz sıkmayı kesmişti ama biz Gezi Parkını 

tahliye edecek miydik? Hayır Gezi Parkını tahliye etmiyoruz, vaz geçmiyoruz. Ama 

hükümetten ve validen ayrılmamız gerektiği yönünde uyarılar geliyordu. Sonra aileler vardı, 

bu genç insanları sokaklara gönderen, gidin ve direnin diyen. Ama insanlar inanıyordu ki eğer 

şimdi inandığımızın arkasında durmazsak bütün özgürlüklerimizi, bütün haklarımızı 

kaybedeceğiz. Ve görürsünüz ya bir nokta vardır, oradan dönüş yoktur, ileri gidebilirsiniz 

sadece. Bu o noktalardan biriydi.  Sonra 15’inde Gezi Parkına saldırdılar.  

Sunucu:15 Haziran 2013 Cumartesi akşamı polis bütün gücüyle parkı işgal etti.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Bu saldırıya gerek yoktu. Acımasız bir 

saldırıydı. Parkta birçok çocuk vardı. Anneler vardı, orada olan gençlerin anneleri vardı, 

gelmişlerdi onlar da. Yaşlılar vardı, engelliler vardı. Ve polis parka bütün gücüyle saldırdı.   

Gaz bombaları attılar, plastik mermiler attılar, her şey vardı, insanlara vuruyorlardı.  

Sunucu: Gazetecilerin parka girmeleri yasaklandı. Dövülüyorlardı, 

tutuklanıyorlardı ve bazı durumlarda da daha sonra sınır dışı ediliyorlardı.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Ben Geziye ulaşmaya çalışıyordum.  

Ama Taksim Meydanına çıkan bütün sokaklarda polis barikatları vardı. Yani Taksim 

Meydanına ne girebiliyordunuz, ne de çıkabiliyordunuz.  

Sunucu: İnsanlar yakınlardaki sokaklara, otellere, mağazalara, evlere sığındılar. 

Çoğu kişi ana hastane olarak kullanılan Divan Otele sığındı.  Polis bu duruma içeride 

yaralıların tedavi edildiği beş yıldızlı otele tazyikli su sıkarak ve içeriye gaz bombası atarak 

cevap verdi.  

Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Birçok insan Divan Oteline sığındı.  

Ardından polis Divan Otele gaz bombası attı. Polisin kullandığı güç son derece orantısızdı.  

İnsanları bedeli ne olursa olsun dışarı atmaya kararlılardı. İnsan hayatını tehlikeye atmalarını 

umursamıyorlardı. Ya da bunun bir ( anlaşılmıyor) olmasını, ya da kamu malı olmasını 

umursamıyorlardı.  15 Haziran’da çok sayıda insan yaralandı, sadece yaralanmadı, insanlar 

hayatlarını kaybettiler bu saldırılar sırasında. Bazı insanlar gözlerini kaybettiler plastik 

mermiler nedeniyle ya da gaz bombalarının mermi olarak kullanılması nedeniyle, çünkü 

bunları doğrudan insanların başlarına hedef alıyorlardı silah gibi. Birçok kadın ve erkek ömür 

boyu sakat kaldılar. Birçok insan göz yaşartıcı gaza o kadar çok uzun süre ve miktarda maruz 

kaldı ki kalıcı hasarları, sağlık sorunları oldu.  

Sunucu: Park tahliye edildikten sonra, polis protestocuları İstanbul’un merkezindeki 

kalabalık yan sokaklarda takip etmeye başladı. Çalışanlar ve vatandaşlar sokaklarda onlara 

katılarak, kap kacakları birbirlerine vurarak ya da yukarıdaki pencerelerden aşağı bir şeyler 

atarak protestoculara desteklerini gösterdiler.  

Sunucu: Protestocular Gezi Parkı ve Taksim Meydanından dışarı püskürtüldükten 

sonra bazı protestocular çevredeki sokaklarda barikatlar kurmaya ve parka doğru ilerlemeye 

çalıştılar. Ertesi sabah park polisin eline geçti. Polisin saldırılarına ve Başbakanın 

tehditlerine rağmen, Türkiye’deki direniş boyun eğmedi.  
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Elvan Kıvılcım Bağımsız gazeteci/aktivist: Parkın tahliye edilmesinden sonra 

protestolar devam etti. İlk birkaç hafta neredeyse her gün protestolar vardı. Özellikle 

Cumartesileri büyük protestolar oluyordu.  Sonra aynı rutin tekrarlanıyordu. Bütün gece, gaz 

saldırısı, kaçış, sonra geri geliş, gaz saldırısı, kaçış, geri geliş, Taksim Meydanının etrafındaki 

bütün sokaklarda ve İstanbul’un diğer parklarında ve Türkiye’nin başka yerlerinde de bu rutin 

tekrarlanıyordu. Şimdi protestolara her mahallenin parkında düzenli olarak toplanan halk 

meclisleri şeklindeki forumlarla devam ediyoruz.  Görüşlerimizi belirtiyoruz, sorunları 

tartışıyoruz, kararlar veriyoruz, çalışma grupları oluşturduk. Yeni fikirler yaratmaya 

çalışıyoruz. Ve orada doğrudan demokrasiyi, ideal olanı, uygulamaya çalışıyoruz. Aslını 

isterseniz şu ana kadar oldukça iyi gitti.  

Sunucu:15 Hazirandaki tahliyeden beri Gezi Parkı polis tarafından kapatıldı ve 

kordon altına alındı.  Bir mahkeme parkın yıkılması ve korumanın kaldırılması kararı 

verdikten sonra park 8 Temmuzda yeniden açıldı. Yetkililer gruba girmek için toplanan 

protestoculara saldırdı. Polisin saldırganlığına rağmen park etrafındaki kriz büyüyor. 

Gelecek belirsiz olsa da Türkiye’de ortaya çıkan direniş ruhu gezi parkı için başlayan direnişi 

politik ve ekonomik özgürlük için ayaklanmaya dönüştürdü. Ama yine de Türkiye’nin siyasi 

görünümünü gelecek yıllar için değiştirebilecek gibi değil.   

Özlem Arkın Devrimci Anarşist Faaliyet: Bu hiç beklenmedik bir andı.  Hiçbir 

siyasi grup bu tür bir hareket için hazır değildi. Bu insanların geriliminin bir patlamasıydı. 

Ama sönmüş olsa da bu olumsuz bir şey değil. Çünkü bizim burada, Taksim’de yaptığımız 

şey, gördüğümüz şey daha önce deneyimlediğimizden çok farklıydı. Şimdi anlıyoruz ki bu 

insanlar artık ellerinde olandan mutlu değiller. Bu durum öyle kolay bir şekilde sönüp 

gitmeyecek.” şeklinde olduğu tespit edilmiş olup, 

 Yukarıda tercüman tarafından çözümü yapılan videonun şüpheliler Mehmet Osman 

KAVALA, Asena GÜNAL ve Çiğdem Mater UTKU isimli şahısların telefon görüşmelerinde 

geçen belgesel çekimi ile ilgili hazırlanan video olduğu anlaşılmıştır. 

 

DİYALOG VE UZLAŞMA DERNEĞİ ADI ALTINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Yiğit AKSAKOĞLU ve Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU öncülüğünde, Gezi 

kalkışması sonrasında kendilerince kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimleri ile ilgili 

çalışma yaptıkları, bu konuda Hande ÖZHABEŞ'in de görevli olduğu tespit edilmiştir. 

Şahısların belge toplayarak kitap hazırlamaya çalıştığı, maddi kaynak arayışıyla ilgili Yiğit 

AKSAKOĞLU'nun yaptığı ID: 2212873526de kayıtlı telefon görüşmesinde “Michael’dan 

falan hani şeyden Amerika’dan para geliverirse cart diye onu nasıl geçireceğiz hesap 

açmamız lazım hani bir ton”  diyerek gelecek Amerika’dan gelecek olan 25.000 Dolar para 

yardımının kendi hesabına yatmaması, başka hesap açılması, yoksa başının belaya gireceği 

şeklinde konuşmaların yer aldığı, bu paranın yeni kurdukları Diyalog ve Uzlaşma Merkezi 

Derneği hesabına yatması konusunda konuştukları, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Filiz 

Telek ile yapılan çalışmalarda da bahsedilen derneğin adının geçtiği tespit edilmiştir. 

Yiğit AKSAKOĞLU'nun yaptığı (ID: 2261364416 de kayıtlı) bir görüşmede “Hande 

ÖZHABEŞ, Hanzade GERMİYANOĞLU ya da Burcu KUĞU orda yani Yönetim 

Kurulunda…” diyerek Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği yönetiminden bahsettiği 

görülmüştür. Bu konularla ilgili ve “Kürt sorunun çözüm sürecinde sivil toplum katkısı” ile 

ilgili 16.11.2013 tarihinde Helsinki Yurttaşlar Derneğinde, Yiğit AKSAKOĞLU, Hanzade 

Hikmet GERMİYANOĞLU, Handan ÖZHABEŞ’in de katılımı ile bir yuvarlak masa toplantı 

yapılacağından bahsedildiği, teknik takipler neticesinde şahısların bu toplantıya katıldıkları 

tespit edilmiştir. 
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MEDYA-TELEVİZYON KURULMASI FAALİYETLERİ 
Mehmet Osman KAVALA’nın, bir kısım medya mensupları ile irtibata geçerek yeni 

bir medya yapılanması içerisine girmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda yeni bir 

televizyon kanalı ve internet yayıncılığı kurulması ve GEZİ kalkışmasının devamı ve 

yaşanması muhtemel GEZİ benzeri kalkışmaların medya vasıtasıyla gündem oluşturmasının 

amaçlandığı, kurulacak medya organlarına kaynak sağlanması için Almanya, İngiltere ve bir 

kısım Avrupa ülkeleri ile temasa geçilmesi, toplantılar yapılması, SOROS ve Alman Vakfıyla 

irtibat konularının görüşüldüğü, konuyla ilgili Guardian Vakfı'ndan bazı şahıslarla görüşme 

yapıldığı telefon görüşmelerinden anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yeni medya yapılanması 

içerisinde; Can DÜNDAR, Banu Güven DOKUR (Fatma Banu GÜVEN), Abdullah Oğuzhan 

MÜFTÜOĞLU, Yahya Kemal CAN, Ebru ÇAPA, Can KOZANOĞLU ve Bülent FORTA gibi 

şahıslara görev verilmesinin planlandığı, bu amaçla çok sayıda kişiyle görüşmeler yapıldığı 

tespit edilmiştir.  

Yeni kurulması planlanan bu medya organı ile ilgili M. Osman KAVALA kaynak 

arayışı içerisine girmiş ve bu kapsamda finansal destek alabilmek için iş adamları Sinan 

TARA, Faruk ECZACIBAŞI, Cem BOYNER ve Ümit BOYNER ile görüşmeler yapmış, 

İbrahim BETİL ile görüşme planlanmıştır. Açık Toplum Vakfının İngiltere şubesinde medya 

sorumlusu olan Gordana (JANKOVİC), M. Osman KAVALA'ya kurulacak yeni medya organı 

için maddi kaynak aktarmasıyla ilgili görüşmelerin yer aldığı (ID: 2297821739) Mehmet 

Osman KAVALA ile Gökçe TÜYLÜOĞLU görüşmelerinde bu konunun geçtiği, bu amaçla 

yeni bir Televizyon kanalının kurulması, ya da mevcut Televizyon kanallarından birinin 

alınmasıyla ilgili çalışmaya başlamak için ilk etapta 1 ile 2 milyon Dolar paranın fon olarak 

bulunabileceğinden bahsedildiği (ID: 2176685494), yine Amerika’da “güç birliği” isimli 

oluşumun kurucularından olan ve gezi kalkışması ile ilgili New York Times gazetesine verilen 

ilanlarıyla tanınan, ayrıca Google Türkiye bölge sorumlusu olduğu anlaşılan Burçak 

ÜNSAL'ın yaptığı (ID: 2326326603) görüşmelerde de bu konudan bahsedildiği, televizyon 

alınması ve internet medyasıyla ilgili girişimlerin konuşulduğu, Burçak ÜNSAL'ın Aslı Aydın 

TAŞBAŞ ile irtibatlı olduğu, Aslı Aydın'ın da Mehmet Osman KAVALA ile görüşme yaptığı, 

Burçak ÜNSAL'ın “güç birliği” oluşumuyla ilgili Amerika’da iş adamlarıyla toplantı 

yapılması, maddi kaynak bulunmasıyla ilgili görüşmelerinin yer aldığı, yine 22.08.2013 

tarihinde Mehmet Osman KAVALA'nın Elmadağ’da bulunan ofisinde Mehmet Osman 

KAVALA, Yahya Kemal CAN, Fatma Banu GÜVEN, Burçak ÜNSAL, Olgaç isimli şahıslarla 

bir görüşme yapacaklarından bahsettikleri, bu görüşmeye Hakan ALTINAY'ın da 

çağırılabileceğinin konuşulduğu, Mehmet Osman KAVALA, Turgut ÖKER aracılığı ile irtibat 

kurduğu, Avrupa’dan uydu üzerinden yayın yapan Yol TV isimli televizyon kanalı yetkilileri 

ile irtibata geçip mevcut kanal üzerinde yeni bir yapılanmaya giderek geniş halk kitlelerine 

hitap edebilecek bir TV kanalı kurmaya çalıştıkları, Yol TV yetkilileri ile Can DÜNDAR'ın ön 

görüşme yaptığı, Ayrıca Artı 1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Altan ERTÜRK, Birgün 

Gazete’si Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AYDIN ile görüşme yapıldığı, konuyla ilgili 

Hollanda’dan bir bağlantı kurulduğu ve projenin onlara gönderileceğinden bahsedildiği (ID: 

2260346817) yine Guardian gibi yabancı basın kuruluşlarıyla işbirliği konusunda konuşmalar 

yaptıkları,  

Şahısların çok sayıda toplantı ve görüşmeler yaptıkları, yine 05.08.2013 günü 15.00 

da Cezayir Lokantasında toplantı yapacaklarından bahsettikleri, ancak toplantının 06.08.2013 

günü Mehmet Osman KAVALA'nın Elmadağ'da bulunan ofisinde yapılacağından 

bahsedildiği, 18 Ağustos 2013 için toplantı yapılmasından bahsedildiği, Mehmet Osman 

KAVALA, Fatma Banu GÜVEN (DOKUR), Bülent Forta, Yahya Kemal CAN’ın saat:12.00 

da Cezayir lokantasında toplantı yapacaklarından bahsettikleri, 24 Eylül 2013 tarihinde 

yapılacak bir toplantıdan bahsedildiği, ID: 2326741850 de kayıtlı Mehmet Osman KAVALA 

ile Fatma Banu GÜVEN'in yaptığı görüşmede, Mehmet’in “…Pazartesi günü …Açık Toplum 
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dan bir kadın geliyor“ dediği, Fatma’nın “Evet“ dediği, Mehmet’in “bunlar Guardian’ın 

Vakfıyla iş yapan“ dediği, ... Mehmet’in “Ee ve bende randevu istemiştim ondan şu Guardian 

Vakfıyla şey yapılabilir diye …” şeklinde bir görüşme yaptıkları, bu toplantıya Fatma Banu 

GÜVEN ve Kemal CAN’ın da katılmasını istediği, 

Mehmet Osman KAVALA ile Fatma Banu GÜVEN görüşmesinde (ID: 2343225287), 

Alman Fredrik Ebert Vakfının davetiyle ilgili konuştukları ve Mehmet’in “F.. EBERT yani 

hatta istersen şeyi de söyle yani biz medyayla ilgili bir toplantıya gitmek istiyorum şey olabilir 

mi yani Frankfurt’tan Londra’ya uçak buluruz o bir şey değil Londra’dan eğer senin 

dönüşünü Londra’dan yaptırabilir mi” dediği, bu konuyla ilgili İngiltere ve Almanya’da 

yapılacak görüşmelerden bahsettikleri, Almanya ve İngiltere'ye Televizyon kurulmasıyla ilgili 

kaynak bulunması amacıyla gittiklerinden bahsettikleri (ID: 2477430762), 

ID: 2550635411’de kayıtlı, 07.01.2014 12:01:07 de yapılan konuşmada, Fatma 

BANU GÜVEN, Yahya KEMAL CAN, Mehmet Osman KAVALA ve Ahmet ŞIK'ın 

katılacağı bir toplantıdan bahsettikleri, Ahmet ŞIK'ın bu konuyla ilgili Boyner'den randevu 

alacağından bahsettiği, Fatma Banu'nun da Boyner'den randevu aldığını söylediği, 

ID:2288737309’de kayıtlı Turgut ÖKER'in yaptığı görüşmede, Amerika’da bulunan bir 

şahıstan gelecek olan paradan bahsettikleri, 

Konuyla ilgili Murtaza ÇELİKEL, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ayşenur ARSLAN, Tuncay 

MOLLAVEİSOĞLU, Bülent (Ada yayıncılık), Hakan ALTUNAY, İRFAN AKTAN, 

HAYDAR AYGÖREN, Jane, Süleyman, Turan, Önder, BURHAN ŞENATALAR, ŞERDİL 

DARA ODABAŞI, MEHMET TEVFİK DURMUŞOĞLU, İpek CANKAT, FATMA ARPACI, 

Sühan, MERVE, Nilgün, IŞIL TÜRKOĞLU URFALI, Altan, KORAY ÇALIŞKAN, Yavuz 

OĞHAN, Ahmet ŞIK isimli şahıslarla konuşma yapıldığı tespit edilmiştir. 

KONUYLA İLGİLİ YAPILAN TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA; 
28.09.2013 günü saat:16.30 sıralarında Mehmet Osman KAVALA, Ayşenur 

ARSLAN ve Tuncay MOLLAVEİSOĞLU isimli şahısların Mehmet Osman KAVALA'ya ait 

iş yerinin bulunduğu İlimiz Şişli İlçesi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokak No:40 sayılı 

yerde bulunan Kahan İş Merkezinde buluştukları,  

18.08.2013 tarihinden İlimiz Beyoğlu ilçesi Cezayir Restoran isimli işyerinde 

(kamuya açık alanda) Mehmet Osman KAVALA, Haydar AYGÖREN, Bülent FORTA, Yahya 

Kemal CAN, Turgut….? ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen X ile Y şahıslar arasında 

gerçekleşen görüşme yapıldığı,  

06.08.2013 tarihinde İlimiz Şişli İlçesi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokak No:40 

sayılı adreste bulunan Kahan isimli iş merkezinde saat:11.00 sıralarında Mehmet Osman 

KAVALA, Ali Hakan ALTINAY, Yahya Kemal CAN, Hatice Selen AKÇALI ve Fatma Banu 

GÜVEN DOKUR isimli şahısların Mehmet Osman KAVALA’nın iş yerinin bulunduğu İlimiz 

Şişli İlçesi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokak No:40’ta bulunan Kahan İş Merkezinde 

buluştukları,  

20.08.2013 günü saat:17.30 sıralarında Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın iş 

yerinin bulunduğu İlimiz Şişli İlçesi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokakta bulunan “Kahan 

İş Merkezi” de Yahya Kemal CAN ve Fatma Banu Güven DOKUR’un görüşme yaptıkları, 

18.08.2013 tarihinde saat:11.00 sıralarında ilimiz Beyoğlu İlçesi Hayriye Caddesi 

No:12 sayılı adreste bulunan Cezayir Restaurantta Mehmet Osman KAVALA, Yahya Kemal 

CAN, Bülent FORTA ve Turgut ÖKER isimli şahısların görüşme yaptıkları,  

09.09.2013 tarihinde saat:12.00 sıralarında Şişli Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokak 

No:40 sayılı adreste Mehmet Osman KAVALA, Yahya Kemal CAN, Fatma Banu GÜVEN 

DOKUR, Can DÜNDAR, Ruşen ÇAKIR, İrfan AKTAN, Cem FAKİR ve Mirgün CABAS 

isimli şahısların toplantı yaptıkları,  

19.09.2013 tarihinde saat: 16.00 civarında Şişli İlçesi Kemerburgaz Yolu Caddesinde 

bulunan Artı Bir Televizyon kanalına Mehmet Osman KAVALA'nın Altan ERTÜRK isimli 
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şahısla görüşmek üzere gittiği, aracın şoförlüğünü yapan Sonay DOĞAN isimli şahsın yaptığı,  

21.09.2013 günü saat:12.00 de Beyoğlu Hayriye Caddesi No:12 sayılı yerde bulunan 

Cezayir Restaurantta, Artı1 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Altan ERTÜRK isimli ile 

Mehmet Osman KAVALA'nın buluştukları,  

21.09.2013 günü saat:10.00de Beyoğlu İlçesi Hayriye Cad. No:12 sayılı yerde 

bulunan Cezayir Restauranta, Birgün Gazete ’si Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AYDIN ile 

Mehmet Osman KAVALA'nın buluştukları, 

23.09.2013 günü saat:12.00’ de Mehmet Osman KAVALA ve Fatma Banu GÜVEN 

ve “The Guardian” gazetesinde çalışan bazı gazetecilerle Kahan isimli iş merkezinde bulunan 

ofisinde buluşacakları konuşulmuş ve bir kısım şahıslarla buluşma yapılmıştır. Bir kısım 

anlaşmazlıklar yaşanması üzerine bu çalışmanın neticeye ulaşmadığı anlaşılmıştır.  

 

2.1.4. Açık Toplum Vakfıyla İlgili Mine Özerden Konusu  

26.09.2013 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan 

11167 nolu ihbarda; “Gezi eylemleriyle ilgili önemli bir bilgi paylaşmak istediğini 

Taksimdeki olaylar büyümeden önce Açık Toplum Vakfından Osman KAVALA’nın 

yönlendirmesiyle Mine ÖZERDEN'in birkaç kişi üzerine banka hesabı açtırdığını bu 

hesaba para yardımı toplanarak, eylemcilere gaz maskesi, sargı bezi, deniz gözlüğü gibi 

ihtiyaçlar dağıtıldığını, bu olayların mali yönlerinin araştırılması gerektiği” beyan 

edilmiştir. İhbarcı şahsın konuya ilişkin ayrıntılı ifadesinin alınabilmesi için Cumhuriyet 

Başsavcılığımızın talimatı ile IP adresi (26.07.2013 GÜNÜ 13:28:56 da 5.153.28.70. IP 

adresinden yapılan e- posta 11167 no lu) araştırılmış, ancak herhangi bir tespit yapılamamıştır.  

Konuyla ilgili İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün araştırma yaptığı ve Açık 

Toplum Vakfıyla ilgili rapor hazırladığı, ancak bu iddialarla ilgili bir tespit yapılamadığının 

raporda belirtildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Mehmet Osman KAVALA, Mine 

ÖZERDEN, Gökçe TÜYLÜOĞLU'nun görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir. Görüşmelerde; 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelecek olan denetçiye nasıl davranılacağı, ayrıntıya girilip 

girilmeyeceği, ayrıntılı evrak verilip verilmeyeceği gibi konulardan konuştukları tespit 

edilmiştir.  

Ayrıca iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2014/38188 

sayılı dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın vermiş 

olduğu talimatları doğrultusunda oluşturulan ve “Çatı Partisi” söylemi altında doğrudan 

doğruya tek sesli bir örgütsel duruş sergilemek yerine farklı görüş ve düşünceleri bir havuzda 

toplayan, bu yolla amaç ve hedeflerine farklı grup ve oluşumların desteğini alarak; siyasal 

alanda terör örgütünün etkinliğini arttırabilmeyi, siyasi gelişmeleri doğrudan doğruya 

etkileyebilmeyi, örgütün kırsal alanda ve diğer faaliyetlerinde daralma yaşaması halinde 

siyasal alanda baskı unsuru olabilmeyi, siyasi baskı ile teröristbaşının cezaevi koşullarının 

istediği yönde değişimini ve nihai olarak serbest bırakılmasını, yerel ve genel seçimlerde 

dağınık durumda bulunan marjinal kesimleri ve sol grupların potansiyelini örgütsel alana 

kanalize etmeyi amaçlayan HDK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü şüphesiyle takibi 

yapılan ve hakkında bahsi geçen soruşturma üzerinden iletişimin tespiti tedbiri uygulanan 

şahısların yapmış oldukları telefon görüşmelerinde, şüpheli Mehmet Osman Kavala ile de 

görüşmeler gerçekleştirdikleri ve bahsi geçen bu görüşmelerde tanzim olunan bu iddianame 

kapsamında suç unsuru içeren tape kayıtlarının olduğu tespit edilmiş olup, ilgili dosya 

içerisinden temin olunan görüşmelerde; 

30.05.2013 11:12 tarih ve saatinde 90532695xxxx numaralı hattı kullanan Mine 

ÖZERDEN isimli şahısla yaptığı, 

MİNE  : Merhaba OSMAN, ya sen ordaymışsınız galiba, çıkmışsın 

yemekten. 

OSMAN  : Ben bi baktım, şimdi ofise gidiyorum. 
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MİNE  : Tamam, ya şimdi böyle şey teklifleri geliyor, GAZ 

MASKESİ ALALIM VE BOL MİKTARDA İŞTE GENÇLERE DAĞILSIN GİBİ 

TEKLİFLER GELİYOR. BUNLAR İÇİN DE DESTEK YAPMAK İSTEYEN 

İNSANLAR VAR. BİR YERDE TOPARLAMAK LAZIM BUNLARI AMA PARA 

MARA HESABI FALAN FİLAN HESABI AÇMAK LAZIM HERHALDE. NASIL BİR 

ŞEY ÖNERİRSİN, BÖYLE BİR ŞEYE SEN DE KATKIDA BULUNUR MUSUN? 

OSMAN  : BULUNURUM TABİ KATKIDA, BUNU ŞEY YAPILIR 

HERHALDE YA ÇOK ENFORMEL BİR İŞ OLDUĞU İÇİN BURADA ARTIK 

KONUŞULAN OLMAZ, BİR KİŞİ HESAP AÇTIRACAK YA DA NAKİT PARA 

TOPLAYACAK. 

MİNE  : Evet ama. 

OSMAN  : ONDAN SONRA GAZ MASKESİ ALINACAK. 

MİNE  : Bunu yine de bir şeyin, mesela kendi üstüme almak istemem 

böyle bir şeyi, Onun için böyle birini bir şey bulmamız lazım. Yani birinin hesabının açılması 

OSMAN  :GÖNÜLLÜLERDEN BİRİNİN HESABI 

KULLANILACAK. YANİ BİR TEK KURUMLAR OLMAZ Kİ. 

MİNE  : Tamam tamam peki, doğru kurum da olmaz. 

OSMAN  : EN İYİSİ O İKİ KİŞİNİN İMZASI İLE. 

MİNE : ha iki kişilik bir şey açalım diyorsun. Tamam tamam olur. 

OSMAN : denetim için. 

MINE : peki tamam, Denetimi olması lazım. Yapabilecek bir iki insan 

bulmaya çalışayım 

Şeklindeki görüşmeden ve 

02.06.2013 14:10 tarih ve saatinde 90532442xxxx numaralı hattı kullanan 

TUĞRUL isimli şahısla yaptığı, 

... 

TUĞRUL  : AHMET ile, dün gene moralimiz biraz bozuktu. Yani hani iş 

böyle yağma bilmem neye döndü. Fakat sabahleyin inanılmaz bir temizlik kampanyası 

başladı.  

OSMAN  : Güzel. 

TUĞRUL  : Taksim Parkı girdiğimizden daha iyi halde. tek tek izmarit 

topluyorlar. Bi de yemek organizasyonu yapıldı, yani şey aktivist çoğunluk, etrafın temizliği 

ve geride duruyor. Her solcu, sosyalist gruplarımız ise miting yapıyorlar. 

OSMAN  : Bu şeyler hala orda mı? 

TUĞRUL  : Kim? 

OSMAN  : İşçi Partisi takımı. 

TUĞRUL  : Yok yok onlardan kimse yok, şey var. Kaldıraç maldıraç işte 

diğerleri, hepsi o, klasik bildikleri yöntem. 

OSMAN  : Onlar şey. 

TUĞRUL  : yok yok onlar şey işte, en yukarıya bayrak koyup bağırmakla 

ilgileniyorlar. Geri kalan hali ise herkes elinde torba ve şey, eldiven şey yapıyor. Arka tarafta 

bir tane yemek sağdıcı gibi bir şey kurmuş. BEN FATİH’E SÖYLEDİM. ŞİMDİ YÜZ 

TANİ SANDİVİÇ HAZIRLATIYOR. 

OSMAN  : Güzel 

TUĞRUL  : Bi de çok şey onları falan filan. 

OSMAN  : Peki ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Hı? 

OSMAN  : Ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Ses şeyde, ses sistemi şeyde var, arka tarafta Gezi’nin 

içinde var. Bana sorarsan şeyi bırakıp ne derler, meydanı bırakıp. 
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OSMAN  : Tabi tabi artık meydanı bırakıp. 

TUĞRUL  : MEYDANI SOLCULAR TUTUYORLAR VE 

ÇIKMAYACAKLAR. O SORUN DEĞİL. MEYDANI BIRAKIP GEZİ’YE YÜKLENİP 

GEZİ’DE ORGANİZE OLMAK LAZIM. YANİ SES SİSTEMİYLE, GECE BİR TANE 

JENERETÖR GELMİŞ. 

OSMAN  : İyi iyi, Yani Gezi’deki durumu normalleştirmek lazım artık. 

TUĞRUL  : Evet evet, işin en iyi tarafı Gezi’de şeyler yok. 

OSMAN  : örgütler yok. 

TUĞRUL  : Yani o örgütler yok. 

OSMAN  : Ortada bir masa var mı? 

TUĞRUL  : Yok aslında Gezi’de, şeyde bir şey var, yemek yapılan yerde, 

yemek siparişi yapılan yerde bir şey var ama onun doğrusu. 

OSMAN  : BÖYLE BİR PLASTİK MASA BULUP ÇOK ÖNEMLİ, O 

ÇOK FAYDALI OLUYOR. PLASTİK BÜYÜKÇE BİR MASA VE 10-15 TANE 

İSKEMLE OLURSA İNSANLAR SÜREKLİ ORADA KORDİNASYON MASASI GİBİ 

ŞEY YAPARLAR. 
TUĞRUL  : Evet onun için, onun için şey gerekiyor, Güçlü bir ses 

sistemi gerekiyor. Ses sistemi ve ışık gerekiyor. Yani onu yaparsak olabilir. Ses sistemi 

gerekiyor. Sizin ses sistemi geldi gitti mi, ne oldu? 

OSMAN  : Cezayirden mi? 

TUĞRUL  : He. 

OSMAN  : CEZAYİRDEN GELDİ GİTTİ. 

TUĞRUL  : Geldi gitti, gene buraya dur bakayım. Ben . . . (anlaşılmadı) de 

bakayım. Tamam. 

OSMAN  : Bence bide iskemle. 

TUĞRUL  : Sandalye bulalım. Ne ne? 

OSMAN  : Şu açılır kapanır masalardan buradan getirtsek iki tane. 

TUĞRUL  : Ama şimdi, ama şimdi orada kim var yani. AHMET orada 

vardı, onu orada verip söyleyeceğimiz birilerinin olması lazım. şu anda yok. Biraz daha 

bekleyelim. 

OSMAN  : MASA HER HALÜKARDA KULLANIRLAR 

MASALARI YA 

TUĞRUL  : Kullanırlar da kullanacak adam şeyi yok, insiyatifi yok yani şu 

anda. Temizlik memizlik tamamen şöyle devam ediyor. insanlar eldiven almışlar bilmem ne 

almışlar. çeşitli naylon torba bırakıyorlar. 

OSMAN  : Sen bir daha şeye gitsene, Gezinin şey tarafına bir baksana. 

çünkü orada birilerinin olması lazım. 

TUĞRUL  : Tamam. 

OSMAN  : vardır yani. 

TUĞRUL  : oldu tamam bakayım. 

OSMAN  : Bi bak da ben cezayirden ayrılmadan söylersen ben şu 

açılır kapanır masalardan buradan getirebilirim.  

TUĞRUL  : Tamam oldu. 

OSMAN  : Haydi 

şeklindeki görüşmeden ve 

11.06.2013 16:24 tarih ve saatinde 90530317xxxx numaralı hattı kullanan 

ÖZLEM  isimli şahısla yaptığı; 

ÖZLEM  : Sen Anadolu Kültürdemisin? 

OSMAN  : Evet. 
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ÖZLEM  : Ya birşey söyleyeceğim şimdi bilmiyorum tiwıtırdan falan 

takip etmiyorsundur sen burada bu uyduruk gaz maskesi de olsa gaz maskesine ihtiyaç 

var ya. 

OSMAN  : Napalım nerden bulabiliriz? 

ÖZLEM  : Ya işte bilmiyoruzki acaba şeyde KOÇTAŞ da belki vardır 

ama emin değiliz yani heryerlerde bitiyor ııı. 

OSMAN  : Bu şeylerden diyorsun değilmi yani en uydurukları var onlar 

işe yaramaz zaten. 

ÖZLEM  : Ya işte hani işçi maskesi vardır ya yani ne bulabilirsen 

revirdekilerin bile maskesi yok öyle diyeyim sana doktorlar maskesiz gidip yaralıları. 

OSMAN  : Nerdesin sen? 

ÖZLEM  : Parktayım ben. 

OSMAN  : Hı parka mı maske göndermemiz lazım? 

ÖZLEM  : Evet yani şey yani maske su hazır poğaça börek çörek 

yemek bile yok burada. 

OSMAN : Poğaça falan dur ama bak onları söyle de sen 

ÖZLEM : Poğaça. 

OSMAN : Poğaça. 

ÖZLEM :Böyle hazır yemek burada yemek yapılamıyor böyle 

karambolden dolayı saldırılar var ya. 

OSMAN : Peki poğaça ondan sonra şey gaz maskesi 

ÖZLEM : Yani gaz maskesi hertür deniz gözlüğü 

OSMAN : Tamam 

ÖZLEM : Küçük meyve suyu olur su olur süt süt önemli küçük süt 

OSMAN :Peki özlem tamam 

Şeklindeki görüşmelerden şüphelilerin bahse konu eyleme katılan şahısları finanse 

ettiği, eylemde kullanılacak malzemelerin temini için hesap numarası açtırdığı, eylemde 

göstericilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz maskesi, gözlük, süt ve göstericiler 

için yemek-kahvaltı ve eylemcilerin gezi parkında kullanması için masa ve ses sistemi vb. 

malzemeleri temin ettiği tespit edilmiştir. Bahsi geçen ihbarın gerçeklik taşıdığı ve ihbarda 

bahsedildiği üzere şüphelilerin kalkışmanın finansmanı maksadıyla hesap açtıkları ve bu 

yönde faaliyetler yürüttükleri, bu şekilde de ihbar içeriğinin teyit edildiği tespit edilmiştir. 

KONUYA DAİR İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
ID NO:2315503095 da kayıtlı, 13.09.2013 10:24:52 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un ÖZLEM YALÇINKAYA (905334922xxx AÇIK TOPLUM VAKFI) isimli 

şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; (GÖKÇE TÜYLÜOĞLU İLE HALİL İSİMLİ 

ŞAHIS ARASINDA DEVAM EDİYOR) Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Ben de iyiyim sağ olun 

ya şu Vakıflar Genel Müdürlüğü meselesi ile uğraşıyorum biraz dolayısıyla akşam üstü 

geleceğim gerçi sizi yakalarım” dediği, Halil’in “Hı hı” dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun 

‘‘Çünkü sizle de bir konuşmak istiyorum amaç” dediği, Halil’in ‘‘Herhangi bir problem var 

mı” dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘yani var gibi ya şöyle ee bir kere hani bizim 

cevabımızı beklemeden böyle bir araştırmacının belgeleri görüyor olmasına bir itiraz 

edeceğiz istemesine‘‘ dediği, Halil’in ‘‘Hı hı” dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘o da biraz 

bir tansiyonu yükseltebilir ama şey hani bir denetimden geçeceksek doğru düzgün resmi bir 

denetimden geçmek istiyoruz yani” dediği, Halil’in ‘‘Şimdi burada bir yazıyı ben okudum 

yalnız burada bir şey var tabi tamamen buradaki olay Osman KAVALA’nın kendisiyle ilgili 

bir yazı bu yani vakıfla yada Osman KAVALA’nın şirketi ile ilgili bir yazı değil bu” dediği, 

Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Değil ama Osman KAVALA üzerinden vakıfın bunu yaptığını 

söylüyor yani o yönlendirdi ama vakıf da bunu yaptı anlatabiliyor muyum … Dolayısıyla 

vakıfı bağlayan bir tarafı var ben görüştüm hafta sonu avukatla” dediği, Gökçe 
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TÜYLÜOĞLU’nun “yüz yüze konuşuruz bir bir şeyi söylemek istiyorum şu bankadan 

hesapları halletmek lazım o yüzden ödemelerimin ne kadar ona göre ben Fatma ile bir 

konuşayım Garantideki” dediği, 

ID: 2348245801 de kayıtlı, 01.10.2013 15:42 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx)GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Gökçe’nin “Hakkınızda bir şikayet var bağış alımları ve dağıtımlarıyla ilgili olmak üzere diye 

ben biraz ısrar edince perşembe günü gelecek adam ama biraz şeyi söyleyince yani bana 

resmi yazıyı ulaştırmadan ben sizi ancak buradan ... edebilirim ve yazıyı alabilirim sizden 

dolayısıyla herhangi bir belge hazır edemem dedim adama bunun üstüne Osman KAVALA ve 

Mine ÖZERDEN’i tanıyor musunuz diye bir soru sordu bana“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Anadolu Kültür evet“ dediği, Gökçe’nin “Ben de ya Anadolu Kültür demedi ama ben de şey 

dedim yani Mine ÖZERDEN’i tabi ikisini de tanıyorum ama Mine ÖZERDEN’in bizimle bir 

ilgisi yok Osman KAVALA da bizim hem kurucumuz hem de kurucularımızdan biri hem de 

yönetim kurulu üyemizdir dedim ama her ne kadar ısrar ettiysem adam telefonda bilgi 

vermedi bana perşembe günü saat 1 le 2 arasında gelecek ama ben yani sizi bir arayıp 

haberdar etmek istedim sizin hiç duyduğunuz ya da böyle bir şikayet konusu olmasını 

gerektiren herhangi bir şey var mı“ dediği, Mehmet Osman’ın “... şimdi ben ve Mine, 

Anadolu Kültürün yetkili şeyleriyiz ya bir dönemin yetkili ...” dediği, Gökçe’nin “Bir dönemin 

mi mesela hala yönetim kurulu üyesi mi Mine, Anadolu Kültür“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Halen değil he halen ama Anadolu Kültürle ilgili bir inceleme yapacaklarını söylediler onu 

biliyoruz“ dediği, ... Mehmet Osman’ın “Şimdi bunlar bağışla ilgili bir şey mi söyledi“ 

dediği, Gökçe’nin “Bana dediği bağış alıp alış bağış almak ve bağış dağıtmakla ilgili bir 

sorun var dedi ve ondan sonra da ikinizin ismini ... ya ben ısrar edince ya aslında telefonda 

bir şey söylemek istemiyordu ama ona ama şey yapacağım yani şimdi bu adamın kim 

olduğunu bir bakmaya çalışıyoruz bir de yani ben ona herhangi bir belge vesaire 

vermeyeceğim ona da söyledim zaten yani bizim muhasebemiz dışarıda tutuluyor dolayısıyla 

geldiğiniz zaman“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki siz bizden yani ... Açık Toplumdan neyi 

öğrenmek istiyor bizlerin ...“ dediği, Gökçe’nin “Hiç bir şey söylemiyor hiç bir şey 

söylemiyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şey soracağım o zaman“ dediği, Gökçe’nin “Sadece 

büyük ihtimalle benden şey isteyecek siz ne destek veriyorsunuz ben resmi yazıyı yanımda 

getireceğim dedi ben dedim önceden gönderin“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama ... şekilde 

sorduğuna göre bence Açık Toplumla ilgili bir şey değil bu Açık Toplumun şeylerini isteyemez 

sizden“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Sizden isteyeceği Osman KAVALA ya da Mine 

ÖZERDEN“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Açık Toplumdan şey aldı mı bağış yaptı mı …. Ya 

da bağış aldı mı şeklinde bir soru olabilir eğer bu şekildeyse ...“ dediği, Gökçe’nin “Peki ben 

ona ama yani her halükarda sözlü olarak detaylı bilgi vermeyi planlamıyorum çünkü öyle bir 

hakkı da yok zaten …Yani bize resmi şeyi vermeden sözlü olarak bir bilgi alma hakkı yok ben 

ona tabii kî istediğiniz bilgileri size aktaracağız diyeceğim ama resmi belgeyi alacağım ondan 

sonra da resmi olarak işte hani size Anadolu Kültüre yaptığınız bağışları nasıl bizim o ... 

gösteriliyor …Aynı şekilde onlara da aktarırım ama bir önce görelim ben sadece ... iyi oldu 

bunu öğrenmem yani eğer ….Anadolu Kültür le ilgili bir şey varsa onunla ilgili bize 

geliyorlar sizin de aklınızda olsun … Ama bir şikayet üstüne dedi şey yapıyorum… sizin bir 

bilginiz var mı yani bunun neyle ilgili bir şikayet olabileceğine dair“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Vallahi yani biz şimdi Anadolu Kültürle ilgili bütün şeyleri verdik incelemek için 

kendilerine … orada Anadolu Kültürün yurtdışından aldığı paralarla ilgili yani destek bağış 

ve desteklerle ilgili bir sorun çıkartmak isterlerse onu bilemiyorum ama normal olarak bizim 

muhasebede şeyler düzgün yani girişler çıkışlar düzgün“ dediği, Gökçe’nin “Hı ... hı benim 

aklıma da şöyle bir şey geldi yani hani buranın kurucusu parayı kendine aktartıyor gibi bir 

suçlama şeyi ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yok yok o imkansız yok yok o imkansız o şey 

hani o değildir“ dediği,  
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ID: 2348540761 de kayıtlı, 01.10.2013 18:01 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “Perşembe yani bir aklımıza gelen şimdi arkadaşlarla konuştuk da … Biz 

şirket olduğumuz için… Bu yani bağışları gelir diye gösteriyoruz … Yani şey düşünüyoruz 

acaba oradan bir problem çıkartırlar mı diye düşünüyoruz ...” dediği, Gökçe’nin “Ne açıdan 

bir problem yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “yani aslında bir problem çıkmaz da...” dediği, 

Gökçe’nin “Makbuz kesiyor musunuz Osman bey yani alınan bağışlara karşılık makbuz 

kesiliyor mu ...” dediği, Mehmet Osman’ın “... hayır sadece muhasebemizde şey var 

muhasebemizde gelir diye ... … Yani ... öyle yapılıyor yani yasal, … Yasal olarak böyle bir 

problem yok da yani belki size hani sizin Anadolu Kültürle ilişkiniz nedir bağış mı yoksa iş 

ortaklığı mı gibi şeyler sorabilirler“ dediği, Gökçe’nin “Hı hı ben ben de onu konuştum bir 

şeyim hani bir endişem şey yoluna gitmeyi denerler mi diye düşündüm yani buranın kurucusu 

ama buranın şeylerini buradaki meblağı kendine aktarıyor derler mi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ha Anadolu Kültürde ama zaten Anadolu Kültürde Osman KAVALA yok“ dediği, 

Gökçe’nin “Yok mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir dakika ...“ dediği, (MEHMET OSMAN 

KAVALA ARKA PLANA HİTABEN: Şey var mı ortaklar arasında ne kadar bizim ne kadar 

ortaklığımız Anadolu Kültürde ... çok küçüktür olsa olsa)“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani 

çok ufaktır yani ana ortak Osman KAVALA değil büyük ortak Osman KAVALA değil” dediği, 

Gökçe’nin “Süper güzel bir de ben zaten şeyi de demeyi düşünüyordum yani hani biz bir“ 

dediği, (MEHMET OSMAN KAVALA ARKA PLANA HİTABEN: ... bana para yani Açık 

Toplumdan bana para gelmesi meselesinden dolayı bir şey çıkar mı diye Gökçe hanım 

soruyor), Mehmet Osman’ın “Yok öyle bir şey olmaz o sorun değil onu Anadolu Kültür 

dersiniz“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Osman KAVALA da Anadolu Kültürün Yönetim 

Kurulu Başkanı yani ortağı olup olmadığını bilmiyoruz dersiniz bir şey sorarlarsa ki değilim 

...“ dediği, Gökçe’nin “Tamam öyle ... zaten ben yani ... onları dinlemek üzere çağırıyorum 

açıkça da söyledim telefonda“ dediği, ... Gökçe’nin “Tabi ki işbirliği hani tamam ne 

isterseniz size iletiriz diyeceğim ama hani sözlü bir şey söylemeyi düşünmüyorum bir de şeyi 

söyleyeceğim yani buyurun hani bizim kayıtlarımıza bakın“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi 

tabi evet tabi“ dediği, Gökçe’nin “Zaten bizim verdiğimiz oran oranın çok düşük bir 

meblağsıdır Anadolu Kültüre verilen dolayısıyla hani orada böyle bir ... zaten yok hani gerçek 

anlamda da yok“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet evet evet“ dediği, Gökçe’nin “Hani 

bir TESEV’le oldu.. geçmişte olduğu gibi bir ilişki değil öyle olsa daha çok endişelenirdim 

de“ dediği, Mehmet Osman’ın "Evet ... evet“ dediği, Gökçe’nin “Ama burada bir şey var 

Osman bey yani neyse“ dediği, 

ID: 2349598266 de kayıtlı, 02.10.2013 11:32 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90212xxx xxxx) MİNE ÖZERDEN‘i (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Ya bir görüşebilir miyiz bir Anadolu Kültür le ilgili bir şey vardı …Ne zaman sen 

müsaitsin“ dediği, .... Mine’nin “Tamam olur tamam tamam uygun benim için“ dediği,  

ID: 2350466045 de kayıtlı, 02.10.2013 18:38 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; ... 

Mehmet Osman’ın “Hı şimdi ben bizim avukat bir arkadaşla konuştum … Haluk İNANICI 

diye … yani kesinlikle böyle aslında bir şey yetkisiz bir iş yapıyorlar ... yetkileri yok bir özel 

kişi hakkında araştırma yapmaya diyorlar“ dediği, Gökçe’nin “Artı ben de şeye sordurttum 

bizim bu TÜSEV’in muhasebecisi geliyor Vakıflarla da arası gayet iyi hani Vakıflardan bu 

adam kimdir diye bir sordurdum bu hani ön değerlendirme yani bu denetim menetim değil 

denetim öncesi böyle bir şey ortalığa birini gönderiyorlar yani neyse evet ben dinliyorum ...“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “... şey buradaki anladığım kadarıyla yani amaç yani bir ihbar 

mektubu var herhâlde saçma sapan bir ihbar mektubu var ...“ dediği, Gökçe’nin “Ya da yani 

yaratılmış bir şey de olabilir“ dediği, Mehmet Osman’ın “... olabilir büyük ihtimalle…Valilik 

bunun üzerine Vakıflara bir yazı gönderiyor …Şimdi ben Mine ... ÖZERDEN’le de 
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konuştum... söz konusu değil yani hesap mesap yani hiç ...“ dediği, Gökçe’nin “Ona şüphe 

yok zaten hı hı hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “fakat tabi burada tatsız olan şey hani 

diyelim ki Osman KAVALA yani iddia tamamen zırva ama … diyelim ki Mine ÖZERDEN’den 

Osman KAVALA’ya geldi iş … Ve ... yani Anadolu Kültürde beraber bir zamanlar işte 

çalıştığımız için işte böyle bir şey oldu … Yani buradan Açık Topluma atlaması ... hiç bir 

mantıki şeysi yok izahı yok … Yani elinde başka bir bilgi olması lazım ki ya Osman 

KAVALA’nın Mine ÖZERDEN’i yönlendirdiği iddiası dışında bir iddia olması lazım ki“ 

dediği, .... Mehmet Osman’ın “Bize gelen yazıda Anadolu Kültürde yok yani şunu ... kendisine 

sorun yani Osman KAVALA ile ilgili böyle bir size ihbar gelmiş olabilir … Peki Açık Topluma 

nereden“ dediği, Gökçe’nin "Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “ Hangi nedenle Açık 

Toplum a “ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Açık Toplumla irtibatlandırdınız bunu diye sorun“ 

dediği, Gökçe’nin “Tabi tabi ben mutlaka bunları sormayı planlıyorum zaten hatta telefon 

açtığımda biliyorsunuz gayet üst perdeden konuşuyorlar …Ben de gayet rahattım yani şey 

dedim tabi yarın gelmek istiyorum dedi yarın dedim yani gelemezsiniz çünkü benim yarın 

toplantılarım var yani ancak 5 ten sonra gelebilirsiniz ben de sizi 6 ya kadar beklerim burada 

… Diye o zaman perşembe günü gelebilir miyime döndü ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “... 

mesela o görevlendirme yazısını isterseniz bir ... görevlendirme yetki yazınız var onu bir 

görebilir miyim diye ... onu bir sorun isterseniz“ dediği, Gökçe’nin “Bunu bunu ... bunu bile 

zaten bana göndermiyordu ben de dedim ki ısrarla da söylemiyordu ben dedim ki beyefendi 

bakın yani o zaman buraya geldiğinizde belgeleri görmek isteyeceğim ... bakın burası küçük 

bir ofis bizim muhasebemiz de dışarı tutuluyor dolayısıyla siz bana resmi bir yazı 

göndermeden benim size ancak dedim ben sizi burada ağırlayabilirim“ dediği, .... Mehmet 

Osman’ın “O yazı o yazıyla Açık Toplum vakfından herhangi bir bilgi alması mümkün değil“ 

dediği, Gökçe’nin “Evet yok ben ona zaten yarın herhangi hiç bir şey vermeyi düşünmüyorum 

... dinleyeceğim onu bu soruları sormayı planlıyorum …Ama gayet de şey ağırlayarak yani … 

Çayını çorbasını ikram ederek ondan sonra“ dediği, Mehmet Osman’ın “Adam ... adama 

zaten adama bir yerden bir emir gelmiş anlaşılan” dediği,  

ID: 2349625939 de kayıtlı, 02.10.2013 11:59 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) AHMET FAİK İNSEL arasında geçen görüşmede özetle; Ahmet’in 

“İnanılır gibi değil ya şimdi Tuğrul’la baktık Haluk’a yolladık yani yani yasal hiç bir şey yok 

inanılmaz bir“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır fakat ifade şey dikkatinizi çekti mi olaylar 

büyümeden önce … yani şimdi bak ifade şu olaylar büyümeden önce … yani şey demek 

olayların büyüyeceğini biz daha önceden biliyorduk“ dediği, Ahmet’in “Tabi tabi tabi ona 

göre“ dediği, Mehmet Osman’ın “... o yüzden yani planlayan ... planlayanlar arasında yani 

tam bir deli saçması zavallı adamları da bunlarla uğraştırıyorlar ...“ dediği, Ahmet’in “Evet 

... ben gene de Haluk’a yolladım … Vakıflar“ dediği, Mehmet Osman’ın “tamam“ dediği, 

Ahmet’in “Vakıflar açısından buna bir cevap vermek gerekecek kim verecek ...” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Şimdi hayır ... bu Açık ... yarın gideceklermiş zaten ziyarete ya da onlar.. 

hiç bir alakamız yoktur diyecekler … Onlar hiç bir alakamız tabi yani onlar ne gerçek neyse 

onu zaten söyleyecekler ...” dediği, Ahmet’in “Tabi canım ... peki bu Mine ÖZERDEN 

nereden çıktı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Mine ÖZERDEN Taksim Platformunda aktif” 

dediği, Ahmet’in “Ha Taksim Platformunda değil mi Mine ÖZERDEN ... tamam ...“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “He bayağı aktif” dediği, Ahmet’in “Biliyorum biliyorum tamam tamam“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi aynı zamanda Anadolu Kültürün de yönetim kurulu üyesi“ 

dediği, Ahmet’in “... tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Oradan bir ilişki olduğunu 

herhalde düşünüyorlar“ dediği, Ahmet’in “Anlaşıldı ...” dediği, Mehmet Osman’ın 

“Düşünüyorlar veya araştırıyorlar” dediği, Ahmet’in “Anlaşıldı tamam“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ama tabi asıl dert yani asıl mesele yani Mine ÖZERDEN değil de asıl mesele 

benim üzerimden anladığım kadarıyla Açık Toplumun bu şeyi“ dediği, Ahmet’in “Tabi tabi 

kesinlikle kesinlikle buradan Açık Toplumu finanse etti şeyi var ya o işte tamamen … Yani 
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öyle bir şey çıksa zaten onlar için bulunmaz ekmek kadayıfı“ dediği, Mehmet Osman’ın “... 

evet ...” dediği, Ahmet’in “Her şey ortaya çıktı olacak böyle bir saçmalık inanılır gibi değil 

ya inanılır gibi değil inanılır gibi değil ...” dediği, .... 

ID NO:2349505027 da kayıtlı, 02.10.2013 10:53:45 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un MEHMET OSMAN KAVALA (90532xxx xxxx) isimli şahsı aramasıyla 

alakalı görüşmede özetle; Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘anladım şimdi burada bir kere hemen 

şeyi söyleyeyim size Mine ÖZERDEN Kavala şey Anadolu Kültürün yönetim kurulu üyesi … 

Ama Anadolu Kültürün yani ne şeyi ne Açık Toplum Vakfının ne de Anadolu Kültürün şeysi 

değil resmi bir temsilcisi değil … Ya pardon şimdi bir dakika yanlış söyledim çalışanı değil 

yani burada‘‘ dediği, G.T.'nin “Maaşlı çalışanı ne zamandır değil Mine‘‘ dediği, Mehmet 

Osman Kavala’nın “Bordrolu bir epeyden yani birkaç seneden beri” dediği, .... Mehmet 

Osman Kavala’nın “Yani şey diyebilirsiniz biz Mine ÖZERDEN ile bizim herhangi bir şeyimiz 

olmadı kaç seneden bir dakika ben size onu söyleyeyim ne zaman bir onu ben sorayım size 

tam söyleyeyim‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “Tabi tabi ben zaten çok detaya inmeyi 

planlamıyorum sadece şeyi yani‘‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Şunu diyebilirsiniz 

yani şu kadardır seneden beri biz Mine ÖZERDEN ile herhangi bir iş şeyinde bulunmadık‘‘ 

dediği, .... Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Ya da büyük bir ihtimalle Anadolu Kültüre verdiğiniz 

desteklerin bir listesini vesaireyi isteyecek onu zaten” dediği, Mehmet Osman Kavala’nın 

‘‘Haa şimdi anlaşıldı vaziyet tamam tamam yok benim asıl ben bundan dedim ... yine Mine 

ÖZERDEN ayrı kendi başına Taksim Platformu diye onların bir şeyi var alakası yok” dediği, 

ID NO:2349565373 da kayıtlı, 02.10.2013 11:35:04 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un MEHMET OSMAN KAVALA (90532xxx xxxx) isimli şahsı aramasıyla 

alakalı görüşmede özetle; Mehmet Osman Kavala’nın "Mine ÖZERDEN bizde çalıştığı zaman 

da Bilginin bordrosundaydı yine şu anda Yönetim Kurulumuzda devam ediyor fakat isterseniz 

siz şey diyebilirsiniz çünkü doğrusu da o zaten yani biz daha önce Anadolu Kültür adına 

görüşüyorduk ama yani işte 3 seneden beri veya 4 hatta 4 de oldu 4 seneden beri Anadolu 

kültür şey yönetim temsilcisi olarak bizi ziyarete gelmedi ya da bizim bir ilişkimiz kalmadı da 

diyebilirsiniz” dediği,  

ID: 2351686496 de kayıtlı, 03.10.2013 14:08 de HALİL’in (90532xxx xxxx) 

ÖZLEM YALÇINKAYA’yı (90533xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle;” dediği, (ELİF AL 

TELEFONU ÖZLEM YALÇINKAYA YA AKTARIYOR GÖRÜŞME HALİL İSİMLİ ŞAHIS 

İLE ÖZLEM YALÇINKAYA ARASINDA DEVAM EDİYOR) Halil’in “Var mı bir problem 

bir şey diyor mu” dediği, ÖZLEM’İN “Yok yok şu an konuşuyorlar asayiş berkemal 

görünüyor“ dediği, HALİL’İN “He yani herhangi bir sorun yok yani” dediği, ÖZLEM’İN 

“Yok yok ne konuştuklarını bilmiyorum da bir sorun yok gibi görünüyor yani” dediği, .... 

ÖZLEM’İN “... dün bize bir tane faks geldi … Osman KAVALA ve Mine ÖZERDEN’in 

efendim sizin yönetim kurulunuz Osman KAVALA başkan.. Osman KAVALA’nın ve işte onun 

şirketinin ortağı neyse Mine ÖZERDEN’in Gezi parkı olayları başlamadan önce başkaları 

adına hesap açarak işte göstericilere efendim gaz maskesi sargı bezi ve …. deniz gözlüğü 

sağlanması için kullandığına dair aldığımız bilmem neden dolayı diye acayip absürt bir faks 

geldi yani … O yüzden Osman beyler şeyden ...” dediği, HALİL’İN “Demek ki o zaman 

ondan da alakası yok o zaman” dediği, .... ÖZLEM’İN “Ya o aktarmamıştır da“ dediği, 

HALİL’İN “Taksim platformuna” dediği, ÖZLEM’İN “Sonuçta o bağ yeter yani yok yok 

sanmam” dediği, HALİL’İN “Platformuna para mı aktardı acaba” dediği, ÖZLEM’İN 

“Anadolu Kültür den aktarmamışlardır sanmam .. Zaten onlar ... şeyden geçiyorlarmış 

denetimden geçiyorlarmış ... haftadır …Evet” dediği,  

 

2.1.5. Mi Minör Tiyatro Oyunu 

Gene Sharp'ın dünya çapında yayınlanan “From Dictatorship to Democracy- 

Diktatörlükten Demokrasiye” isimli kitabında belirtilen sözde “Sivil Başkaldırı” 
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yöntemlerinin uygulayıcısı olarak bilinen ve OTPOR/CANVAS (Direniş) adı verilen grubun 

uluslararası alanda ön plana çıktığı görülmüştür. Sırp asıllı İvan Maroviç (Ivan MAROVIC) 

tarafından kurulan “OTPOR” isimli örgütün, bazı ülkelerde Devrim yapılması konusunda 

eğitim verdiği, bu konuda finansmanı ise uluslar arası spekülatör George SOROS'un yaptığı, 

Türkiye’de ise bu faaliyetlerini Mehmet Osman KAVALA bağlantısı ile yürüttüğü yabancı ve 

yerli basın mensupları, siyasi kimliği olan kişiler, akademisyenler tarafından dile getirilmiş ve 

medyada gündem olmuştur. Hatta 18 Haziran 2012 tarihinde ülkemize İstanbul ilinden giriş 

yapan İvan Maroviç'in 21 Haziran’da çıkış yaptığı, daha sonraki tarihlerde de Türkiye'ye gelip 

çıkış yaptığı, bu şahısla birlikte hareket eden çok sayıda Sırp kökenli şahsın da aynı 

dönemlerde Türkiye'ye giriş çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. (İddianamemizin 1.3. 

#OCCUPYTURKEY VE AYAKLAN İSTANBUL FAALİYETLERİ kısmında detayları 

izah edilmiştir) Soruşturmamızda elde edilen delillere bakıldığında; İZLEYİCİYİ SOSYAL 

MEDYA ARACILIĞI İLE ÖRGÜTLEYİP HAYALİ PİNİMA İSİMLİ TEMSİLİ 

ÜLKENİN DİKTATÖR BAŞKANINA KARŞI AYAKLANMAYA TEŞVİK EDEN Mİ 

MİNÖR TİYATRO GÖSTERİSİNİN, BAHSİ GEÇEN FAALİYETLER KAPSAMINDA 

HAZIRLANDIĞI VE SERGİLENDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR. 

Gezi kalkışması sürecinde provokasyon içeren sosyal paylaşımları bulunan Memet 

Ali ALABORA, eşi sanatçı Ayşe Pınar ALABORA, Ankara ilinde faaliyet gösteren Defne 

ANTER, İstanbul ilinde faaliyet gösteren yazar Handan Meltem ARIKAN, İstanbul ilinde 

faaliyet gösteren reklamcı Melin Osasogle EDOMWONYI isimli şahısların 07 Temmuz 

2012 tarihinde İstanbul ilinden birlikte ayrılarak uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’ye 

gittikleri ve 15 Temmuz 2012’de Ülkemize döndükleri tespit edilmiştir. Konuyla ilgili 

yapılan araştırma ve hazırlanan raporlarda; Ivan MAROVIC’in de Mısır’da olduğuna 

dair twitter mesajları bulunduğu anlaşılmıştır. Şahısların Ivan MAROVIC ile aynı 

tarihlerde Mısır’da olmaları, Memet Ali ALABORA ve diğer şahısların Mısır'da 

bulundukları süre içerisinde sosyal medyayı kullanmamaları, kendileriyle yapılan 

röportajlarda bu konudan bahsetmemeleri, giriş çıkış kayıtları hariç Mısır’a gittiklerine 

dair herhangi bir bilginin bulunamamış olması da dikkat çekici bulunmuştur. Söz 

konusu şahıslar ülkemize geldikten hemen sonra 30 Temmuz 2012 tarihinde Mi Minör 

isimli tiyatro oyununun provalarına başlamıştır. Handan Meltem ARIKAN’ın yazdığı ve 

Memet Ali ALABORA’nın yönetmenlik yaptığı Mi Minör, izleyiciyi sosyal medya aracılığı 

ile örgütleyip sergilenecek oyuna davet eden ye seyircinin de interaktif olarak katıldığı bir 

tiyatro oyunu olmuştur. Prömiyeri Küçükçiftlik Park'ta 1 Aralık 2012'de yapılan, Nisan 2013'e 

kadar gösterimde kalan oyunda; izleyici sosyal medya aracılığı ile örgütlenip temsili ülkenin 

Başbakanına karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir. Oyunda Pinima adlı hayali bir ülke ve bu 

ülkenin başında zalim bir diktatör bulunmaktadır. Diktatörün itici demokrasi konuşmaları, 

tutuklamalar, adam öldürmeler, susturmalar, bağrışmalar halkın canını sıkar ve halk Başkana 

karşı ayaklanır. Bu esnada seyirciler tarafından akıllı telefonlar aktif olarak kullanılır ve 

sosyal medyada izleyiciler başkan aleyhine mesajlar yazarak isyan ederler. 

Gerek Mi Minör oyunun içeriğine gerekse oyuncuların yaptığı açıklamalara 

bakıldığında; oyun çerçevesinde gezi parkı kalkışmasının provasının yapıldığı anlaşılmıştır. 

Gezi kalkışması başladıktan sonra Gezi ilgili sosyal medyada farklı şahıslar tarafından yapılan 

paylaşım ve yorumlara bakıldığında; Gezi ve Mi Minör oyununun özdeşleştirilerek, oyunun 

gerçekleştiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Gezi Parkı kalkışmasının başlamasından sonra 

şahısların Mi Minör’ün “iki saatlik iktidar oyunu”  alt başlıklı twitter sayfasına; 

“#direngezipark oyundu gerçek oldu #pinimaturkiye” ve “Ben bu sahneleri gördüm 

#miminor oyununuz gerçek oldu, güzel günler yakındır direnişe devam!!” şeklinde yorum 

yaptıkları tespit edilmiştir. 

Yine Mi Minör adlı tiyatro oyununun gösterimde olduğu günlerde NTV ve CNN 

Turk kanallarındaki programlara katıldıkları, basında bu konuyla ilgili röportaj verdikleri ve 
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Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar Alabora (öğün) ve Handan Meltem ARIKAN’ın; 

“twitterla devrim olasılığı var”, “140 karakterle ülkeler devriliyor”, “pinima çok yabancısı 

olduğumuz bir yer değil”, “yapılamayanların bir alıştırması olur”, “tiyatroya 

telefonlarınızla gelin diyoruz” ve “bugün görünen odur ki, otoriteler dijital özgürlüğü 

bastırmak için ne yaparlarsa yapsınlar, insanlar bir şekilde ayaklanıyor ve sahip çıkıyorlar. 

Baskılar her gün artıyor ve tek ilaç, insanların bunun farkına varması ve karşı duruş 

göstermesidir.” şeklinde ifadeler kullandıkları görülmüştür.  

Ayrıca internette yer alan “Ayaklan İstanbul” isimli video görüntüsünde 2011 Kasım 

Ayında İstanbul-Taksim’de bir grupla beraber eylem yapan Memet Ali ALABORA, Ayşe 

Pınar ÖĞÜN ve Handan Meltem ARIKAN ile röportaj yapıldığı, şahısların Arap Baharı’nın 

bölgesel olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda Ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini 

açıkça dile getirdikleri görülmüştür. Soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan 

araştırmalarda; 

“https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg99LQ"  isimli linke bakıldığında; 

“Bu video 11.11.2011 de çekilmiş!! [Ayaklan İstanbul]” şeklinde sabit yazı bulunan video 

olduğu, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA, Handan Meltem ARIKAN gibi 

şahısların Gezi Parkı olduğu değerlendirilen yerde çekilmiş konuşmalarının olduğu, 

görüntüdeki Memet Ali Alabora'nın “Bu dünyanın bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle 

devam etmesinin sonu gelmelidir.” şekline konuşma yaptığı, park içerisinde maskeli 

insanların olduğu ve bir kişinin mangal yaktığı görülmüş, Memet Ali Alabora isimli şahsın 

“Sanıyorum ki bütün dünya olarak artık %99'u dünyanın herhalde böyle bir dünya 

istemiyoruz başka bir dünya istiyoruz onun için buradayız bunu önce kuzey Afrika’daki 

dostlarımız yaşadıkları gibi bir ülke istemeyerek bize dile getirdiler sonra İngiltere’de 

yüzlerce bin kişi sokağa döküldü ve onlarda bunu dile getirdiler, önce batı dünyası bunun 

kentlilerine değil demokrasi isteyen Arapların bir hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu 

okyanusun öte tarafına sıçradı önce İngiltere’ydi aslında 30.000 kişi Arap baharının hemen 

sonrasında sokağa dökülmüştü ama o … dediğimiz de bu ateş aslında bu ateş önce 

Amerika’yı daha sonra döndü dolaştı bütün dünyaya düştü.” diyerek açıklama yaptığı tespit 

edilmiştir. Yine aynı video görüntüsünde; Ayşe Pınar ALABORA'nın "Devletin bize 

uyguladığı sansüre karşı biz ayaklanma diyelim uykudan uyanma! Bence hayatımızı çok 

ciddi şekilde riske atıyor yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor sansür başlı başlıca her 

açıdan her anlamda o yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz." diyerek 

açıklama yaptığı tespit edilmiştir.  

Memet Ali ALABORA'nın ve birlikte hareket ettiği şahısların GEZİ KALKIŞMASI 

ile ilgili çıkan olayların şiddetinin alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme 

gerçekleştirdiği; Beşiktaş ÇARŞI taraftar grubu, Fenerbahçe takımının taraftar gruplarını, 

DHKP-C gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve 

sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı anlaşılmıştır. 

İlerleyen dönem içerisinde, Memet Ali ALABORA ve birlikte hareket ettiği "Mİ 

MİNÖR" tiyatro ekibinde yer alan şahısların Gezi Parkı kalkışması sürecindeki rollerinden 

dolayı, medya üzerinden fazlaca deşifre oldukları, bunun neticesinde oluşan toplumsal 

baskıdan çekinerek mümkün olduğunca evlerinden çıkmadıkları, haklarında yapılabilecek 

muhtemel soruşturmalara karşı duyarlı olduklarından dolayı da telefonla konuşmaktan 

kaçındıkları, daha çok internet üzerinden iletişim sağlayan ve takip edilemeyeceklerini 

düşündükleri alternatif iletişim kanallarını (Skype, G-Talk vb.) kullanmaya çalıştıkları ve 

görüşme yapma zorunluluğu olduğunda da telefonda açık konuşulmadan, yüz yüze görüşme 

yaptıkları tespit edilmiştir. Hatta Mehmet Osman KAVALA'nın Memet Ali ALABORA'yı (ID: 

2189170193 de kayıtlı) aradığı ve “…bir ara bu yani bu hadisenin önümüzdeki şeyleri ne 

olur hani hep Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamam da hani bu siyasi durumu 

nasıl değiştirecek diye sorup duruyor bir ara bir yani bir kaç arka.. kişi oturup bir konuşsak 
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mı“ dediği, Memet Ali’nin “Yani benim yani şuanda müsait değilim abi ya şuan için müsait 

değilim ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam yani şuan derken zaten bu ... bir hafta sonra 2 

hafta sonra falan yapabileceğimiz bir şey“ dediği, Memet Ali’nin “Anladım yani dediğim gibi 

şuanda değilim abi …Hani şuanda açıkçası öyle bir şeyi de değerlendirebilecek durumda da 

değilim yani… sonrası için... tekrardan birbirimizle haberleşi..” dediği tesit edilmiştir.  

Yine Mehmet Osman KAVALA'nın talimatları ile hareket ettiği anlaşılan Hanzade 

Hikmet GERMİYANOĞLU'nun da (ID: 2184696521 de kayıtlı) Yiğit AKSAKOĞLU ile 

yaptığı görüşmede yapılan bir toplantıdan bahsederek Hanzade’nin “12 kişiydik … gidip 

geldiğimizde 8 kişi falandık ve çok az sanatçı vardı düşün onlar 4 kişilerdi zaten ama biz 

böyle yetenekleri bulmuşken kendi aklımızdaki soruları soralım OCCUPY da moküpay da 

onlar ne yaptılar iyice bir öğrenelim İspanya da falan onları biz söyledik …notların ilk 

kısmını tamamladım ikinci kısmı tahta da kaldı çünkü biraz önce çıktık ofis den… … 

SANATÇILARI NASIL TOPLAYABİLECEĞİMİZLE ilgili fikir verdiler … onları böyle 

listeledik …” diyerek konuşmanın devamında “…bu arada Çarşamba günü Osman KAVALA 

ya gidiyoruz ...” dediği ve yapılan çalışmalardan bahsettiği tespit edilmiştir. 

Gezi parkı kalkışmasının yönlendirildiği ve sürekli ülke gündeminde tutulmaya 

çalışıldığı Twitter üzerinde açılan ve 500 binin üzerinde tweet alan #occupygezi hashtag'ini de 

yukarıda ismi geçen Melin Osasogie EDOMIVONYI isimli şahsın açtığı anlaşılmıştır. Bahsi 

geçen şahsın Twitter üzerinden 28 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı eylemleri ile ilgili 

gruplaşmaları ve twit hareketliliğini başlatan şahıs olduğu görülmüştür. Süreç içerisinde söz 

konusu şüphelilerden Ayşe Pınar ALABORA, Handan Meltem ARIKAN'ın 22 Temmuz 

2013 tarihinde yurt dışına çıktıkları, yine Memet Ali ALOBORA'nın da ilerleyen 

dönemde yurtdışına gittiği ve İngiltere de bulunduğu tespit edilmiştir.  

Yine soruşturma kapsamında iletişimi tespit edilen şüpheli Defne ANTER’in telefon 

görüşmesine bakıldığında; ID: 2188125877'de kayıtlı, 02.07.2013 19:04:36'da Defne 

ANTER’i (90532xxx xxxx) Serhap’ın (90532xxx xxxx) aradığı konuşmada özetle; Serhap’ın 

“Yani aramış o da ... dedi ki on dakika sonra bir daha arayacak dedi … Bir reklamcıymış 

sözleşme varmış sonra adam tekrar aradı Adem diye birisi bilmem ne reklam ondan sonra işte 

biz Mi Minörle ilgili sözleşme yapmıştık … Bunun faturasını size keseceğiz siz de bize 

keseceksiniz dedim ki yani kimle görüştünüz …O da dedi ki EEM PCM değil mi dedi evet 

dedim hani benim böyle bir şeyden bilgim yok hani ben kendileriyle görüşeyim sizi yarın 

ararım dedim bende … Hani niye o bize kesiyor biz ona kesiyor anlamadım” dediği, 

Defne’nin “Evet hiçbir bilgim yok böyle bir konuyla alakalı” dediği, …. Serhap’ın “Skype 

dan konuşunca bir sorar mısın” dediği, Defne’nin “Ben yok Skype dan hiç konuşmuyoruz … 

Çok saçma yani yarın bir şekilde sorarız yani şey ofise giderse Aygül’e ona sorarız ya da” 

dediği, …. Serhap’ın “Anlam veremedim yani anlam veremedim” dediği tespit edilmiştir. 

Bahse konu konuşmada adı geçen şirket hakkındaki araştırmada; Ticaret unvanının “EEM 

PCM TASARIM DANIŞMANLIK PROJE PRODÜKSİYON YÖNETİM EĞİTİM 

HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” olduğu, Çayhane sokak 

No:15/4 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösterdiği, EEM PCM Tasarım 

Danışmanlık Proje Prodüksiyon Yönetim Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketinin Pay sahiplerinin Handan Meltem ARIKAN, Defne ANTER, Serhap PEKTAŞ, Ayşe 

Pınar ALABORA isimli şahıslar olduğu, açık kaynak araştırmalarından elde edilmiştir.  

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

https://www.youtube.com/watch?v=JTgclsjviE4 link başlıklı habere rastlanılmış, site 

içerisindeki videoya bakıldığında videonun 01:27 dakikadan oluştuğu ve içeriğinde ise; 

-Video kamera görüntülerinde, “GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN 1.5 YIL 

ÖNCE 11.11.2011 TARİHİNDE HAZIRLANAN “AYAKLAN İSTANBUL” 

SÖYLEŞİLERİ” yazdığı, video kamera görüntülerinde; Memet Ali ALABORA'nın açık bir 

alanda açıklama yaptığı ve bu açıklamada “Kuzey Afrika’daki dostlarımız yaşadıkları gibi bir 
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ülkeyi istemeyerek bizi dile getirmek istediler sonra İngiltere’de yüzlerce bin kişi sokağa 

döküldü ve onlarda bunu dile getirdiler ama önce batı dünyası bunu kendileriyle değil de 

demokrasi isteyen Arapların bir hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun öte 

tarafına sıçradı önce İngiltere’deydi aslında üç yüz bin kişi Arap baharının hemen sonrasında 

sokağa dökülmüştü ama Occupy Wall Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika’ya 

oradan da döndü dolaştı bütün dünyaya düştü” dediği, Memet Ali ALABORA'nın 

açıklamalarından sonra “DEVRİM-DİRENİŞ BAŞ EĞİTMENİ SRDJA POPOVIC’İN 

SÖYLEDİĞİ SÖZLERLE M. ALİ ALABORA’NIN SÖZLERİ ARASINDAKİ BENZERLİK” 

yazdığı, 

-Video kamera görüntülerinde, Srdja POPOVİC olarak değerlendirilen şahsın 

açıklama yaptığı, alt yazıda Türkçe çevirisinin olduğu ve bu Türkçe çeviride “Ve sekiz ya da 

dokuz farklı ülkeden bahsediyoruz adlarını elbette söylemeyeceğim bu ülkelerin bazılarında 

iletişim kurduğumuz çok iyi gruplarımız var bu grupları tehlikeye atmak istemiyoruz 

dolayısıyla bunun hakkında açık olarak konuşmayız bu ülkelerin bazılarında durumu izleyip 

çözümlemeler hazırlıyoruz buradan ne çıkacağı çok enteresan” yazdığı, 

-Video kamera görüntülerinde, Srdja POPOVİC olarak değerlendirilen şahsın 

açıklamalarından sonra “M. ALİ ALABORANIN 1.5 YIL ÖNCEKİ EYLEMİNDE YER ALAN 

MASKELİ KİŞİLER” yazdığı ve daha sonra yüzleri maskeli iki kişinin görüldüğü, 

-Video kamera görüntülerinde, “POLİSE TAŞ ATAN MASKELİ YÜZLER” yazdığı ve 

daha sonra yüzü maskeli şahısların fotoğraflarının verildiği,  

-Video kamera görüntülerinde, daha sonra “SORUYORUZ” yazdığı ve “BUNLAR 

BİRER TESADÜF MÜ?” şeklinde yazdığı tespit edilmiş ve çözüm tutanağı tanzim edilmiştir. 

KONUYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜ/VİDEO İNCELEME TUTANAKLARI 
Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

https://www.youtube.com/watch?v=bKYhJTsiI40 isimli linke bakıldığında; 16.55 

dakika süren videonun sağ üst köşesinde “NTV” sağ alt köşesinde “hafta sonu” şeklinde sabit 

yazı bulunan videoda; NTV televizyon kanalında yayınlanan Sedat Küçükay’ın sunuculuğunu 

yaptığı Hafta Sonu programında katılan Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün isimli şahıslarla 

Mi Minör oyunu ile ilgili yaptığı söyleşi gösterilmektedir. 

Sedat Küçükay (Sunucu): Evet bu oyunda izleyenler oyuncu oyuncular izleyici 

oluyorlar Mi Minör tiyatroyu klasik açıdan çıkarıyor izleyiciyi olan dışı bir konuma sokuyor 

ve ülkenin vatandaşı olmaya çağırıyor oyunun yönetmeni bu sefer söyleyeceğim Memet Ali 

Alabora oyuncu eşi Pınar Öğün’le birlikte konuğumuz ... diye konuştuğu  

.... 

Memet Ali Alabora: fakat tek başına çıkıp oynayacağı bir oyun yazmadı Meltem ve 

kendi kendine dururken ya ben bir tane oyun yazdım dedi ve yazdı Mi Minör diye bir oyun 

yazdı sonra bu oyun nasıl koyulacak sahneye koyar mıyız koymaz mıyız o zaman bir hayaldi 

yani sadece kağıt üstünde duran bir şey koyacağız mı koymayacağız mı yapacağız falan filan 

peki dedim ben bunu yöneteyim o zaman bu bicime dönme nedeni diye cevapladığı  

.... 

Memet Ali Alabora: oyun oynanılan bir oyunculuk yani nasıl bir oyundan söz 

ediyoruz çocukların oynadığı gibi bir oyundan söz ediyoruz ya da her mecliste her 

kahvehanede her sokakta her işyerinde her sınıfta bir oyuncu olmasından ve o oyuncunun aynı 

hikayeyi 20. kere anlatmasından ve bizim yine onu dinlemekten keyif aldığımız o anda 

kurulan oyundan söz ediyoruz ya da kahvehanede tavla oynanırken yan taraftakilerle beraber 

esas tavlayı oynayanlar değil mavrayı iyi yapanlar vardır çal, vur, mar, ooo, …? bir kıyamet 

kopar hani o etrafta kurulan oyunla ilgileniyorum yıllardır diye cevapladığı  

.... 

Memet Ali Alabora: .... yani bizim izleyicimiz kalkıp oyuna katılabilen isterse gidip 

bardan içkisini alıp gelip yerine ya da patlamış mısırını alıp oturabilir isterse bir sigara içip 

https://www.youtube.com/watch?v=bKYhJTsiI40
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arada tuvalete gidip gelebilen canı sıkılırsa gidebilen diye açıklama yaptığı  

.... 

Memet Ali Alabora: katılabilen hatta o kadar eklendi geçen pazar oyun 

oynadığımızda çıkartıp bir kadın bana ayakkabısını fırlattı başkana diye cevapladığı  

.... 

Pınar Öğün: Öyle evet baya kötülükten çok yani bir kadın olarak çok midemi 

bulandırıyor resmen oynadığı karakter ve söylediği şeyler yani sinirlerim bozuluyor gerçekten 

oluyor yani diye cevapladığı  

.... 

Pınar Öğün: Tabi yani bir sinerji yaratılıyor bence yani seyirci özellikle kendini 

dahil ettiği zaman biz seyirciye turist muamelesi yapıyoruz yani bir Pinima ülkesi diye ülkede 

geçiyor bütün olaylar bu Mi Minör oyunu ve seyirci geldiği zaman Çin'e gitmiş gibi ya da 

hani hiç bilmediği bir kültürdeki bir ülkeye gitmiş gibi ama kendisine çağrışımlar yapan 

sonuçta ataerkil sistemi hatırlatan çeşitli doneler var ve oradan ilişki kurabiliyor oradaki 

insanlarla ve kültürel duruşla ve hani geldikleri zaman turist olarak bence onlarda 

etkileniyorlar özellikle kadınlar yani ayakkabısını fırlatan kadın mesela benim başıma gelen 

bir şey var bir kadın bağırmaya başladı götüremezsiniz o adamı hiç bir yere filan polislerimiz 

var geldiler onu tuttular kendinden geçerek bırakıyor kendini yere kalkıyor filan çok acayip 

anlar yaşanıyor diye cevap verdiği  

.... 

Sedat Küçükay (Sunucu): Peki bu öyle bir oyun ki öyle bir ülke ki daha doğrusu 

oyunu bir kenara bırakalım öyle bir ülke ki her şeyi yaptırabiliyorsunuz gibi özgürlükler 

olabiliyor bir şeyler isterseniz değiştirebiliyorsunuz biraz bundan bahsedebilirsiniz kadınlar 

ayrı özgür erkekler ayrı özgür yani diye sorduğu  

.... 

Memet Ali Alabora: Burada özellikle öğrenebilir örneğin Pinima kendine özgür bir 

ülkedir kendinden laik bir ülkedir çünkü dini hukuk sistemine göre organize edilmiş kadınlar 

ve erkekler eşitlik sorunu olmayan çünkü kadınların kendi içinde erkeklerin kendi içinde eşit 

olduğu bir ülkedir diye cevapladığı  

.... 

Memet Ali Alabora: Piniş maymunları ile meşhurdur mesela sağır gör ve dilsiz olan 

Piniş maymunları dünyada sansürün simgesi olarak bilinirler onlar Pinimalıdırlar bunlar 

birde dünyanın en büyük karbondioksit ithalatçısı ve dağılın gazı üreticisi dünyadaki organik 

dağılın gazını üretiyor diye konuştuğu  

Sedat Küçükay (Sunucu): Dağılın gazı çok güzel bir ismi var dağılmazsanız 

yandınız diye konuştuğu  

.... 

Sedat Küçükay (Sunucu): Ne güzel paylaşmışsınız böyle diye konuştuğu  

Pınar Öğün: Yani o yüzden müzikle iktidar oyunu da kulağa çok enteresan geldi diye 

açıklama yaptığı  

Memet Ali Alabora: Birazda iktidarı anlatıyoruz iktidar üzerinden demokrasiyi 

konuşuyoruz bunu düşünüp bunu sorgulamaya çalışıyoruz diye açıklama yapıyoruz  

Pınar Öğün: Ama iktidara gelenin diye konuştuğu  

Memet Ali Alabora: Evet burada şöyle bir şey var bir iktidar var bir şeyler 

anlatıyor başkan yasaklar getiriyor uygulamalar yapıyor hepsi halkın iyiliği için tabi aksini 

düşünmeye …….?bunları yapıyor bütün bunlar olurken zaten oyun başlıyor ve sokak 

piyanistinin piyanosunu mini sesleri diye konuştuğu  

Sedat Küçükay (Sunucu): Bunu soracaktım bu ne güzel bir şey niye böyle mi kis 

sesler yok pesler var niye diye sorduğu  

Memet Ali Alabora: Doğudan kadın sesini çağrıştırdığı için doğudan incesini 
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Ortadoğu'dan inceyle li seslerini yasaklıyor ve yeni piyanolar yaptırıyor bunun üzerine sokak 

piyanisti şarkılarla bu durumu mabi karşı duruş sergilemeye başlıyor diye cevapladığı  

Sedat Küçükay (Sunucu): Sokak hareketleniyor diye konuştuğu  

Memet Ali Alabora: Sokak hareketleniyor işte müzikli kısmı orası iktidar kısmı da 

burası müzik birazcık daha kadını iktidar biraz daha erkeği temsil ediyor aslında oyunun 

içinde diye konuştuğu  

Sedat Küçükay (Sunucu): Çok güzel cep telefonlarınızla gelin diyorsunuz tiyatroya 

herkes aman cep telefonlarınızı kapatın derken siz cep telefonlarınızı açın diyorsunuz diye 

sorduğu  

Pınar Öğün: Fotoğraf çekin diyoruz mesela oyun boyunca video çekin bunu sosyal 

daha doğrusu dijital platformlarda paylaşabilirsiniz diyoruz diye cevapladığı  

Memet Ali Alabora: Şimdi şöyle bir şey oluyor oyunun bir noktasından itibaren 

Pınar ve ekibi yani kameralar değil tabi piyanist ve ekibi bir noktadan sonra bu ülkede 

olanları bütün dünyaya yaymaya başlıyor ya burada böyle şeyler oluyor şuanda siz ne 

diyorsunuz diye içerden insanlarda yayıyorlar dışardan insanlarda mesela İzmir'den bir 

izleyici geçenlerde oda yazıyor ne oldu kim vuruldu ne oldu ne oluyor şu anda diye 

cevapladığı  

Pınar Öğün: Ayrıca canlı yayın yapıyoruz oyunun içerisinde benim karakterim cep 

telefonundan bütün oyunda gecen olayları canlı olarak Yousican diye bir şey var alternatif 

var aslında hepimize sunulan ve bunun üzerinden yayın yapıyorum bütün dünyaya şu anda şu 

oldu medya bakın nasıl bir konuya insanlara iletiyor buradaki herkes şahit insanlar tepki 

veriyorlar vermiyorlar her şeyi filtresiz bir şekilde iletiyorum bunu da insanlar 

izleyebiliyorlar bütün oyun böyle veriliyor diye cevapladığı  

.... 

Memet Ali Alabora: Arkadan girin oradan girin kaldırın ve falan taktikler vermeye 

çalışıyorum ve biz her oyundan evvel oturup taktik konuşuyoruz şimdi böyle yaparsa seyirci 

biz böyle yapacağız şöyle yaparsa böyle yapacağız benim içinde oyuncu olarak şöyle bir 

tecrübesi var benim böyle bir podyumum var 3,5 metre de ve oradan konuşuyorum hep 

halkıma halkım diye başlıyorum konuşmaya ondan sonra orada böyle konuşurken her gün 

başka bir şey oluyor, bir gün sıralara vuruyorlar, bir gün çok alkışlıyorlar bir gün beni 

susturuyorlar bir gün yuhalıyorlar, bir gün ayakkabı fırlatıyorlar ve her gün böyle seyirciyle 

bir şey yapmamız gerekiyor bir taktik bulmanız gerekiyor yani sürekli kafanızın ve algınızın 

açık ve sürekli düşünüyor olmanız lazım ki Pınarların durumunu hiç tahmin edemiyorum 

çünkü onları sürekli içerdeler ben hiç o deneyimi yaşamadım diye cevapladığı  

Sedat Küçükay (Sunucu): Bir yerlere geçip saklanıyorsun ve hiçbir şey 

yapamıyorsun diye sorduğu  

Memet Ali Alabora: Hayır tam tersi onların yerinde olmak istiyorum çok pişmanım 

diye konuştuğu  

Sedat Küçükay (Sunucu): Hay Allah kim verdiyse sana bu rolü maalesef bu 

oyunun yönetmeni kimse Memet Ali Alabora'dan politik uzun mesajlı bir film bekliyormuş 

izleyicilerimiz bu notu da size aktaralım böylece var mı böyle bir çalışma diye sorduğu  

.... 

Sedat Küçükay (Sunucu): Bu oyunun adı niye Pinimaymış Pin sayısından mı 

geliyor muş merak ediyorlar seyircilerimiz Kadıköy bölgesinde daha fazla oynayabilir mi 

acaba diye sorduğu  

Memet Ali Alabora: Gelirseniz oynarız siz daha fazla gelin biz daha fazla 

oynayalım neden olmasın Mi Minörde Meltem Arıkan’ın yine bulduğu bir isim Pinima ismi 

bulunduktan sonra Pi sayısı oradan çekildi ve o ülkenin bir çok şeyi Pi ile anlatıldı ülke 

mesela efendime söyleyeyim işte 3 nokta14 bilmem ne yüksekliğinde her şeyi diye cevapladığı  

Yine açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 
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"https://www.tiyatrodünyasi.com/2015/10/mi-minor-63018" isimli linke bakıldığında 

oyunlu ilgili yapılan tanıtımda; 

“HABERLER YAZILAR OYUNLAR SANATCILAR TİYATRO METİNLERİ VE 

TERİMLERİ DUYURU PANOSU HAKKIMIZDA Anasayfa Tiyatro Oyunları 2012 Oyunları 

Mi Minör Tiyatro Oyunları 2012 Oyunları Mi Minör 30 Ekim 2015 Tiyatro Grubu – 2012 

Kadro: Yazan: Meltem Arıkan Yönetmen: Memet Ali Alabora Müzik: Evrim Demirel 

Dijital Tasarım: Nine Görsel İletişim Tasarım: Melin Edomwonyi Işık Tasarım: Fikret Kemal 

Yiğitcan Kostüm: Meral Cebecioğlu Ses&Görüntü: Selçuk Artut Videoların Yönetmen Yrd: 

Francesca Lavinia Camozzi Editör: Karl Mercer Dekor: Kerem Çetinel, İlustratör: Julia Chau 

Oyuncular: Memet Ali Alabora, Pınar Öğün, Can Kahraman, Sennur Nogaylar, A. Fuat Onan, 

Coşku Cem Akkaya, Gözde Seda Altuner, Barış Yalçınsoy, Gizem Yağız, Onur Ay, Öznur 

Serçeler, Anıl Eroğul, Cansu Kasapoğlu, Deniz Çakır, Ege Arıkan  

Oyun Hakkında: Mi Minör “Kendine Özgür Ülke Pinima“da geçen bir oyundur. 

Oyun alanına girdiğiniz anda Pinima‘ya girmiş olursunuz. Pinima her şeye başkanın karar 

verdiği, demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Yakışıklı, akıllı ve gece gündüz uykusuz kalarak 

halkı için neyin doğru neyin yanlış olduğunu düşünen başkan seçimlere katılacak iki partinin 

de başkan adayıdır. Pinima‘da düşünmenize gerek yoktur, ama isterseniz düşünce özgürlüğü 

satın alabilirsiniz. Pinima‘da tek tehlike uzaylılardır. Pinima halkı en çok uzaylılardan korkar 

çünkü uzaylılar akılları ele geçirebilir. Mi Minör’de seyirci isterse tribünlere oturarak seyirci 

kalmayı, isterse oyuncularla aynı zeminde ayakta durarak oyuna katılmayı seçebilir. 

Gösteri boyunca Ustream, Twitter ve Facebook’da neler olduğunu kaçırmak 

istemiyorsanız, akıllı telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Piyanosunun tiz sesleri yasaklanan 

Piyanist, ona eşlik eden müzisyen ve seyirciler gösteri sırasında bambaşka bir deneyim 

yaşamanızı sağlayabilir. Piyanist ve ekibi sosyal medyayı kullanarak ülkede yaşananları tüm 

dünyaya canlı olarak duyuracaklar. Mi Minör sadece oyunun oynandığı alanda değil, dijital 

medya üzerinden dünyanın her yerinden canlı olarak takip edilebilir. Dijital seyirciler de 

isterlerse sosyal medya aracılığı ile oyuna katılabilir ya da sadece olanları seyretmeyi tercih 

edebilir. Her an her şeyin olabileceği bir oyun olan Mi Minör Aralık ve Ocak ayı boyunca 

Küçük Çiftlik Park’ta” şeklinde yazı olduğu görülmüştür. 

 

2.1.6. Taksim Platformu Toplantılarının Kalkışmadaki Rolü 

Taksim Platformu (Taksim Bizimdir Hareketi) yönetiminde yer alan Mine 

ÖZERDEN'in Platformun organizasyonları ve toplantılarıyla ilgili telefon görüşmelerinin 

bulunduğu, Platformla ilgili planlamaları yaptığı, Betül Tanbay TÜTEN'in Platform 

yönetiminde yer aldığı, Mehmet Osman KAVALA'nın da bu toplantılara katıldığı ve 

yönlendirdiği, Platformun çekirdek kadrosu olarak Mine ÖZERDEN, Betül Tanbay TÜTEN, 

Korhan GÜMÜŞ, Mahmut BOYNUDELİK, Nori ŞENİ, Çağla…., Şahin… isimli şahısların 

bulunduğundan ve Yiğit Ali EKMEKÇİ, Gürhan ERTÜRK'ün de platforma üye olduğundan 

bahsedildiği, ID: 2506781307 de kayıtlı görüşmeden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

Taksim meydanıyla ilgili aldığı karar ve planlarla ilgili Taksim Platformunun 2011 yılı 

içerisinde kurulduğu ve Taksim Dayanışması Bileşenleri arasında yer aldığı, GEZİ 

KALKIŞMASI sırasında faaliyetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Betül Tanbay TÜTEN'in telefon görüşmelerinde; kendisinin Boğaziçi 

Üniversitesinde matematik hocası olduğunu, Türk Matematik Derneğinin Başkanlığını 

yaptığını, Taksim Platformunu Korhan GÜMÜŞ ile kurduklarını, bu oluşumun İstanbul 

Hepimizin İnisiyatifi haline geldiğini beyan etmektedir. Mehmet Osman KAVALA ile Taksim 

Platformu adı altında Mine ÖZERDEN, Korhan GÜMÜŞ gibi şahıslarla birlikte toplantılar 

yaptıkları, Belçika'dan gelecek bazı Parlamenterler ile görüşme yapılmasından bahsettikleri, 

İstanbul Hepimizin hareketiyle ilgili konuştukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda Mehmet 

Osman KAVALA ile sıkı irtibatlıdır. Mehmet Osman KAVALA'nın talimatları ile Hanzade 



186 

 

Hikmet GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU öncülüğünde düzenlenen, “Gezi 

eylemlerinin derinleştirilerek Anadolu'ya yayılması” için yapılan çalışmalar kapsamında 

Garaj İstanbul forum toplantılarına katılmıştır. Taksim Dayanışması üyesi Semt Dernekleri 

Sözcüsü Tevfik Cem TÜZÜN ile de irtibatlıdır. Tevfik Cem TÜZÜN ID: 2367285480 de 

kayıtlı görüşmesinde hem Taksim Platformu hem de Taksim Dayanışması içerisinde yer 

aldığını beyan etmektedir. Yine Taksim Dayanışmasından Ayşe Mücella YAPICI ile görüşme 

yapacağından bahsetmektedir. Yerel seçimlerle ilgili Beyoğlu Belediye Başkanlığı için ortak 

bir aday gösterilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Mehmet Osman KAVALA ile 

görüşmesinin olduğu tespit edilmiştir. 

Taksim Platformuyla ilgili telefon görüşmelerinde; 31.10.2013 günü Taksim 

Platformu üyeleriyle Anadolu Kültür A.Ş. salonunda toplantı yapılacağının konuşulduğu bu 

toplantıya Mehmet Osman KAVALA, Mine ÖZERDEN, Bekir AĞIRDIR, Gürhan ERTÜR, 

Korhan GÜMÜŞ, Şahin TEKGÜNDÜZ, Mahmut BOYNUDELİK, Orhan ESEN, Osman 

Cengiz AKTAR, Haluk ÜNAL ve Asu..? isimli şahısların katılacağından bahsedildiği, teknik 

takip çalışmalarından toplantının belirtilen yerde yapıldığı,  

14.11.2013 tarihinde Cezayir Restorantta Saat:17.30-20.30 arası bir toplantı 

yapıldığı, bu toplantıya Mehmet Osman KAVALA'nın özellikle katılmasını istediği bazı 

şahısların da katılması için Mine ÖZERDEN'in çalışma yaptığı, toplantılarla ilgili Mine 

ÖZERDEN'in Mehmet Osman KAVALA'ya bilgi verdiği ve katılımcı listelerini gönderdiği, 

yerel seçimler öncesi bir arada durma gibi bir düşünceyle ilgili görüşme yapacaklarından 

bahsedildiği, toplantıya Mehmet Osman KAVALA, Mine ÖZERDEN, Yörük…, ile birlikte 

Ahmet Faik İNSEL, Orhan ALKAYA, Nora ŞENİ, İbrahim BETÜL isimli şahısların 

katılacağından, bir kısmının Skype ile bağlanacağından bahsedildiği, ID: 2432931484 de 

kayıtlı görüşmede Mine ÖZERDEN'in Ayşe Nur TÜRKKOLU ile görüştüğü ve Mine 

ÖZERDEN’in “…bu toplantı ile ilgili bazı şeyler var henüz haber verilememiş ama 

OSMAN BEYİN KATILMASINI İSTEDİĞİ İSİMLER OLMUŞTU…Onların mail 

adreslerine ulaşılamadı ben şimdi size bir liste yollayacağım… o listedeki isimlere yani sizin 

bildikleriniz varsa yeşilledeğim yerler onlar onları yazarsanız sevinirim…” diyerek, 

toplantıyı Mehmet Osman KAVALA'nın belirlediği anlaşılmıştır. 

Yine 28.11.2013 günü Saat:17.00 da Anadolu Kültür A.Ş.'ye ait DEPO olarak 

belirtilen toplantı salonunda Taksim Platform toplantısının yapılacağından ve Mehmet Osman 

KAVALA'nın konuşmalarında (ID: 2185745563 de kayıtlı görüşme) Taksim Platformunun 

toplantılarına katıldığından bahsettiği, 

Ayrıca Taksim Platformuyla ilgili Meltem Aslan ÇELİKKAN, Asena GÜNAL, 

FATMA EMEL KURMA TÜRKER, Gençay GÜRSOY, Mehmet FATİH ARIMAN, 

FAHRETTİN, Turgay… (905366922xxx), Hülya GÜLBAHAR, Oğuz AYATA, Şahin…., 

Korhan GÜMÜŞ, Çağla…, Mahmut BOYNUDELİK, Orhan ESEN, Orhan ALKAYA, Bekir 

AĞIRDIR, Haluk….,Arzu…, Nora ŞENİ, Şahin….., EROL KATIRCIOĞLU, 

İhsan…(905364521xxx), Uğur….. (Cezayir restoran),  Yıldız…. (905352291xxx), Yörük… 

(905332479xxx), MAHİR’in (905335534xx), BÜLENT’in (905322320xxx), Şahin…. 

(905323560xxx-Oda reklam tanıtım), Defne …., Valsap…., Şule…, Metin SOLMAZ, Burak 

KAAN YILMAZSOY, Saruhan…. (905322763xxx)'un da görüşmelerinin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

2.1.7. Taksim Dayanışmasının Kalkışmadaki Rolü 

Taksim Yayalaştırma projesine karşı olarak 2 Mart 2012 Cuma günü sendikalar, 

odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler Taksim Platformunu/Dayanışmasını 

kurmuştur. Taksim Dayanışması ilan ettiği deklarasyonla kurulurken, Taksim Meydanı’nı 

koruma kararlılığını açıklamıştır. Taksim Platformu şeklinde başlayan organizasyonun, gezi 

Kalkışması başlamasından sonra Taksim Dayanışması olarak yoluna devam ettiği, çok sayıda 
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vakıf, dernek, platform vb. kuruluşun Taksim Dayanışması bileşenleri arasında yer aldığı, 

Dayanışma kurulu sekreterliğine Ayşe Mücella YAPICI'nın getirildiği, haftalık olarak 

Çarşamba günleri toplantılar yapıldığı tespit edilmiştir. Taksim Dayanışmasıyla ilgili Ayşe 

Mücella YAPICI (Dayanışma Sekreteri), Tayfun KAHRAMAN, Şerafettin Can ATALAY, 

Akif Burak ATLAR, Haluk AĞABEYOĞLU, Derya KARADAĞ, Tevfik Cem TÜZÜN, 

Cemal Sami YILMAZTÜRK, Süleyman SOLMAZ, Mustafa TURGUT, Ali ÇERKEZOĞLU, 

Eyüp MUHCU, Foti BENLİSOY, Gürkan AKGÜN isimli şahısların yönetimde yer aldığı, 

Taksim Dayanışması faaliyetlerinde etkin oldukları, ayrıca Mehmet Osman KAVALA, 

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun da Şerafettin Can Atalay, Tayfun KAHRAMAN 

gibi Taksim Dayanışma üyeleri ile irtibatlı olarak dayanışmaya müdahil oldukları, bu yöndeki 

faaliyetleri etki alanlarına aldıkları tespit edilmiştir. Mehmet Osman KAVALA tarafından bu 

oluşumun etki alanına alınarak kendi amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere burada etkin 

hale getirildikleri ve bazı toplantılara katıldıkları anlaşılmıştır. 

Mehmet Osman KAVALA’nın yönlendirmesi doğrultusunda Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU tarafından Taksim GARAJİSTANBUL’da yapılan toplantıya Taksim 

Dayanışması olarak bilinen Gezi Parkı Kalkışması başlangıcında ve devamında büyük rolü 

bulunan dayanışma üyelerinden Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can ATALAY’ın da 

katıldığı tespit edilmiştir. Mehmet Osman KAVALA'nın ID: 2185745563 de kayıtlı 

görüşmesinde Aslı isimli şahsın “TAKSİM DAYANIŞMASI içinde varsın değil mi”  diye 

sorması üzerine Mehmet Osman’ın “Yokum aslında yani şöyle olabilirim eğer yani Taksim 

Dayanışması geniş bir ... ama …DOĞRUSU YANİ ŞAHISLARLA İLİŞKİM VAR AMA 

ŞEY YAPMIYORUM TOPLANTILARINA PEK KATILMIYORUM …... Platformun 

toplantılarına daha çok katılıyorum” şeklinde cevap verdiği tespit edilmiştir.  

Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkının düzenlenmesi projesine muhalif unsurların bir 

araya gelerek oluşturduğu Taksim Dayanışması yöneticilerinin, Kalkışmanın başlangıç tarihi 

olan 27 Mayıs 2013 tarihinden önce de Taksim yayalaştırma ve Gezi Parkı düzenlemesi 

projesi aleyhine yoğun kampanyalar yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda 2012 yılından 

başlayarak sosyal medya üzerinden bir takım açıklamalar yaparak halkı eylem yapmaya 

çağırdıkları ve tahrik edici paylaşımlarda bulundukları görülmüştür. 27.05.2013 tarihinden 

sonra gelişen ve devam eden kalkışmadan dolayı, proje dahilinde Gezi Parkındaki bazı 

ağaçların sökülmesi üzerine "Taksim Dayanışma Platformu" üyelerinin Gezi Parkında çalışma 

yapan iş makinelerinin önüne geçerek Gezi Parkı içerisinde çadır kurdukları, Gezi Parkında 

eylem yapılması için halkı buraya çağırdıkları, bu çağrılar üzerine başta marjinal gruplar 

olmak üzere bir çok farklı grubun Gezi Parkına gelerek eyleme katıldığı, ilerleyen süreçte bu 

eylemlerin kolluk kuvvetlerine yönelik taşlı-sopalı-molotoflu-ses bombalı-sapan ve bilyeli 

gibi çeşitli şekillerde saldırılara ve parkı işgale dönüştüğü, böylece olayların başlangıç fitilinin 

ateşlendiği ve Gezi Parkının simgeleştirildiği tespit edilmiştir. 

Kalkışmanın başlaması ile “Taksim Dayanışması” üyelerinin yazılı, görsel ve sosyal 

medya üzerinden; “sıkıyönetim ilan ediyorlar”, “tomalarla yoğun gaz ve su direniş sokaklarda 

devam ediyor”, “polisi halkına saldırtıyorlar", “… gaz bombası ile omzundan vuruldu, … 

yoğun bakımda”, “bir kişinin öldüğüne dair söylentiler var …” ve “direnişçilere yardım 

etmeye çağırıyoruz” şeklinde yoğun dezenformasyon faaliyetleri yürüttükleri, bir çok asılsız 

haberi kasıtlı olarak paylaştıkları, halkın hassasiyetini kullanarak provakatif faaliyetlerde 

bulundukları, böylece halkı Emniyet güçlerine karşı yasadışı eylem ve gösteri yapmaya tahrik 

ettikleri tespit edilmiştir. Devam eden günlerde; Taksim Dayanışmasının sözde ağacı, yeşili 

korumak adı altında başlattıkları faaliyetlerinin zamanla Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

hedef göstererek ülkede kaos ve kargaşa ortamı oluşturmayı ve halk ayaklanması çıkartmaya 

yönelen söylem ve davranışlara evirildiği ve bu şekilde de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

antidemokratik yollardan yıkmayı amaçladıkları anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda “Taksim Dayanışması” üyelerinin yazılı, görsel ve sosyal medya 
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üzerinden; “Taksim Projesi ilk olarak seçimlerden önce Başbakan tarafından açıklandı …. 

Hukuk kurulları ihlal edilerek ilan edildi…”, “Bu direniş ülkedeki tüm baskıcı anti-

demokratik uygulamalara, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının “ben karar 

veririm, olur” dayatmalarına karşı “yeter” diyenlerin …”, “Tüm Türkiye’nin meydanlarından 

yükselen ortak ses “HÜKÜMET İSTİFA” olmuştur. BU SESİ BÜYÜTECEĞİZ!...” ve “Bu 

ses sokağın, direnişin, halkın iktidardan talepleri değil şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü 

gördük, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ. Biliyoruz, SOKAKTA KAZANACAĞIZ.” şeklinde 

açıklamalarla bugüne kadar gerçekleşen polise saldırı, kamu ve özel mallara zarar verme, 

yağmalama faaliyetlerini bir güç göstergesi olarak algıladıkları ve bu durumu tehdit unsuru 

olarak kullanarak açıkça Devlet güçlerini ve Hükümeti tehdit ettikleri, böylece Hükümeti zor 

durumda bırakmayı amaçlayarak bir kısım talepler (şartlar) ileri sürdükleri görülmüştür. 

Taksim Dayanışması özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı provakatif paylaşımlar 

ve çağrıların yanında Gezi Parkını adeta işgal edip burayı hükümete karşı kazanılan bir kale 

gibi lanse etmesi sonucu “GEZİ PARKI EYLEMLERİ” olarak bilinen kalkışmanın başlaması 

ve kalkışmanın büyümesine öncülük etmiştir. Bu süreçte en önemli vazifesi kamu düzeninin 

sağlanması olan Emniyet güçlerini, vahşice saldırmakla suçlayarak halkı polise karşı 

kışkırtmış, yapılan uzlaşmacı talepleri geri çevirerek kaos ve kargaşa ortamının sürmesini 

istemiş, bu şekilde ülke çapında kalkışmanın yaygınlaştırılması için çaba göstererek 

Hükümete karşı bir halk hareketini teşvik etmiştir. kalkışmanın “görünürde” başlangıcı olan 

27 Mayıs 2013 tarihine kadar zaten sürekli halkı Taksim’e desteğe çağıran Taksim 

Dayanışması bu tarihten sonra çağrılarını iyice yoğunlaştırmıştır. 

“Sabah 07.30’dan itibaren İŞ MAKİNALARINA ENGEL OLMAK İÇİN Taksim 

Gezi Parkı’nda toplanıyoruz… Taksim Gezi Parkı için nöbetteyiz. Yemeğini/yüreğini/ 

sanatını/çocuğunu/aklını/çadırını/KENDİNİ kap da gel!” şeklindeki duyurularla adeta Gezi 

Parkının bir işgal alanı haline getirilmesi çağrıları yapmış ve insanları bu yönde tahrik etmiş, 

takip eden günlerde güvenlik güçlerince yapılan müdahalelerinin başlaması üzerine ise 

Taksim Dayanışmasının; 

“Şu anda bütün park kapatılıyor etrafı çevriliyor sıkıyönetim ilan ediyorlar” 

“Polis gaz bombası attı.”  

“Tomalarla yoğun gaz ve su. Direniş sokaklarda devam ediyor”,  

“Taksim gezi parkına her yerden girebilirsiniz bir sorun yok herkesi bekliyoruz” 

“Gezi Parkı’na insan akını var, şimdiden 7 bin kişi olduk! Direnişe devam!” 

“Direne direne kazanacağız”,  

“Bu daha başlangıç mücadeleye devam” 

“Gezi parkı direnişi kaldığı yerden devam“ 

“Evlerinde olan tüm vatandaşlarımızı, gezi parkı direnişçilerine desteğe ve 

kapılarını açmaya çağırıyoruz” 

“Herkesi bu sabah erkenden Gezi’ye bekliyoruz!  

“Polis parka girmek üzere, herkesi sahip çıkmaya çağırıyoruz. Buradayız hiçbir 

yere gitmiyoruz” şeklinde duyurular yaparak sanki bir sıkıyönetim veya olağanüstü hal 

uygulaması, savaş hali varmış izlenimi vererek insanları Taksim Meydanından ve Gezi 

Parkından ayrılmamaya, burayı terk etmemeye çağırmış, eylemcilere sokaklarda 

direnişe devam etmeleri yönünde telkinlerde bulunmuş, bu şekilde halkı kalkışmaya 
teşvik etmiştir. Bütün bunların yanında emniyet güçlerinin tüm uyarılara rağmen dağılmayan 

gruplara görevlerinin gereği olarak yaptıkları müdahaleleri adeta bir düşman saldırısı, terör, 

vahşilik ve savaş gibi göstererek kışkırtmalarına ve kara propagandaya aralıksız devam 

edilmiştir. Bu bağlamda; 

“POLİSİ HALKINA SALDIRTIYORLAR”, 

“Polis taksim meydanını savaş alanına çevirdi”, 

“Polise bütün uyarılarımıza, içeride çok fazla sayıda bebek kadın insan olduğunu 
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söylememize rağmen VAHŞİCE SALDIRDILAR.”, 

“Toma altındaki pasif direnişçiye POLİS TEKME ATIYOR.”, 

“SAVAŞ KOŞULLARINDA DAHİ GÖRÜLMEYECEK BİR ŞİDDETLE 

YAPILAN SALDIRI esnasında gezi parkı ve divan Oteli’ndeki revirler dahi saldırıya 

uğramıştır.”, 

“Emniyet güçlerinin müdahale etmediği her ortam barışçıl ve kardeşçedir. 

Dolayısıyla dün geceki saldırı, akabinde, hakkını talep eden, ülkemizde ve İstanbul’da 

sokakta olan yüz binlerce insanımıza UYGULANAN BU TERÖR BİRAN EVVEL 

DURDURULMALIDIR”, 

“Bütün halkımızı polis şiddetine maruz kalan arkadaşlarımıza direnişçilere yardım 

etmeye çağırıyoruz”, 

“Polis şiddeti ülkenin birçok ilinde halen sürüyor.”, 

“Taksim meydanında ve gezi parkında bulunan İNSANLARIMIZ, 

ÇOCUKLARIMIZ TÜM SALDIRILARA ONURLARINI KORUMAK İÇİN ÖLÜMÜ 

GÖZE ALARAK DİRENMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.” 

“AKM tarafından TOMA KOVALANDI geri parka giriliyor” 
“Evlerinizi yaralılara ve direnişçilere açın” şeklindeki duyurularıyla halkı polise 

karşı kışkırtıp, kalkışmanın daha da büyümesini sağlamış, yapılan bu kara propagandadan 

etkilenen grupların bir çok yerde polisle çatışmaya girdikleri görülmüş, bu şekilde halk 

kalkışmaya teşvik edilerek bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.  

Öte yandan Taksim Dayanışması tarafından yapılan “GEZİ PARKI’NI GERİ 

ALDIK” şeklindeki duyurularla Taksim Dayanışmasının Gezi Parkı’nı sanki düşman 

işgalinden kurtulan bir yer gibi lanse ettiği, bu şekilde burayı bir simge haline getirip, bu 

durumu tüm ülke geneline yaymaya çalıştıkları, Gezi Parkı kalkışmanın ilerleyen günlerinde 

Taksim Dayanışmasının sırf parkı veya doğayı koruma bilinciyle hareket eden bir sivil toplum 

örgütlenmesi olmadığının açıkça ortaya çıktığı, hükümet tarafından Gezi Parkıyla ilgili yargı 

sürecinin beklenmesi yönünde karar alınmasına rağmen bir Hukuk Devletinde kabul edilmesi 

mümkün olmayan gezi kalkışmanın yer alıp gözaltında bulunan şahısların Hükümet 

tarafından bıraktırılması gibi mantık dışı talepler öne sürüp devam eden süreçte de bunların 

karşılanmadığını belirtip “taleplerimiz Hükümet tarafından ciddiye alınmıyor” şeklinde 

propaganda yaptıkları ve kalkışmanın yatışmasının önüne geçtikleri, bu şekilde kalkışmanın 

daha da çok tırmanmasını sağlayarak insanları direnişe ve kalkışmaya devam etmeye teşvik 

ettikleri anlaşılmıştır. Taksim Dayanışmasının kalkışmanın ilerleyen günlerinde attığı 

tweetlere ve yaptığı basın açıklamalarına bakıldığında gerçekten de söylemlerinin parkı ve 

yeşili koruma çizgisinin çok ötesinde sokak eylemlerini bir koz olarak öne sürüp Hükümeti 

tehdit etme noktasına varan, kalkışmanın Hükümetin baskıcı politikalarına karşı bir duruş 

olduğunu savunan bir noktaya vardığı görülmektedir. Bu durum da Taksim Dayanışmasının 

sözde Gezi Parkını korumak için başlattığı bu eylemlerin asıl amacının ülkedeki tüm muhalif 

unsurları bir araya getirip sokak eylemleri noktasında birleştirmek ve Hükümeti bu şekilde zor 

durumda bırakarak zafiyete uğratma gayreti olduğunu ortaya koymaktadır. Taksim 

Dayanışmasının bu minvalde yaptığı basın duyurusu ve tweetlere bakıldığında; 

Taksim Dayanışması 02 Haziran 2013 tarihli basın açıklamasında;  

“Sokakta birleştik, sokakta kazanacağız! …5 gündür tüm baskı ve şiddete, yalana, 

manipülasyona, medya sansürüne rağmen direnişi dalga dalga büyütenlere, sokak sokak 

direnenlere selam olsun! Meydanları özgürleştirenlere, köprüleri aşanlara, evini, okulunu 

direnişçilere açanlara selam olsun! Bu direniş ülkedeki tüm baskıcı anti-demokratik 

uygulamalara, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının “ben karar veririm, 

olur” dayatmalarına karşı “yeter” diyenlerin; kentlerine, emeğine, doğaya, yaşamına sahip 

çıkanların isyanıdır, öfkesidir, dayanışmasıdır. TÜM MUHALİF KESİMLERİNİN, 

RENKLERİNİN BULUŞMASIDIR. Tüm Türkiye’nin meydanlarından yükselen ortak ses 
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“HÜKÜMET İSTİFA” OLMUŞTUR. BU SESİ BÜYÜTECEĞİZ! Bu haykırışın anlamı 

açıktır! … BU SES SOKAĞIN, DİRENİŞİN, HALKIN İKTİDARDAN TALEPLERİ 

DEĞİL ŞARTLARIDIR. SOKAKTA BİRLEŞTİK, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜK, GÜCÜMÜZÜ 

GÖRDÜNÜZ. BİLİYORUZ, SOKAKTA KAZANACAĞIZ.” diyerek sokak eylemlerini 

kastedip adeta hükümeti tehdit ettikleri, halkı Hükümete karşı kışkırttıkları anlaşılmaktadır. 

 

 
 

09.06.2013 günü Taksim Meydanı’nda düzenlenen geniş katılımlı mitingde Taksim 

Dayanışması tarafından yayınlanan konuşma metninin içeriğine bakıldığında ise; “…Gezi 

Parkı’nda başlayıp bütün ülkeye ve dünyaya yayılan direnişin, dayanışmanın ve 13 gündür 

dinmeyen bu öfkenin, bu tepkinin, bu haykırışın mesajı nettir. BURADAKİ VE ÜLKENİN 

DÖRT BİR YANINDAKİ MİLYONLAR OLARAK ARTIK ESKİSİ GİBİ YÖNETİLMEK 

İSTEMİYORUZ. Gençler, kadınlar olarak sürekli yok sayılmaktan bıktık. Oyu ben aldım, 

her şeye ben karar verir, her şeye karışırım diyen bir iktidar tarafından baskı görmek 

istemiyoruz…. 

…Faşist saldırılar ve tüm baskılara karşı sokaklara çıkan milyonlar, AKP 

iktidarına ve onun yönetme anlayışına, diline söylemine “dur” diyor. 31 Mayıs 2013 

itibariyle Gezi’de yıkımı durduran; İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de Antakya’da ve 

Türkiye’nin dört yanında yasaklı meydanları zapt eden HALK ARTIK GÜCÜNÜN 

FARKINDA. 

….Uğrunda mücadele edilen “üç beş ağacın” çok fazla dalı olduğu görülmelidir. 

Milyonlarca insanın öfkesinin bir anda ortaya çıkmadığı, yıllardır biriken bir tepkinin 

yansıması olduğu anlaşılmalıdır.  

… Bu ülke, bu dünya ve bu evren bilmelidir ki; gençlerin enerjisi ve yaratıcı 

zekasından beslenen BU HAREKET, HAKLI TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 

İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAK MEŞRUİYETE, GÜCE, YARATICILIĞA, 

ÖZGÜVENEVE HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMAYA SAHİPTİR. 

BİZ HALKIZ. BURADAYIZ. VE TALEPLERİMİZİ ALMADAN DA HİÇBİR YERE 

GİTMİYORUZ.” yazdığı görülmüştür. Söz konusu konuşma metninin içeriğine bakıldığında; 

Taksim Dayanışması tarafından bir yandan kalkışmanın bundan sonraki süreçte mevcut 

hükümete karşı bir halk hareketine dönüştüğü açıkça belirtilirken, bir yandan da kalkışmada 

yer alan göstericilere hükümeti dize getirdikleri mesajı verilmekte ve sokak eylemlerine 

devam etmeleri istenmektedir. 

15 Haziran 2013 tarihinde Taksim Dayanışmasının web sitesinden yapılan duyuruda 

ise; “Taksim Gezi Parkı’nda ağaç katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz, park 

sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve ardından Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşların 

on bir yıllık AKP İktidarına karşı birikmiş olan öfkesi ile buluştu.  

….Ne yapacağımızı soranlara buradan açıklıkla ifade ediyoruz ki; simge haline 

gelen Gezi Parkı’nı terk etmiyoruz. Mücadelemizle girdiğimiz ve hükümet sözcüsünün 

“mahkeme sonuçlanana kadar park olarak kalacağını” açıkladığı Gezi Parkı’nda, nasıl 
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kalınacağını da, bundan sonra atılacak adımları da buraya emek verenler olarak hep 

birlikte bizler belirleyeceğiz.” yazdığı görülmüştür. Bu ifadeler gezi parkı kalkışmasının 

hükümete karşı bir halk ayaklanması olarak dikte edildiğini ortaya koymaktadır. Bunun 

yanında gezi parkında yapılacak herhangi bir tasarrufun yetkililerin elinde olmadığı, buna 

ancak kendilerinin karar verecekleri yönündeki söylemlerine bakıldığında da burayı bir işgal 

alanına çevirdikleri ve devlete meydan okudukları anlaşılmaktadır. Devam eden süreçte de 

eylemcilerin Taksim’e ve Gezi Parkı’na girişinin engellenemeyeceği yönünde yoğun çağrılar 

yapılarak hükümete meydan okunmuş, kalkışmanın daha da alevlenmesi için zemin 

hazırlanmıştır. 

Bütün bunlarla birlikte Taksim Dayanışması tarafından; Taksim’e gelemeyecek 

durumda olanlar için ise tencere-tava-klakson ile ses çıkartma eylemleri yapmaları yönünde 

çağrı yapıldığı ve kamuoyunda “tencere-tava” olarak bilinen eylemlere öncülük edildiği, bu 

çağrılar neticesinde kalkışmanın genişletilmesinin amaçlandığı, görevli polislere karşı 

mukavemet edilmesi amacıyla çağrılarda bulunulduğu ve bu haberlerin sosyal medyada hızla 

yayılmasında öncülük edildiği görülmüştür. Bunların yanı sıra Taksim dayanışmasının 7 

Haziran 2013 tarihli açıklamalarında; 

“8 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da başlayıp 12.00’a kadar devam edecek 

olan 2013 Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) katılacak öğrenci arkadaşlarımızın sınav 

merkezlerine kolaylıkla ve zamanında ulaşmaları için her türlü özverili çalışma Taksim 

Dayanışması tarafından organize edilmektedir. Beyoğlu bölgesinde bulunan dokuz sınav 

merkezine ulaşımın hiçbir kesintiye uğramaması Taksim Dayanışması tarafından 

sağlanmıştır. 2013 SBS sınavında Beyoğlu bölgesinde gerek öğrencilerin güvenliği, gerek 

sınav merkezlerine ulaşımları, gerekse SBS süresince sınav merkezleri yakın çevrelerinde 

elverişli ve sessiz bir ortamın sağlanması konusunda Taksim Dayanışmasının her tür tedbiri 

aldığı, Beyoğlu Kaymakamlığı’na ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.” 
şeklinde basın açıklaması yapılarak, kendilerini Devlet yerine koydukları ve bu şekilde 

kamuoyuna lanse etmeye çalıştıkları, Devlet yönetimini aciz olarak göstermeye çalıştıkları 

açıkça görülmektedir. Bu şeklide Dayanışma üyelerinin provakatif tutumlarını devam 

ettirmeleri üzerine önde gelen Dayanışma üyeleri İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce 

08.07.2013 tarihinde gözaltına alınmış, yaşanan gözaltı sürecinden sonra Taksim 

Dayanışmasının etkinliği büyük ölçüde azaldığı görülmüştür. Diğer taraftan, "Taksim 

Dayanışması" isminin yıpranması nedeniyle grup üyelerinin son süreç içerisinde ön planda 

çok fazla görünmek istemedikleri, bunun yerine farklı platformlarda faaliyetlerine devam 

ettikleri görülmüştür. Bunların yanı sıra; son dönemde şahısların muhtemel eylemlere ön 

hazırlık niteliğinde bazı faaliyetler içerisinde bulundukları anlaşılmıştır. Bu faaliyetlere 

bakıldığında, sonuç olarak Taksim Dayanışmasının; 

Öncelikle “Gezi Parkı Eylemleri” olarak bilinen kalkışmanın başlamasına zemin 

hazırladığı, devam eden süreçte de yaptığı yoğun kışkırtma ve kara propaganda ile 

kalkışmanın yayılmasını ve daha da tırmanmasını sağladığı, 

27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren her gün sosyal medya üzerinden çağrılar yaparak 

bir çok insanı Taksim Meydanı’na topladığı, bu şekilde de marjinal grupların 

provokasyonlarına zemin hazırlayarak kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde zarar 

görmesine, kanuna aykırı eylemler yapılmasına, yüzlerce polis ve vatandaşın yaralanmasına, 

ülkenin yüklü miktarda ekonomik zarara uğramasına neden olduğu, 

Yaşanan bu süreçte emniyet güçlerini düşman, görevleri gereği yaptıkları 

müdahaleleri de bir savaş suçu veya terör eylemi gibi gösterdikleri, bu şekilde halkı emniyet 

güçlerine karşı kışkırttıkları, polise mukavemet göstermeye teşvik ettikleri, polisle yaşanan 

yoğun çatışmalara zemin hazırladıkları, 

Sözde masumane bir talep ile başlayan olayları ilerleyen süreçte mevcut hükümete 

karşı bir kalkışmaya dönüştürmeye çalıştıkları, bu kapsamda halkı Türkiye Cumhuriyeti 
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Hükümetine karşı silahlı bir kalkışmaya tahrik ettikleri, bu şekilde de Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen 

engellemeye teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır. Diğer yandan şüphelilerin telefon görüşmelerine 

bakıldığında; Taksim Dayanışmasının düzenli olarak bileşenleri ile de toplantılar 

gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Taksim Dayanışmanın Twitter ile Facebook sayfalarından 

Akif Burak ATLAR, Tayfun KAHRAMAN, Mücella YAPICI'nın sorumluluğundan 

bahsedildiği, yerel seçimlerle ilgili Taksim Dayanışmasının ortak aday çıkarması ve bu 

konuda desteklenmesiyle ilgili Taksim Dayanışma üyelerinin ve Mehmet Osman 

KAVALA'nın görüşmelerinin olduğu, ortak aday konusunda Tayfun KAHRAMAN'ın isminin 

öne çıktığı, bu konuda Mehmet Osman KAVALA'nın Tayfun KAHRAMAN ile görüşme 

yaptığı (ID: 2525929109 de kayıtlı), Taksim Dayanışmasına Avusturya'dan gezi kalkışması 

sonrasında ödül verildiği (ID No: 2314469228’de kayıtlı) şeklinde konuşmaların yer aldığı 

tespit edilmiştir. 

Taksim Dayanışmasının bilinen eylemlerinin dışında; TMMOB yaz öğrenci 

kampları, Gezi Direnişi ve Öğrettikleri Konulu Panel Hatay/Serinyol, İzmir Karaburun ve 

Aliağa da yapılan forum toplantıları, 1 Ekim 2013 Hatay Samandağ’ında yapılacak miting, 

İsyan Söyleşileri toplantıları (Gezi eylemleriyle ilgili kamplar vb.), Bir Eylül Barış Zinciri 

eylemi, Diyarbakır ilinde yapılan toplantılar, ODTÜ eylemlerinin desteklenmesi, Taksim 

Dayanışmasının gezi eylemlerinde ölen yaralanan ya da tutuklananlar üzerinden propaganda 

faaliyetleri, Taksim Dayanışması - Sosyal Medya Paylaşımlarının bir elden yapılması gibi çok 

sayıda faaliyet gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Taksim Dayanışma üyeleri ile Mehmet 

Osman KAVALA'nın irtibatlarını gösteren telefon görüşmeleri olduğu, yüz yüze de 

görüşmeler yaptıkları teknik takip çalışmalarında tespit edilmiştir. 

TAKSİM DAYANIŞMASININ DİKTE ETMEYE ÇALIŞTIĞI TALEPLERİ 
Taksim Dayanışmasının internet sitesi olan www.taksimdayanisma.org isimli sitede 

yapılan araştırmada, Taksim Dayanışmasının farklı tarihlerde yapmış olduğu basın 

açıklamalarında talepleri şu şekilde çıkarılmıştır. 

03.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Direnişimizin acil talepleri şunlardır; 

• Gezi Parkı, park olarak kalacaktır. Ne Taksim’de Topçu Kışlası’na ne de tüm 

doğa ve yaşam alanlarımızın talanına izin vermeyeceğiz. 

• Gezi Parkındaki direnişten başlayarak halkın demokratik hak kullanımını 

engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan, yüzlerce insanın yaralanmasına 

neden olan sorumlular, başta İstanbul ve Ankara Valileri ve Emniyet Genel Müdürleri olmak 

üzere derhal istifa etmelidir. Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır. 

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımız 

derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. 

• Taksim başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarında, kamusal alanlarda 

toplantı, eylem yasaklarına son verilmelidir. Bu ses sokağın, direnişin, halkın iktidardan 

talepleri değil şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü gördük, gücümüzü gördünüz, 

biliyoruz sokakta kazanacağız. 

05.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

• Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı 

altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi 

bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin 

durdurulmasını, 

• Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, iki yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, 

başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların 
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görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını, 

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

yapılmasını, 

• 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 

meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep 

ediyoruz. 

08.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Dayanışma’nın talepleri nettir, bir kez daha tekrarlamak isteriz: 

• Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı 

altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi 

bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin 

durdurulması, 

• Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, üç yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, 

başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların 

görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanması, 

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

yapılması, 

• 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 

meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması 

09.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Taleplerimiz haklıdır… Hukukidir…meşrudur… Ve çok basittir… 

• Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı 

altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağı ve projenin iptal edildiğine dair resmi 

bir açıklama yapılmalı, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimler 

durdurulmalıdır. 

• Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, üç yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, 

başta İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm 

sorumlular görevden alınmalı, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılması 

yasaklanmalıdır. 

• Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için, tiwit attığı için gözaltına alınan 

yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin 

açıklama yapılmalıdır. 

• 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 

meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri,  eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmeli; ifade özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

10.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

 Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı 

altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi 

bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin 

durdurulmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 
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uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, iki yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, 

başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların 

görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 

meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep 

ediyoruz. 

12.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Daha önce de belirttiğimiz taleplerimizi tekrarlıyoruz: 

 Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı 

altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi 

bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin 

durdurulmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, üç yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, 

başta İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm 

sorumluların görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının 

yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm 

meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını talep 

ediyoruz. 

16.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Taksim Dayanışması olarak aşağıdaki çağrıları acil olarak yapıyoruz; 

 Emniyet güçlerinin bu vahşi saldırısı durdurulmalıdır. Bu gece ve yarın olacak 

olaylardan bütünüyle siyasi iktidar sorumludur. 

 Basın kuruluşları açıklamalarımızın halkımıza duyurulması konusunda 

yardımcı olmalı, halkına savaş açan bir siyasi iktidarın dezenformasyonundan halkımızı 

korumalıdır. 

 Bu sert polis müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlarımızın sağlığından 

endişeliyiz. Gönüllü hekimlerin engellemesi durdurulmalı, 112 ambulans başta olmak üzere 

mevcut kamu sağlık kurumları acilen güçlendirilmelidir. 

 İstanbul’un her yerinden on binlerce kişi Taksim’e yürümektedir. Halkımızın 

bu yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir. 

19.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Unutturmak isteyenler ve varsa hala duymayanlar için bir kez daha kez daha 

hatırlatalım. 

 Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, 

kamusal alanlarımızda, toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son 

verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan; binlerce, insanın yaralanmasına, beş yurttaşımızın ölmesine neden olan 

sorumluların, başta İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak 

üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, 



195 

 

 Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılması, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

yapılmasını, 

 Afet zamanlarında da toplanma ve korunma yerlerimiz olan Gezi Park’ı başta 

olmak üzere halkın kullanımına kapalı bütün parklarımızın bir an önce kullanıma açılmasını, 

önemle ve acilen talep ediyoruz. 

22.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Unutturmak isteyenlere, varsa duymayanlara buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. 

 Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, 

kamusal alanlarımızda, toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son 

verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan; binlerce, insanın yaralanmasına, dört yurttaşımızın ölmesine neden olan 

sorumluların, başta İstanbul, Ankara, Hatay ve Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak 

üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, 

 Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan ve tutuklanan 

arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına 

ilişkin açıklama yapılmasını, 

 Afet zamanlarında da toplanma ve korunma yerlerimiz olan Gezi Park’ı başta 

olmak üzere halkın kullanımına kapalı bütün parklarımızın bir an önce kullanıma açılmasını, 

önemle ve acilen talep ediyoruz. 

29.06.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Unutturmak isteyenler ve varsa hala duymayanlar için bir kez daha kez daha 

hatırlatalım: 

 Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, 

kamusal alanlarımızda, toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son 

verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan; binlerce, insanın yaralanmasına, beş yurttaşımızın ölmesine neden olan 

sorumluların görevden alınmasını; gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının 

yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılması, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

yapılmasını, 

 Afet zamanlarında da toplanma ve korunma yerlerimiz olan Gezi Park’ı başta 

olmak üzere halkın kullanımına kapalı bütün parklarımızın bir an önce açılmasını, önemle ve 

acilen talep ediyoruz. 

06.07.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

Dayanışmamızdan, taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedik ve 

vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. 

 Taksim Meydanı’nın ve Gezi Parkının insansızlaştırılmasına yönelik yargı 

kararı ile de iptal edilen plan ve projelerden, AKM’nin yıkımından vazgeçildiği ivedi olarak 

açıklanmalıdır. 

 Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, 

kamusal alanlarımızda, toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son 
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verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını, 

 Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak, halkın en temel 

demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve 

uygulayan; binlerce, insanın yaralanmasına, beş yurttaşımızın ölmesine neden olan 

sorumluların görevden alınmasını; gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının 

yasaklanmasını, 

 Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın 

derhal serbest bırakılması, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama 

yapılmasını, 

 Afet zamanlarında da toplanma ve korunma yerlerimiz olan Gezi Park’ı başta 

olmak üzere halkın kullanımına kapalı bütün parklarımızın bir an önce açılmasını, önemle ve 

acilen talep ediyoruz. 

09.07.2013 tarihli basın açıklamasında belirtilen talepler 

 Bu mücadele sürecinde gözaltına alınan ve tutuklu bulunan tüm 

yurttaşlarımızın serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. 

 Gözaltında olan Dayanışma temsilcilerimizden ve TMMOB Mimarlar Odası 

İstanbul Büyükkent Şubesinden Mimar Mücella Yapıcı’nın ev araması; savcı olmadan, atılı 

suçlama ve ne arandığına dair hiçbir bilgi olmadan yapılmaktadır. Hukuksuzluğa itiraz eden 

avukatlar ise çevik kuvvet çağrılacağı tehditlerine maruz kalmışlardır. Dayanışma 

bileşenlerimizden İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Elektrik 

Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, HDK Yürütme Kurulu Üyesi Ender 

İmrek ve Haluk Ağabeyoğlu’nun evlerinde de bu hukuksuz aramaların devam ettiği bilgilerini 

almaktayız. Basın emekçilerini bu hukuksuzluğu teşhir etmeye ve halkımızı bilgilendirmeye 

davet ediyoruz. 

 Taksim Dayanışması yalnız değildir. 09 Temmuz 2013 Salı akşamı yurdun ve 

İstanbul’un dört bir yanında gerçekleşecek forum ve etkinliklerde Dayanışmaya yapılan 

hukuksuz müdahale halkımızdan hak ettiği cevabı bulacaktır. 

 Saat ve günü daha sonra belirtilmek üzere, Dayanışma temsilcilerimiz adliyeye 

sevk edildiklerinde halkımızı birlikte durmaya ve tüm gözaltına alınan ve tutuklananlara sahip 

çıkmaya çağırıyoruz. 

 Dayanışmamızın hem bileşenleri hem de etkinlikleri bütünüyle yasal, meşru, 

Anayasa dâhilinde ve barışçı niteliktedir. Bu süre içinde haklarımızı kullanmamızı hukuksuz 

ve zorla engelleyen, kamuoyunu yanıltan, halka şiddet uygulayan bütün kamu görevlileri 

hakkında suç duyurusunda bulunacağız. 

 Bu süreç içinde yaptığımız bütün etkinlikleri halkımızla birlikte milyonlar 

olarak sahipleniyoruz. Eğer parkların, meydanların, kamusal alanların halka açılmasını 

istemek suç ise kendimizi ihbar ediyoruz. Halka uygulanan şiddetin durdurulmasını istemek 

suç ise kendimizi ihbar ediyoruz. Başta toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olmak üzere, 

Anayasal haklarımızı kullanmak suç ise kendimizi ihbar ediyoruz. 

 Öte yandan, önce masa/sandalye terörü, arkasından inşaat ve kepçelerle ve 

arkasından polis saldırıları sonucu oluşan Taksim esnafının mağduriyetinden doğrudan ve açık 

olarak siyasi iktidar ve onun kamu görevlilerinin suçlu ve sorumlu olduklarını ilan ediyoruz. 

 Beş yurttaşımızın hayatını kaybetmesinden, binlerce insanın yaralanmasından, 

onlarcasının kalıcı sakatlıklarla karşı karşıya kalmasından doğrudan ve açık olarak siyasi 

iktidar ve onun kamu görevlilerinin suçlu ve sorumlu olduklarını ilan ediyoruz. 

“taksimdayanisma.org” isimli sitede; Taksim Dayanışmasının hükümetten taleplerini ilettiği 

basın açıklamaları yukarıdaki gibi olduğu tespit edilmiş olup, Taksim dayanışmasının talepleri 

tarihlere göre değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir. 
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TAKSİM DAYANIŞMASININ BİR KISIM BASIN AÇIKLAMALARI 
Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=5013&tipi=3&sube=0#.WMEd0

NLyj4Y link adresli habere rastlanılmış, haberin içeriğine bakıldığında; "Taksim Dayanışması 

Platformu Gezi Parkında Yaşanan Olaylara İlişkin açıklamada bulundu. Odamız İstanbul 

Şubesi‘nin de içinde olduğu "Taksim Dayanışmasının”; dün (02.06.2013 Tarihinde) yaptığı 

basın açıklaması aşağıdadır. 

Sokakta birleştik, sokakta kazanacağız! Gezi Parkına, emeğimize, yaşamımıza, 

doğamıza dokundurtmayacağız!5 gün önce İstanbul Taksim Gezi Parkı`nda kıvılcımı çakılan 

ve dalga dalga mahallelerden meydanlara tüm Türkiye`ye ve dünyaya yayılan direnişimiz 

milyonların ortak iradesini ortaya çıkardı. Halk kararını verdi! Gezi Parkı`na 

dokundurtmayacağız! Artık, Gezi Parkı, Taksim`dir, Reyhanlı`dır, Roboski’dir, 1 Mayıs`tır, 

emektir, doğadır, yaşamdır, özgürlüktür, faşist saldırılara ve devletin tüm baskılarına karşı 

demokratik bir ülkede yaşama iradesidir. Bundan sonra bilinsin ki bu Park, Taksim Meydanı 

ve bu ülkenin bütün diğer meydanları; bu kent, bu memleket emeğe, emekçilere, halka 

emanettir. AKP`ye ve sermayeye teslim etmeyeceğiz.  

5 gündür tüm baskı ve şiddete, yalana, manipülasyona, medya sansürüne rağmen 

direnişi dalga dalga büyütenlere, sokak sokak direnenlere selam olsun! Meydanları 

özgürleştirenlere, köprüleri aşanlara, evini, okulunu direnişçilere açanlara selam olsun! Bu 

direniş ülkedeki tüm baskıcı anti-demokratik uygulamalara, başta Tayyip Erdoğan olmak 

üzere AKP iktidarının "ben karar veririm, olur" dayatmalarına karşı "yeter" diyenlerin; 

kentlerine, emeğine, doğaya, yaşamına sahip çıkanların isyanıdır, öfkesidir, dayanışmasıdır. 

Tüm muhalif kesimlerinin, renklerinin buluşmasıdır.    

Türkiye tarihinde bu direnişle oluşan kırılma noktası şunu göstermiştir: halkın 

yaşamını etkileyen hiçbir konuda halka rağmen adım atamazsınız, atamayacaksınız. 

Baskılarınız, yasaklarınız, şiddetinizle halka boyun eğdiremediniz, eğdiremeyeceksiniz. Tüm 

Türkiye`nin meydanlarından yükselen ortak ses "hükümet istifa" olmuştur. Bu sesi 

büyüteceğiz! Bu haykırışın anlamı açıktır! İktidarın kendi siyasal hedeflerini, nasıl 

yaşanacağına ilişkin belirlediği kuralları, kendi karanlığını tüm topluma dayatmasına asla izin 

vermeyeceğiz. Baskı, sindirme, inkar ve imha politikaları ile emeğe, kentlere, doğaya dönük 

sermaye programlarını uygulamasına asla izin vermeyeceğiz. Emekçilerin, işçilerin 

kazanımlarının yok sayılmasına, kentlerimizin, ormanlarımızın, suyumuzun talan edilmesine, 

okullarımızın satılmasına, hastanelerimizin kent dışına sürülmesine, mahallelerimizin kentsel 

dönüşüm projeleriyle yıkılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu direnişi yaşamın tüm alanlarına 

yayarak büyütmek için halkımızı, sendikalarda, meslek örgütlerinde, demokratik kitle 

örgütlerinde, siyasal örgütlerde örgütlenmeye çağırıyoruz. Bugünümüze, geleceğimize sahip 

çıkıyoruz.  

Bir kez daha ilan ediyoruz; mücadelemizin ve dayanışmanın belleği olan Taksim‘e 

sahip çıkıyoruz. 5 gündür süren direnişimiz iktidarın otoriter eğilimleri yükselterek, baskıyla, 

şiddetle, zorla, ülkeyi cezaevine dönüştürerek toplumun üzerinde yaratmaya çalıştığı korku 

atmosferinin sökmediği gösterdi. Direniş meydanlarından seslendiğimiz gibi: "Bu daha 

başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz." 

Direnişimizin acil talepleri şunlardır; Gezi Parkı, Park olarak kalacaktır. Ne 

Taksim`de Topçu Kışlası`na ne de tüm doğa ve yaşam alanlarımızın talanına izin 

vermeyeceğiz. Gezi Parkı`ndaki direnişten başlayarak halkın demokratik hak kullanımını 

engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan, yüzlerce insanın yaralanmasına 

neden olan sorumlular, başta İstanbul Valisi, Emniyet Genel Müdürü olmak üzere derhal istifa 

etmelidir. Gaz bombası kullanılması yasaklanmalıdır. Ülkenin dört bir yanında direnişe 

katıldığı için gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir 

soruşturma açılmamalıdır. Taksim başta olmak üzere Türkiye`deki tüm meydanlarında, 
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kamusal alanlarda toplantı, eylem yasaklarına son verilmelidir. Bu ses sokağın, direnişin, 

halkın iktidardan talepleri değil şartlarıdır. Sokakta birleştik, gücümüzü gördük, gücümüzü 

gördünüz. Biliyoruz, sokakta kazanacağız. 02 Haziran 2013 Taksim Dayanışması" 

“Taksim Dayanışmasından Öğrencilere, Öğrenci Velilerine, Basına ve 

Kamuoyuna 7 Haziran 2013.  
8 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da başlayıp 12.00’a kadar devam edecek olan 

2013 Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) katılacak öğrenci arkadaşlarımızın sınav merkezlerine 

kolaylıkla ve zamanında ulaşmaları için her türlü özverili çalışma Taksim Dayanışması 

tarafından organize edilmektedir. Beyoğlu bölgesinde bulunan dokuz sınav merkezine 

ulaşımın hiçbir kesintiye uğramaması Taksim Dayanışması tarafından sağlanmıştır. 2013 SBS 

sınavında Beyoğlu bölgesinde gerek öğrencilerin güvenliği, gerek sınav merkezlerine 

ulaşımları, gerekse SBS süresince sınav merkezleri yakın çevrelerinde elverişli ve sessiz bir 

ortamın sağlanması konusunda Taksim Dayanışmasının her tür tedbiri aldığı, Beyoğlu 

Kaymakamlığı’na ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Taksim Dayanışması” 

ayrıca konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda; 

“http://taksimdayanisma.org/page/9?s link adresli habere rastlanılmış, haber 

başlığının “Taksim Dayanışması 9 Haziran Tarihli Konuşma Metni” olduğu ve yazının 

tamamına bakıldığında;  

"Taksim Dayanışması 9 Haziran Tarihli Konuşma Metni 9 Haziran 2013 

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane 

Parkı’nda, ben bir ceviz ağacıyım Gezi Parkı’nda, budak budak, şerham şerham ihtiyar bir 

ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gezi Parkı’nda. 

Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril, 

koparıver, gözlerinin gülüm, yaşını sil. Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var. Yüz bin 

elle dokunurum sana, İstanbul’a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. Yüz bin gözle 

seyrederim seni, İstanbul’u. Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz 

ağacıyım Gülhane Parkı’nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gezi Parkı’nda Ne sen bunun 

farkındasın, ne de polis farkında. 

Gezi Parkı’nda ağaçları kesip yerine Topçu Kışlası yapacağını söylediğinde, oradaki 

üç beş ağacın bir halkın öfkesini tetikleyeceğinin ne sen fakındaydın ne de polis. 27 Mayıs 

günü ağaçlarımıza, sonra da ağaçlara sahip çıkanlarımıza, Taksim Dayanışmamıza saldırdın. 

Saldırı sertleştikçe direniş ve dayanışma da büyüdü ve üç beş ağaç için verilen mücadelenin 

bu ülkede halkın en geniş kesimlerini kapsayan bir özgürlük, demokrasi, hak ve haysiyet 

mücadelesi haline geldiği görüldü. Ve o günden sonra, bugünden sonra artık herkes her şeyin 

farkında… 

Evet, bu mücadele üç beş ağaç içindir…ama aynı zamanda yaşamımıza, 

geleceğimize, onurumuza sahip çıkmak içindir… Çünkü ağacına sahip çıkamayanların 

yaşamlarına sahip çıkamayacağını hepimiz biliyoruz. Gezi Parkı’nda başlayıp bütün ülkeye ve 

dünyaya yayılan direnişin, dayanışmanın ve 13 gündür dinmeyen bu öfkenin, bu tepkinin, bu 

haykırışın mesajı nettir. Buradaki ve ülkenin dört bir yanındaki milyonlar olarak artık eskisi 

gibi yönetilmek istemiyoruz. Gençler, kadınlar olarak sürekli yok sayılmaktan bıktık…  

“Oyu ben aldım, her şeye ben karar verir, her şeye karışırım” diyen bir iktidar 

tarafından baskı görmek istemiyoruz. Haklarımızı, doğamızı ve kentlerimizi gasp eden rantçı 

zihniyeti seyretmekle yetinmek istemiyoruz. Demokratik katılım kanallarını bütünüyle yok 

eden, her itirazı düşmanca bir refleksle yanıtlayan, kendisi gibi olmayanların inancına, 

kimliğine, yaşam tarzına, bilime, sanata saygı duymayan bir iktidar anlayışını reddediyoruz. 

Biz varız ve buradayız diyoruz… 

Genciyle kadınıyla, Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisi, Ermenisiyle…ve tüm 

kardeş halklarıyla; inançlısıyla ateistiyle, emekçisiyle aydınıyla… geyi, lezbiyeniyle, taraftar 

grupları ve öğrenci inisiyatifleriyle… plaza çalışanıyla, esnafı, işçisi ve işsiziyle…bütün 
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kesimleriyle “artık yeter” diyen halk; kardeşliğin ve dayanışmanın Türkiye ve dünya 

üzerindeki en önemli örneklerinden birini sergiliyor. Faşist saldırılar ve tüm baskılara karşı 

sokaklara çıkan milyonlar, AKP iktidarına ve onun yönetme anlayışına, diline, söylemine 

“dur” diyor. 31 Mayıs 2013 itibariyle Gezi’de yıkımı durduran; İstanbul’da, Ankara’da, 

İzmir’de, Antakya’da ve Türkiye’nin dört yanında yasaklı meydanları zapt eden halk artık 

gücünün farkında. 

Gezi Parkı park olarak kalacak. Başbakan’ın ağzından çıkan her cümle kanun 

olmayacak! Ve bunu başaran bir halk olarak, yıllardır gözünü kar hırsı bürümüş bir azınlığın 

çıkarlarına hizmet eden, emek düşmanı, demokrasi düşmanı, bilim düşmanı, sanat düşmanı, 

özgürlük düşmanı politikaları durdurulabileceğimizin de artık farkındayız. Ve nihayet AKP de 

her şeyin farkında. Bizim için “üç beş çapulcu” deseler de milyonlar olduğumuzun farkında. 

Yüzde 50’ye karşı yüzde 50 dese de, yaşananların AKP’li olmayanlarla AKP’liler arasında 

olmadığının farkında. 

Bizi marjinaller, illegaller diye karalamaya çalışsa da haklılığımızdan şüphe 

duyulamayacağının farkında. Kamusal bir alan olarak parkına ve meydanına sahip çıkanların, 

daha özgür bir ülke talep edenlerin vandalizmle, yıkıcılıkla, çapulculukla suçlanması hiç 

kimse için inandırıcı değil. ABD emperyalizmi ile kol kola olan bir hükümetin “faiz lobisine” 

kahramanlık taslaması ise komediden ibarettir. Muhatap yok diye bizi yok saymaya çalışsa da, 

muhatabın meydanlarda olduğunun, milyonlar olduğunun herkes farkında. Taleplerimizi 

duymuyormuş, taleplerimizden bir şey anlamıyormuş gibi davransa da; taleplerimizin haklı, 

uygulanabilir talepler olduğunun dünyadaki herkes gibi ülkeyi yönetenler de farkında… 

Taleplerimiz haklıdır… Hukukidir…meşrudur… Ve çok basittir… 

Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı altında ya 

da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağı ve projenin iptal edildiğine dair resmi bir 

açıklama yapılmalı, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimler durdurulmalıdır. 

Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak 

kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, 

binlerce, insanın yaralanmasına, üç yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta 

İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Adana Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm 

sorumlular görevden alınmalı, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılması 

yasaklanmalıdır. Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için, tiwit attığı için gözaltına 

alınan yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına 

ilişkin açıklama yapılmalıdır. 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere 

Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem 

yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmeli; ifade özgürlüğünün önündeki engeller 

kaldırılmalıdır. Bu taleplere verilecek somut yanıtların ülkemizin çok daha mutlu, çok daha 

demokratik, ve çok daha huzurlu bir iklime bürünmesini sağlayacağını buradan tüm 

yurttaşlarımıza ilan ediyoruz… 

Uğrunda mücadele edilen “üç beş ağacın” çok fazla dalı olduğu 

görülmelidir…Milyonlarca insanın öfkesinin bir anda ortaya çıkmadığı, yıllardır biriken bir 

tepkinin yansıması olduğu anlaşılmalıdır… Çevreciliği sadece ağaç dikmek zannedenler 

bilmelidirler ki; bu meydanlarda İstanbul’u katledecek 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul 

projelerine karşı da bir itiraz var. Atatürk Orman Çiftliği, ormanlarımız ve akarsularımız başta 

olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına, HES’lere Nükleer santrallere karşı da bir itiraz 

var. Hem Ortadoğu’da hem de ülkemizde yürütülen savaş siyasetine karşı bir itiraz var. Alevi 

yurttaşlarımızın hassasiyetlerinin gözetilmemesine, Kürt yurttaşlarımızın eşitlik, barış ve 

kardeşlik taleplerine ikna edici yanıtlar üretilmemesine itiraz var. 

Burada herkes var. Grevdeki Türk Havayolları çalışanları var. Asgari ücrete mahkum 

edildikleri, emekleri aşağılandığı için ayağa kalkan taşeron işçiler var. Kentsel dönüşüme 

karşı barınma hakkını savunanlar var. Parasız eğitim ve sağlık hakkı talebi var… Muhafazakar 



200 

 

erkek egemen politikalara, sezaryen ile müdahaleye, kürtaj yasağı ve üç çocuk densizliğine 

karşı mücadele eden kadınlar var… Cinsiyet kimliği ayrımcılığına karşı mücadele edenler var. 

Bilim, eğitim hakkı ve özgürlük için haykıran üniversite var. Yargı, basın ve sanatçılar 

üzerindeki baskılara karşı ayağa kalkanlar var… İtiraz edenlerin, eleştirilerine, önerilerine 

kulak tıkayan, hatta saldırgan bir dil kullanan bir iktidarın Gezi parkına sahip çıkan bizlere 

takındığı tutum bizleri şaşırtmadı…Park içinde çadırında uyuyanlara sabahın beşinde gaz 

bombaları ve tazyikli sularla saldırması bizleri şaşırtmadı. Bu polis şiddetine tepki 

gösterenlere ülkenin dört bir yanında düşmanmış gibi davranılarak iki genç kardeşimizin 

ölmesine sebep olunması, beş bine yakın yurttaşımızın yaralanması kimseyi şaşırtmadı. Ve 

üzülerek ve ürpererek söylüyoruz ki; burada anıları önünde saygıyla eğildiğimiz Antakya’da 

Abdullah Cömert kardeşimizin, İstanbul’da Mehmet Ayvalıtaş kardeşimizin ölümüne neden 

olan vahşi polis şiddeti hiç kimseyi şaşırtmadı. Hukuksuz emirleri uygulamaya çalışırken 

kazayla düşerek ölen emniyet görevlisi Mustafa Sarı’nın ölümü de hiç kimseyi şaşırtmadı… 

Bilinmelidir ki, polis eliyle uygulanan hukuk dışı şiddetin aldığı üç can içimizi dağlamıştır. 

Çünkü her demokratik tepkiyi önce medya manipülasyonuyla görünmez kılmak ardından 

baskı ve şiddetle bastırmaya çalışmak gibi bir devlet geleneğimiz var. Ve bu geleneği 

abartarak sürdüren AKP hükümeti var. 

Oysa hükümet “Her yer Taksim her yer direniş” diye, “Faşizme karşı omuz omuza” 

diye, “Hükümet istifa” “yaşasın halkların kardeşliği” diye yankılanan bu meydanların 

mesajını iyi okumalıdır. İktidarını eskiden olduğu gibi “kimseyi dinlemem, ben ne dersem o 

olur” gibi bir anlayışla sürdürmek için artık çok geç olduğunu anlamalıdır. Hala Park yerine 

“Kışla” telaşına düşen, Topçu Kışlası’nı yapmakta ısrar eden, polis şiddetini savunan, 

sorumluları görevden almayan; Ankara, Adana, Antakya ve Gazi Mahallesi’nde polis 

saldırılarını durdurmayan, gelecek operasyonlarla gözdağı vermeye çalışan hükümet 

yetkililerine buradan sesleniyoruz… Bu ülkeyi seviyorsanız, bu halka saygınız varsa polis 

şiddetini derhal durdurun. Parkımızı iade edin, her ne ad ile olursa olsun parkın 1 

santimetrekaresinin dahi yapılaşmaya açacak projelerinizi unutun ve bu demokratik tepkinin 

mesajlarını alın…”Halkın coşkun akan selinin” durdurulamayacağının farkına varın. Bu ülke, 

bu dünya ve bu evren bilmelidir ki; gençlerin enerjisi ve yaratıcı zekasından beslenen bu 

hareket, haklı taleplerinin yerine getirilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacak meşruiyete, 

güce, yaratıcılığa, özgüvene ve hepsinden önemlisi güçlü bir dayanışmaya sahiptir. Biz 

halkız…Buradayız…Ve Taleplerimizi almadan da hiçbir yere gitmiyoruz…9 Haziran 2013. 

TAKSİM DAYANIŞMASI" 

“HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ 15 Haziran 2013 
Taksim Dayanışması tarafından sabah saatlerine kadar süren toplantı ve forumlar 

sonucunda oluşan açıklamadır. 

Taksim gezi parkında ağaç katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz, Gezi 

Parkı sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve ardından Türkiye’nin dört bir yanından 

yurttaşların onbir yıllık AKP İktidarına karşı birikmiş olan öfkesi ile buluştu. Yüz binlerce 

insan sokaklarda direnişlerinin 18’inci gününü tamamladılar. Bu memleket topraklarının tanık 

olduğu en büyük hak arama mücadelelerinden biri olarak tarih sahnesinde yer alan bu direniş 

daha ilk günden başlayarak yoğun polis şiddetinin hedefi oldu. Yaşam hakkı dahil tüm insan 

haklarının ayaklar altına alındığı bir süreç içindeyiz. Ancak bu zulüm; kalabalıkları dağıtacağı 

yerde büyüttü, birbirlerini mücadele içinde tanıyan insanların dayanışmasını güçlendirdi, 

bütün canlıları boğan gaz bombalarının altında her türlü şiddete karşı sokakları doldurdu, 

direnişi birleştirdi ve bir halk hareketine dönüştürdü. 

Direnişin başlangıcından beri ortaya konulan son derece açık ve haklı talepleri 

hükümet öncelikle görmezden gelme tavrı aldı. Ardından direnişi bölme, provoke etme ve 

meşruiyetini zedeleme çabaları içerisinde oldu. Yerel ve uluslararası kamuoyu önünde iktidar 

meşruiyetini yitirerek amacına ulaşamadı. Haklı direnişimizin baskısıyla taleplerini muhatap 
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alma ve tartışma noktasına geldi. Ancak bu daha başlangıç ve mücadele devam ediyor. 

Bu direniş sırasında polis şiddetinin bir neticesi olarak 18 gün içerisinde 4 

yurttaşımız; Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Mustafa Sarı hayatını 

kaybetti. Pek çok yurttaşımız görme, işitme ve uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralandı. 

Öldürülen arkadaşlarımızın acısını yüreklerimizde hissediyor ve en temel demokratik 

haklarını kullanırken öldürüldüklerini hatırlatıyoruz. Henüz bu ölümlerin sorumluları 

hakkında ciddi bir işlem başlatılmamış olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz, bu şiddetin 

sorumlularının yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Ayrıca polisin keyfi gözaltı 

politikası nedeniyle birçok kişi halen gözaltında tutulmaktadır. Taksim Gezi Parkı direnişçileri 

ve Taksim Dayanışması olarak ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan 

ve tutuklanan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

Bu süre içerisinde üzerimizde yürütülen şiddet politikalarına rağmen farklı 

eğilimlerin zenginliği ile bir araya gelebildiğimizi, tartışabildiğimizi, ortaklıklar 

yaratabildiğimizi ve birlikte mücadele edebildiğimizi gördük. Zayıflık olarak kabul edilen 

çoğulcu demokrasi, çoğunlukçuluğun karşısında bir direniş odağı oluşturmamızı sağladı. 

İktidarın üzerinden yükseldiği rant ve ekolojik tahribat politikaları karşısında yüz binlerce 

insan gezi parkında ağaçları savunarak kendi hayatlarını ve özgürlüklerini savundular. Gezi 

direnişi bir özgürlük alanı olarak polis şiddetine karşı barışçıl tutumunu korumayı bildi. 

Taksim Gezi Parkı direnişçileri ve Taksim Dayanışması olarak bu süreç boyunca 

öğrendiğimiz en önemli şey mücadelenin zaman ve mekânla sınırlandırılamayacağı ve bundan 

sonra da hayatın, kentin ve ülkenin her metre karesinde ve her anında devam edeceğidir. 

Direnişimizin 18. gününde 15 Haziran cumartesi günü içindeki tüm canlılar ile beraber 

parkımız ve kentimiz, ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özel yaşamımız, özgürlüklerimiz ve 

geleceğimiz için Taksim Dayanışması olarak nöbete devam ediyoruz. Taleplerimizin takipçisi 

olmaya devam edeceğiz. Bu direniş, Taksim Dayanışmasının kolektif iradesinin yansıması ve 

bütünlüklü bir mücadelenin ortak bayrağı olacaktır. Bugünden itibaren tüm yurda ve hatta 

dünyaya yayılan mücadelemizden gelen dinamizmle ve gücümüzle ülkemizde yaşanan her 

türlü haksızlığa ve mağduriyete karşı direnişi devam ettireceğiz. Şu anda 18 gün öncesine 

oranla çok daha güçlü, örgütlü ve umutluyuz. BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE 

DEVAM!” 

http://taksimdayanisma.org/page/8?s link adresli habere rastlanılmış, haber 

başlığının “Gezi Parkını Kazandık! Taleplerimizin Takibine Devam Ediyoruz” olduğu ve 

yazının tamamına bakıldığında; 

"Gezi Parkı’nı Kazandık! Taleplerimizin Takibine Devam Ediyoruz 15 Haziran 2013 

Taksim Gezi Parkı’nda ağaç katliamını durdurmak için başlayan direnişimiz, park 

sınırlarını aşarak İstanbul halkının ve ardından Türkiye’nin dört bir yanından yurttaşların on 

bir yıllık AKP İktidarına karşı birikmiş olan öfkesi ile buluştu. Milyonlarca insan sokaklarda 

meşruluklarından ve yaratıcılıklarından taviz vermeden direnişlerinin 18’inci gününü 

tamamladılar. Ülkemizin tanık olduğu en büyük hak arama mücadelelerinden biri olarak tarih 

sahnesinde yer alan bu direniş daha ilk günden başlayarak yoğun polis şiddetinin hedefi oldu. 

Yaşam hakkı dahil tüm insan haklarının ayaklar altına alındığı bir sürecin içindeyiz. Ancak bu 

davranış; kalabalıkları dağıtacağı yerde büyüttü, birbirlerini mücadele içinde tanıyan 

insanların dayanışmasını güçlendirdi, bütün canlıları boğan gaz bombalarının altında her türlü 

şiddete karşı sokakları doldurdu, direnişi birleştirdi. 

Direnişin başlangıcından beri ortaya konulan son derece açık ve haklı talepleri 

hükümet öncelikle görmezden geldi. Ardından direnişi bölme, provoke etme ve meşruiyetini 

zedeleme çabaları içerisinde oldu. Ancak ülke ve dünya kamuoyunun tepkisini çeken bu 

yaklaşımlar başarıya ulaşamadı. Bu süreçte yaratılan şiddet ortamının bir sonucu olarak 18 

gün içerisinde 4 yurttaşımız; Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve 

Mustafa Sarı hayatını kaybetti. Pek çok yurttaşımız görme, işitme ve uzuv kaybına neden 
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olacak şekilde yaralandı. Hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerimizde hissediyor ve en 

temel demokratik haklar kullanılırken öldürüldüklerini hatırlatıyoruz. Henüz bu ölümlerin 

sorumluları hakkında ciddi bir işlem başlatılmamış olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz, bu 

şiddetin sorumlularının yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız. Ayrıca keyfi gözaltı 

politikaları nedeniyle birçok kişi halen gözaltında tutulmaktadır. Direnişe katılanlar ve Taksim 

Dayanışması olarak dört bir yanında gösterilere katıldığı için gözaltına alınan ve tutuklanan 

yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 

Bu süre içerisinde yürütülen şiddet politikalarına rağmen farklılıkların zenginliği ile 

bir araya gelebildiğimizi, tartışabildiğimizi, ortaklıklar yaratabildiğimizi ve birlikte mücadele 

edebildiğimizi gördük. İktidarın üzerinden yükseldiği rant ve ekolojik tahribat politikaları 

karşısında milyonlarca insan ağaçları savunarak kendi hayatlarını ve özgürlüklerine sahip 

çıktı ve bir özgürlük alanı olarak şiddete karşı barışçıl tutumunu korumayı bildi. Gezi Parkı 

eylemleri ardından ülke artık “yeni bir güne uyanmıştır”. Bu mücadelenin sonlandırılması 

değil büyütülmesi ön koşuldur. Kitleselliği, yaratıcı zekası, hukuki haklılığı, kadın ve genç 

karakteri, bu güne kadarki başarısını sağladığı gibi bundan sonraki adımlarının da teminatıdır. 

Herkesin biat etmeye zorlandığı bir iklimde özellikle sokakta kararlı ve dik duruş 

sergileyerek ülkenin kaderini etkileyen bu toplumsal duyarlılığın yukarıdan aşağıya alınacak 

kararlarla yönetilmesi, direktiflerle adım attırılması söz konusu değildir. Bu duyarlılık, forum 

ve değerlendirme toplantıları yaparak ve farklı fikirleri zenginlik olarak görüp kendini 

yenileyerek ilerlemek zorundadır. Tüm bu demokratik mekanizmalar ne kadar önemli ve 

değerli ise bu dayanışmaya katkı koyan tüm kişi ve kurumsal yapıların yine tarihsel 

sorumlukla davranmaları, dayanışmanın biriktirdiklerini ve kazanımlarını hesaba katmaları da 

o kadar önemlidir. Bu nedenle 15 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışmasının tüm 

bileşenlerinin gerçek gündemi, ilk günden bu güne ısrarla takipçisi oldukları talepleridir. 

Taleplerin takibinde ısrarcı olunması aynı zamanda tüm yurttaşlarımız üzerindeki otoriter 

iklimin dağıtılması çabasıdır. 

Ne yapacağımızı soranlara buradan açıklıkla ifade ediyoruz ki; simge haline gelen 

Gezi Parkı’nı terk etmiyoruz. Mücadelemizle girdiğimiz ve hükümet sözcüsünün “mahkeme 

sonuçlanana kadar park olarak kalacağını” açıkladığı Gezi Parkı’nda, nasıl kalınacağını da, 

bundan sonra atılacak adımları da buraya emek verenler olarak hep birlikte bizler 

belirleyeceğiz. Karşılıklı olarak bütün demokratik tartışma ve değerlendirme mekanizmalarını 

işleterek günün kazanımlarına uygun olarak dayanışmamızı adım adım güçlendireceğiz. 

Gezi Parkı’na girişin polis şiddeti ile engellenmesi karşısında büyük bir kararlılık 

gösteren, günlerce sokakta direnenlerin parkın yeniden kazanılmasındaki rolü yadsınamaz ve 

bunu kendi renkleriyle yansıtmalarından daha doğal bir şey olamaz. Ancak, en geniş 

değerlendirme – tartışma platformlarında çıkan ana eğilim parkta kalışın “Taksim 

Dayanışması” çatısı altında sürdürülmesi ve parkta yer alan tüm kişi, kurum, parti ve 

inisiyatiflerin bu çatı altında kendini ifade etmesinin kanallarının yaratılmasıdır. Direnişimizin 

18. gününde 15 Haziran Cumartesi günü içindeki tüm canlılar ile beraber parkımız ve 

kentimiz, ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özel yaşamımız, özgürlüklerimiz ve geleceğimiz 

için Taksim Dayanışması olarak parkımızı ve yaşamımızı savunmak için nöbete devam 

ediyoruz. Taleplerimizin takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Şiddet emirlerini verenler ve 4 

yurttaşımızın ölümüne neden olanlar yargılanana kadar susmayacağız. Bu direniş, Taksim 

Dayanışmasının ortak iradesinin yansıması ve bütünlüklü bir mücadelenin ortak zemini 

olacaktır. Bugünden itibaren tüm yurda ve hatta dünyaya yayılan mücadelemizden gelen 

dinamizmle ülkemizde yaşanan her türlü haksızlığa karşı dayanışmamızı sürdüreceğiz. BU 

DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM! TAKSİM DAYANIŞMASI" 

“BASINA VE KAMUOYUNA 16 Haziran 2013 Gece 01:20 
Mahkeme sonuçlanıncaya kadar Gezi Parkının park olarak kalacağı sözünü veren 

yöneticiler, Gezi Parkını, İstanbul’u ve ülkemizi savaş alanına çevirdi! 15 Haziran akşam 
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saatlerinde emniyet güçlerinin Gezi Parkı’na yapmış olduğu baskını kınıyor, kadın, çocuk ve 

yaşlıların parkta olduğu sırada, plastik mermiler, yoğun gaz ve ses bombaları ile yaptıkları 

saldırının bir insanlık suçu olduğunu bildiriyoruz. Saldırı an itibariyle başta Taksim Meydanı 

ve çevresi olmak üzere tüm yurtta devam etmektedir. 

Savaş koşullarında dahi görülmeyecek bir şiddetle yapılan saldırı esnasında Gezi 

Parkı ve Divan Otel’indeki revirler dahi saldırıya uğramıştır. Şu an ülkemizin dört bir yanında 

ve İstanbul’un her köşesinde halkımız hükümetin bu saldırısını protesto etmekte ve Taksim’e 

doğru yürümektedir. Şu an itibarıyla yapılan saldırının bilançosunu tespit etmeye çalışıyoruz. 

Şimdiye kadar defalarca güvenilirliğini yitirmiş valisinden, emniyetine kadar yapılan 

açıklamalar inandırıcı değildir. Sayısını henüz tespit edemediğimiz gözaltılar ve yüzlerce 

yaralı ilk elden tespit ettiklerimizdir. Plastik mermi ile vurulanlar, hastaneye gidemeyen 

onlarca yaralı vardır. Dayanışma temsilcilerimizin Başbakan ile yaptığı görüşme akabinde; 

Taksim Dayanışması bileşenleri bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceğini demokratik ve 

açık bir biçimde tartıştıkları anlarda bu saldırı gerçekleşmiştir. Parkın içinde nasıl bir 

planlama yapılacağını kararlaştırmaya çalıştığımız ve Taksim meydanında hiçbir gösterinin 

olmadığı bir anda yapılan bu saldırı gösteriyor ki; Başbakan’ın niyeti bu ülkede toplumsal 

kutuplaşmayı arttırmak ve halkını ezerek otorite hırsını tatmin etmektir. Çünkü Taksim 

Dayanışması olarak herkese açık olan karar alma süreçlerimizde hepsi de ülkemizin meşru ve 

yasal emek/meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve bütün gönüllü 

katılımcılarımız olarak haklı ve insani taleplerimizin takipçisi olacağımızı ilan etmiştik. Aynı 

zamanda Gezi Parkı’nda çadırlarımızı ve kalış biçimimizi düzenleme faaliyetleri ile 

meşguldük. Bu tablo gerek sanatçı ve gerekse milletvekilleri tarafından kamu görevlilerine 

iletilmişken yapılan saldırı, bu ülkede kamu düzeninin bizzat siyasi iktidar tarafından 

bozulduğunu göstermektedir. 

Taksim Dayanışması olarak aşağıdaki çağrıları acil olarak yapıyoruz; 

1. Emniyet güçlerinin bu vahşi saldırısı durdurulmalıdır. Bu gece ve yarın olacak 

olaylardan bütünüyle siyasi iktidar sorumludur. 

2. Basın kuruluşları açıklamalarımızın halkımıza duyurulması konusunda yardımcı 

olmalı, halkına savaş açan bir siyasi iktidarın dezenformasyonundan halkımızı korumalıdır. 

3. Bu sert polis müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlarımızın sağlığından 

endişeliyiz. Gönüllü hekimlerin engellemesi durdurulmalı, 112 ambulans başta olmak üzere 

mevcut kamu sağlık kurumları acilen güçlendirilmelidir. İstanbul’un her yerinden on binlerce 

kişi Taksim’e yürümektedir. Halkımızın bu yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir. 

TAKSİM DAYANIŞMASI" 

“SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUZ, ÜLKEMİZİN BUNU HAK 

ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ! 16 Haziran 2013 Basın ve Kamuoyuna, 
Şu an sınavda olan öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diler, babalar gününü kutlarız. 

Bu sınav süresince öğrenci arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları bütün problemlerin ve 

çocuklar, babalar hakkında duyulan tüm endişelerin sorumlusu ülkemizde kutuplaşmadan 

medet uman ülke yöneticileridir. Hükümet, Gezi Parkı’nın yoğun olduğu meydanda hiçbir 

gösterinin olmadığı bir anda aynı zamanda diyalog sürecinin kurulduğu bir dönemde vahşi bir 

saldırı gerçekleştirmiştir. Parkı ve yaşamı savunduğumuzda bu bir bahanedir diyenler dün 

geceki tutumlarıyla gerçekten de AKP hükümeti için parkın bahane olduğunu göstermiş 

durumdadır. Parkı bahane ederek her durumda polis saldırısı gerçekleştirmek gerçek amacın 

halkı sindirmek hak talep edemez, ses çıkaramaz hale getirmek olduğunu herkese 

göstermişlerdir. Yapabildiğimiz tespitlere göre şu ana kadar hastanelere başvuran 150 

civarında yaralı vardır, yüzlercesi hastanelere gidememiştir. İstanbul Valisinin inandırıcılığını 

yitirmiş tüm açıklamalarına rağmen ne yazık ki hayati tehlikesi olan yurttaşlarımız hastane 

yoğun bakımlarında yatmaktadır. Plastik mermi yaralanması söz konusudur. Seyyar revirler 

dağıtılmış, hastanelere su sıkılmış, yurttaşlarımızın kendilerini gazdan korumak için 
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kullandıkları gaz maskelerine, ilaçlara el konulmuştur. Her zamankinden farklı olarak alerjik 

cilt reaksiyonuna neden olan tazyikli suyun içeriği yetkililer tarafından halen açıklanmamıştır.  

Hükümet insanlık suçu işlemiştir. Çok sayıda gözaltı gerçekleşmiştir. Gezi Parkı’nda 

insanların şahsi eşyalarına el konulmuştur. Basının izlemesine izin verilmeyerek, saldırının 

delilleri karartılmaya çalışılmaktadır. Polis kasklarındaki numaralar kapatılmıştır. Buradan da 

anlaşılıyor ki, başbakan diyalog esnasındaki saldırgan tutumunu bizzat bu ülkenin kolluk 

güçlerine suç işlettirerek devam ettirmekte ve diyalog yolunu tıkamaktadır. Gözaltına 

alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Gezi Parkı, Taksim meydanı ve bütün deliller kamuya 

açılmalıdır. Dün akşam Gezi Parkı’na yapılan saldırı ve gece boyunca dayanışma içerisindeki 

halkımıza yapılan saldırı siyasi iktidarın ülkeyi yönetemediğini, sorumluluklarını yerine 

getirmediğini halkını katletmek amacında olduğunu göstermiştir. Gece boyunca İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ulaşım araçlarının yasaklanması yapılan saldırının 

boyutlarını göstermektedir. Hükümetin halka karşı düşmanca bir tavır içine girdiği 

görülmektedir. 

İnsani ve haklı taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Gezi Parkının park olarak kalmasını, 

polis şiddeti ile can alanların görevden alınıp yargılanmasını, biber gazı, plastik mermi vb. 

kullanımının yasaklanmasını ve yurttaşların başta Taksim olmak üzere ülkemizin her yerinde 

şehrin alanlarında özgürlük taleplerini haykırması önündeki engellerin sonlandırılmasını 

istedik. Bu talepler ilk günden sonra Taksim Dayanışmasının talepleri olmaktan çıkıp 

Türkiye’nin, milyonların talepleri haine geldi. Bu taleplere yönelik adım atılmaması 

yurttaşlarımızdaki öfke duygusunu arttırdı. Öncelik halkın tepkisinin görülmesi, çağrısının 

duyulması, beklentilerinin karşılanmasıdır. Acilen halka uygulanan şiddetin derhal 

durdurulmasını talep ediyoruz. Bugün saat 16.00’da hükümetin halka uyguladığı şiddet 

sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımız için Taksim Meydanında anma töreni 

düzenleyeceğiz. Bütün gösteri ve törenlerimiz barışçıl ve şiddet içermemektedir. Şiddet 

hükümetin emri ile halka saldırarak gerçekleştirilmiştir. Emniyet güçlerinin müdahale 

etmediği her ortam barışçıl ve kardeşçedir. Dolayısıyla dün geceki saldırı, akabinde, hakkını 

talep eden, ülkemizde ve İstanbul’da sokakta olan yüzbinlerce insanımıza uygulanan bu terör 

biran evvel durdurulmalıdır. Ankara’da polis kurşunu ile öldürülen Ethem Sarısülük’ün 

cenazesine saygı gösterilmelidir. 

20 gündür yaşanan bu halk tepkisini ancak bu tepkiye yol açanların atacağı somut 

adımlar durdurabilir. Gezi parkında ağaçlardan başlayarak yurttaşların hayatına müdahaleye 

dönüşen bu saldırgan tutumdan geri dönüş yine Gezi Parkından başlayarak yurttaşların 

yaşamına müdahale edilemeyeceğine dair net tutumlarla hayata geçebilir. Halkımızı dünyanın 

bütün halklarını, bütün kurumlarını, halkımıza karşı uygulanan bu şiddetin durdurulması ve 

taleplerinin karşılanması için dayanışmaya çağırıyoruz. TAKSİM DAYANIŞMASI" 

“Basına ve Kamuoyuna Bilgilendirme 5 Ekim 2013 Basına ve kamuoyuna, 
Siyasal iktidarın Mayıs ayından bu yana katlanarak artan baskı ve tehditlerini, polis 

şiddetinin yol açtığı insan hakları ihlallerini dünyaya, uluslararası kurumlara, ilgili ve duyarlı 

örgütlere raporlar sunarak anlatmak, bilgilendirmek üzere başlatılan çalışmalar devam ediyor. 

03.10.2013 günü Avrupa Konseyi’nde görüşmeler yapıldı. 

Türk Tabipler Birliği adına Prof. Dr. Feride Tanık, Taksim Dayanışması adına 

Mücella Yapıcı, ÇHD ve bu süreçte öldürülenlerin avukatları adına Ethem Sarısülük’ün 

avukatı Kazım Bayraktar, İnsan Hakları Derneği adına Cengiz Mendillioğlu, öldürülenlerin 

aileleri adına Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük’ün yer aldığı heyet, Avrupa 

Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, Parlamenterler Assamblesi Hukuk ve İnsan 

Hakları Komisyonu Başkanı Christopher Chope, Parlamenterler Assamblesi Liberal ve 

Demokratlar Grup Başkanı Anne Brausser, Parlamenterler Assamblesi Türkiye İzleme 

Komitesi Sekreteri Sylvie Affholoer ile görüşmeler yaparak raporlarını sundu. Prof. Dr. Feride 

Tanık, Haziran ayı boyunca uygulanan polis şiddeti sırasında Türkiye ölçeğinde bir günden 
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fazla olmak üzere günde sekiz saatten fazla süreyle biber gazına maruz kalan 11 bini aşkın 

kişiden edinilen bulguları, ölümler, yaralanmalar konusundaki bilimsel verileri açıkladı. 

Ayrıca bu acımasız şiddet sırasında tıp mensuplarının mesleki etik ve görevleri nedeniyle 

şiddete uğrayan yurttaşlara verdikleri hizmetler nedeniyle uğradıkları baskıları ileterek Türk 

Tabipler Birliği tarafından hazırlanan raporu sundu. 

Taksim Dayanışması Sekreteri Mücella Yapıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından seçimlerden sonra açıklanan Taksim Meydanı ve Gezi parkını yok edecek proje 

ilanı üzerine 124 meslek odası siyasi parti mahalle derneği taraftar grubu ve inisiyatiften 

oluşan Taksim Dayanışmasının kuruluş amacını, barışçıl ve demokratik haklarını kullanırken 

uğranılan şiddeti, halen devam eden hukuksuz gözaltılar, tutuklamalar konusundaki endişeleri 

aktardı. Dünyadaki herkesi ve ilgili kurumları bu temel insanlık ve hak arayışı mücadelesini 

politik ve ekonomik çıkar çatışmaları alanından çıkarmaya hukuka demokrasiye ve insan 

haklarına saygı göstermeye çağırarak; Taksim Dayanışması’nın hazırlamış olduğu raporu ve 

Uluslararası Af Örgütü’nün Gezi olayları nedeniyle hazırlamış olduğu raporu sundu. 

Av. Kazım Bayraktar, Mayıs ayından bu yana artan polis şiddetinin yol açtığı yaşam 

hakkı, toplantı ve gösteri hakkı ihlallerine, işkence ve kötü muameleye karşın iç hukuk 

yollarının giderek etkisizleştiğini ve işlemez hale geldiğini; yaygın bir biçimde suç işleyen 

polislerin ve amirlerinin hukuka ve yargıya karşı kollandığını, fiili bir dokunulmazlık 

sağlandığını; siyasal iktidar, yargı ve polisin ittifak halinde Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesini ihlal ettiklerini ve bu ihlallerin ülke çapında yayılarak yoğunlaştığını; iç hukuk 

yollarının etkisizleşmesi nedeniyle doğrudan AİHM’ne başvurular hazırladıklarını; Ethem 

Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert’in öldürülmeleri ile ilgili başvurularını 

10.10.2013 günü AİHM’ne vereceklerini ifade etti ve hazırladıkları raporları Ethem Sarısülük 

ile ilgili başvurunun bir örneği ile dayanakları olan belgeler listesini, çok sayıda polis 

saldırısından derlenmiş video ve fotoğraflardan oluşan dijital kayıtları sundu.  

İnsan Hakları Derneği Temsilcisi Cengiz Mendillioğlu, Türkiye’de yaşanan ve Mayıs 

ayından itibaren hızla artan insan hakları ihlalleri hakkında bilgi vererek İHD’nin hazırlamış 

olduğu raporu sundu. Öldürülenlerin aileleri adına heyete katılan Mustafa Sarısülük ölümlerin 

aileler üzerinde yol açtığı etkileri, yaşadıkları olayları, yargıya ve iç hukuk yollarına olan 

güvensizliklerini anlattı. Ayrıca heyet tarafından aynı gün, saat 13.00′te Avrupa Konseyi basın 

salonunda heyeti konseye davet eden Avrupa Konseyi Sol Parlamenterler Grubu adına 

Ertuğrul Kürkçü’nün takdimi eşliğinde basın toplantısı yapılarak raporlar basına sunuldu. 

Avrupa Konseyi de görüşmelerini tamamlayan heyet, Avrupa Parlamentosunda 

yapacağı görüşmelerden sonra 10.10.2013 günü AİHM önünde basın açıklaması yaparak 

hazırlanan başvuru dosyalarını Mahkemeye teslim edecek. 

Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Prof. Dr. Feride Tanık 

Taksim Dayanışması temsilcisi Mücella Yapıcı 

ÇHD temsilcisi ve Sarısülük ailesi vekili Av. Kazım Bayraktar 

İHD temsilcisi Cengiz Mendillioğlu 

Aileler adına Mustafa Sarısülük”  

Taksim dayanışmasının sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmada ise ; 

@taksimdayanisma kullanıcı hesabının profil görüntüsünün; 
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olduğu, ilk tweetini 22/06/2012 tarihinde; attığı görülmektedir. Bahse konu kullanıcı adıyla 

09.05.2016 tarihinde şifre sıfırlama sorgusu yapıldığında; sorgu ekranında “06 ile biten 

telefonuma bir kod gönder” telefon numarası bağlantısı ve “ta***************@gmail.com 

adresine bir bağlantı gönder” mail adresi bağlantısı geldiği, “06” ile biten telefon numarasının 

Gezi parkı kalkışması sırasında Taksim Dayanışması adlı oluşumun sözcülüğünü yapan Ayşe 

Mücella YAPICI isimli şahsın o dönemde kendi adına kayıtlı olan 05332519006 numaralı hat 

olduğu, mail adresinin @taksimdayanismasi hesabının atmış olduğu tweetlerde de görülen 

“taksimdayanismasi@gmail.com” olduğu, 12.05.2016 tarihli alınan ekran görüntüsünde 

Twitter isimli site üzerinde hesap bulma ile ilgili yapılan çalışmada; ekrana 05332519006 

telefon numarası ile yapılan hesap bulma sorgusunda; “06 ile biten telefonuma bir kod 

gönder” bağlantısı ve “ta***************@gmail.com adresine bir bağlantı gönder” 

bağlantısı geldiği, “06” ile biten telefon numarasının Gezi parkı kalkışması sırasında Taksim 

Dayanışması adlı oluşumun sözcülüğünü yapan Ayşe Mücella YAPICI isimli şahsın o 

dönemde kendi adına kayıtlı olan 05332519006 numaralı hat olduğu, mail adresinin 

@taksimdayanismasi hesabının atmış olduğu tweetlerde de görülen 

“taksimdayanismasi@gmail.com” olduğu, @taksimdayanismasi kullanıcı adıyla ilgili olarak 

09.05.2016 tarihinde yapılan çalışmada www.twitgrab.com isimli site üzerinden tweeter 

hesaplarıyla ilgili elde edilebilen bilgiler doğrultusunda; @taksimdayanismasi kullanıcı isimli 

hesap üzerinde bahse konu kullanıcı hesabının, ekran isminin “Taksim Dayanışması” olduğu, 

kullanıcı adının “taksimdayanisma” olduğu, Url uzantısının 

“http://www.taksimdayanisma.org” olduğu ve 614659332 ID numarası ile 21.06.2012 

tarihinde oluşturulduğu görülmüştür. 

09.05.2016 tarihinde taksimdayanismasi@gmail.com mail adresi ile ilgili kurtarma 

çalışması yapıldığında;“***********18” şeklinde hesap yardımı ekranı geldiği, bu ekranda 

bahse konu mail adresinin kullanıcı adının “taksim dayanismasi” şeklinde yazıldığı tespit 

edilmiştir. Bu hesap üzerinden yapılan çok sayıda paylaşımın da basın açıklamalarında olduğu 

gibi halkı devlet güçlerine karşı direnmeye ve bu yönde örgütlemeye yönelik olduğu, olayları 

ülkenin her bölgesine yayma gayreti ile yapıldığı hususları tespit edilmiştir. Bu yöndeki 

paylaşımlarla ilgili ayrıca tespit tutanakları tanzim edildiğinden kolluk evrakları arasında yer 

alan ilgili kısımlara iddianamemizin bu bölümünde atıf yapmakla yetiniyoruz. 

AÇIK KAYNAK (BASIN) ARAŞTIRMALARI  
Açık kaynak çalışmalarında http://emlakansiklopedisi.com/wiki/taksim-platformu 

adres linkindeki yazı metninin; 

"Taksim Platformu 12.07.2013 18:19:51 Lokasyon Tarihi  

Taksim Yayalaştırma Projesi’ne karşı Mart 2012’de kurulan platformdur. Taksim 

Dayanışma Platformu; siyasal parti temsilcileri, sendikalar, dernekler ve STK’lardan 
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oluşmaktadır. Topçu Kışlası ve Gezi Parkı protestolarıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştur. 

Taksim Platformu 

Taksim Platformu ne zaman ve neden kuruldu? 

Taksim Yayalaştırma projesine karşı olarak 2 Mart 2012 Cuma günü sendikalar, 

odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler Taksim Dayanışmasını kurdu. Taksim 

Dayanışması ilan ettiği deklarasyonla kurulurken, Taksim Meydanı’nı koruma kararlılığı 

vurgulandı. 

Taksim Platformu kimlerden oluşuyor? 

Taksim Dayanışması Platformu içinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 

DİSK, KESK, İstanbul Tabip Odası, TKP, ÖDP, BDP, Halkevleri, Taksim Platformu, NHKM 

ve çok sayıda dernek bulunuyor. Taksim Platformu, Taksim Yayalaştırma Projesi için ne 

düşünüyor? 

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, Taksim 

Meydanı’nın Maksem, Taksim Cumhuriyet Anıtı, AKM ve Gezi Parkı ile bir bütün olduğunu 

ve yapılacak projenin bu tarihi yok edeceğini söyledi. Gezi Parkı’nın şehir sit alanı ve koruma 

kararı olmasına rağmen yok edilmek istendiğini belirten Yapıcı, projenin Başbakan 

Erdoğan’ın talimatıyla çok kısa sürede geçirildiğini ifade etti. Açıklama şöyle; 

Taksim’de 1 Mayıslarda büyük ölümler olabilir. Taksim’in yeni haliyle çıkılması 

imkânsız bir alan haline dönüştürüleceğini vurgulayan Yapıcı, yeni haliyle çıkılsa dahi en ufak 

panik halinde büyük ölümler gerçekleşebilir. 77’de Kazancı Yokuşu’nda sıkışıp hayatını 

kaybedenler hatırlanmalı. Meydana yapılmak istenen yeni düzenleme sonucunda en ufak 

panikte birçok insan hayatını kaybedebilir” diye konuştu. 

Taksim Platformu’nu oluşturan kurumlar hangileri?  

Taksim Platformu bileşenleri arasında yer alan kurumlar şöyle; İstanbul Diş 

hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri 

Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Bk. Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, DİSK, 

İstanbul Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Kültür 

Sanat Sendikası, Sendikal Güçbirliği Platformu, Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu, 

Emekliler Yaşlılar Hareketi, İstanbul Halkevi, İstanbul Kültür Forumu, İstanbul SOS Girişimi, 

Kamusal Sanat Laboratuvarı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kent ve Çevre için Haydarpaşa 

Dayanışması, Lambda İstanbul, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, Nazım Hikmet Kültür 

Merkezi, Özerk Sanat Konseyi, Sanatçılar Girişimi, Sulukule Platformu, Taksim Platformu, 

Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi, Üçüncü Köprü Yerine Yaşam 

Platformu, Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, 

Asmalı Mescit Derneği, Ayaspaşa Derneği, Bedrettin Derneği, Beyoğlu Eğlence Yerleri 

Derneği, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Denge Ekolojik 

Yaşam Derneği, Galata Derneği, Gazhane Çevre Gönüllüleri, Gülsuyu Gülensu Yaşam ve 

Dayanışma Merkezi Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Karadeniz Çevre ve Kültür 

Derneği, Kızıldere Derneği, LGBTT Dayanışma Derneği, Sosyal Haklar Derneği, Tokatlılar 

Derneği, Tozkoparan Derneği, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği, Tüketiciyi Koruma 

Derneği Beşiktaş Şubesi, TÜKODER İstanbul Şubesi, Tüm Restoratörler ve Konservatörler 

Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi, Validebağ Gönüllüleri Derneği, 

Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Emek Partisi, Halkın Sesi Partisi, 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller Partisi ve İşçi Partisi 

Taksim Platformu hangi haberlerle gündeme geldi? 

Taksim Dayanışmasından 'Kendimi ihbar ediyorum' dilekçesi (Hürriyet Gazetesi, 

Temmuz 2013) Taksim Dayanışmasının çağrısı üzerine toplanan yaklaşık 200 kişilik grup 
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“Gezi parkı eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz…" yazılı dilekçelerini savcılığa 

sundu. Taksim Dayanışması, "Gezi Parkı eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz…" 

diyerek "kendimi ihbar ediyorum" başlıklı dilekçelerini savcılığa sunmak için adliye önünde 

toplandı. Yaklaşık 200 kişilik grup, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki alana 

geldi. Alanın içinde ve önündeki merdivende bulunan gruba, polis yolu kapatmaması için 

uyarıda bulundu. Polis, yolun kapatılması halinde müdahale etmek zorunda kalacaklarını 

belirtti. Yolu kapatmayan grup ellerindeki dilekçeleri havaya kaldırarak ‘Her yer Taksim, her 

şer direniş’ şeklinde bir süre slogan attı. Çevik kuvvetin ve TOMA’nın hazır bekletildiği 

eyleme avukatlar da destek verdi. 

TAKSİM PLATFORMU'NDAN 7 MADDELİK ÇAĞRI 

Daha sonra basın açıklaması yapıldı. Avukat Gülbin Aydın’ın okuduğu basın 

açıklamasında eylemlerin demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ancak sert müdahalelere 

maruz kaldıklarını belirtti. Açıklamada, “Biz kendimizi ihbar ediyoruz. Bizim hakkımızda da 

işlem yapsınlar. Ya bizim hakkımızda da işlem yapsınlar ya da bütün tutukluları serbest 

bıraksınlar. Gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan herkes hakkındaki işlemleri 

durdursunlar. Bizim talebimiz budur" denildi. 

MİMARLAR ODASI'NDAN MÜCELLA YAPICI 

Basın açıklamasının ardından Taksim Dayanışması bileşenlerinden TMMOB 

Mimarlar Odası'ndan Mücella Yapıcı da söz aldı. Yapıcı, “Şiddet durmuyor. Diyarbakır’da 

Ankara‘da devam ediyor. Lice’de bir yurttaşımız öldü. Bizim dilekçelerimiz onları da 

kapsamaktadır. Her yer Taksim, her Lice, her yer Diyarbakır. Mücadelemiz devam edecek" 

dedi. 

“SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM" DİLEKÇESİ 

Açıklamanın ardından eylemciler ellerindeki dilekçeleri doldurdu. Eylemciler 

tarafından imzalanan ve ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına’ başlıklı dilekçede, “Taksim 

Meydanı ve Taksim Gezi Parkı ile ilgili eylemlerin ve nöbetlerin tüm ahlaki, siyasal, tarihsel 

ve hukuki sorumluluğunu üstlendiğimi savcılığınızın bilgisine sunarım" denildi. Dilekçenin 

imzalanmasının ardından grup slogan atarak, dilekçelerini vermek için adliyeye girdi." 

Taksim Dayanışmasından açıklama (Hürriyet Gazetesi, 16 Haziran 2013) 
Taksim Dayanışması Platformu gece geç saatlerinde yayımladığı açıklama ile Gezi 

Parkı'na müdahaleye tepki gösterdi. Açıklama şöyle: 

Mahkeme sonuçlanıncaya kadar Gezi Parkının park olarak kalacağı sözünü veren 

yöneticiler, Gezi Parkını, İstanbul’u ve ülkemizi savaş alanına çevirdi! 15 Haziran akşam 

saatlerinde emniyet güçlerinin Gezi Parkı’na yapmış olduğu baskını kınıyor, kadın, çocuk ve 

yaşlıların parkta olduğu sırada, plastik mermiler, yoğun gaz ve ses bombaları ile yaptıkları 

saldırının bir insanlık suçu olduğunu bildiriyoruz. Saldırı an itibariyle başta Taksim Meydanı 

ve çevresi olmak üzere tüm yurtta devam etmektedir. Savaş koşullarında dahi görülmeyecek 

bir şiddetle yapılan saldırı esnasında Gezi Parkı ve Divan Otel’indeki revirler dahi saldırıya 

uğramıştır. Şu an ülkemizin dört bir yanında ve İstanbul’un her köşesinde halkımız hükümetin 

bu saldırısını protesto etmekte ve Taksim’e doğru yürümektedir. Şu an itibarıyla yapılan 

saldırının bilançosunu tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar defalarca güvenilirliğini 

yitirmiş valisinden, emniyetine kadar yapılan açıklamalar inandırıcı değildir. Sayısını henüz 

tespit edemediğimiz gözaltılar ve yüzlerce yaralı ilk elden tespit ettiklerimizdir. Plastik mermi 

ile vurulanlar, hastaneye gidemeyen onlarca yaralı vardır. 

Dayanışma temsilcilerimizin Başbakan ile yaptığı görüşme akabinde; Taksim 

Dayanışması bileşenleri bundan sonraki sürecin nasıl şekilleneceğini demokratik ve açık bir 

biçimde tartıştıkları anlarda bu saldırı gerçekleşmiştir. Parkın içinde nasıl bir planlama 

yapılacağını kararlaştırmaya çalıştığımız ve Taksim meydanında hiçbir gösterinin olmadığı bir 

anda yapılan bu saldırı gösteriyor ki; Başbakan’ın niyeti bu ülkede toplumsal kutuplaşmayı 

arttırmak ve halkını ezerek otorite hırsını tatmin etmektir. Çünkü Taksim Dayanışması olarak 
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herkese açık olan karar alma süreçlerimizde hepsi de ülkemizin meşru ve yasal emek/meslek 

örgütleri, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve bütün gönüllü katılımcılarımız olarak 

haklı ve insani taleplerimizin takipçisi olacağımızı ilan etmiştik. Aynı zamanda Gezi 

Parkı’nda çadırlarımızı ve kalış biçimimizi düzenleme faaliyetleri ile meşguldük. Bu tablo 

gerek sanatçı ve gerekse milletvekilleri tarafından kamu görevlilerine iletilmişken yapılan 

saldırı, bu ülkede kamu düzeninin bizzat siyasi iktidar tarafından bozulduğunu 

göstermektedir. 

Taksim Dayanışması olarak aşağıdaki çağrıları acil olarak yapıyoruz; 

1- Emniyet güçlerinin bu vahşi saldırısı durdurulmalıdır. Bu gece ve yarın olacak 

olaylardan bütünüyle siyasi iktidar sorumludur. 

2- Basın kuruluşları açıklamalarımızın halkımıza duyurulması konusunda yardımcı 

olmalı, halkına savaş açan bir siyasi iktidarın dezenformasyonundan halkımızı korumalıdır. 

3- Bu sert polis müdahalesi sonucunda yaralanan yurttaşlarımızın sağlığından 

endişeliyiz. Gönüllü hekimlerin engellemesi durdurulmalı, 112 ambulans başta olmak üzere 

mevcut kamu sağlık kurumları acilen güçlendirilmelidir. 

4- İstanbul’un her yerinden on binlerce kişi Taksim’e yürümektedir. Halkımızın bu 

yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir. 

İŞTE TAKSİM GEZİ PARKI PLATFORMU'NUN 7 TALEBİ (Hürriyet 

Gazetesi, 05 Haziran 2013) 
Başbakan Vekili Bülent Arınç, Taksim Platformu heyetini Başbakanlık Merkez 

Bina'da kabul etti. Görüşme sonrası heyet üyeleri açıklama yaptı ve taleplerini dile getirdi. 

Görüşme sonrası açıklama yapan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı 

Tayfun Kahraman, "Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Topçu Kışlası projesinin iptal edildiği 

açıklanmalıdır. AKM’nin yıkılmayacağı açıklanmalıdır. Olaylardaki sorumluların görevden 

alınmalıdır. Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Gözaltındaki yurttaşlarımızın derhal 

serbest bırakılmalı ve haklarında hiçbir soruşturma açılmamalıdır. İfade özgürlüğünün 

önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz." diyerek taleplerini dile getirdi. 

"TAKSİM'İ YAYALAŞTIRMA" PROJESİNİ PROTESTO ETTİLER 

(Hürriyet Gazetesi, Mart 2012) 
"Taksim Platformu" üyesi bir grup, Taksim'i yayalaştırma projesini protesto etti. 

Taksim Gezi Parkı merdivenlerinde toplanan grup adına açıklamayı Cem Tüzün yaptı. Tüzün, 

"Plan değişikliği evrensel şehircilik değerleri göz ardı edilerek ulaşım planlama ve 

projelendirme bilim ve tekniği gözetilmeden koruma ve hukuk kuralları ihlal edilerek 

hazırlanmıştır. İlan edilen aslında bir betonlaştırma, insansızlaştırma ve kimliksizleştirme 

projesidir" dedi.  

Taksim Platformu iletişim bilgileri nelerdir? 
Web Adresi: www.taksimplatformu.com şeklinde olduğu görülmüş 

Açık kaynak çalışmalarında http://www.direnisgunlugu.com/ adres linkindeki Gezi 

Kalkışmasının kronolojik olarak anlatıldığı yazı metninin; 

Her şey bir animasyonla başladı. 

16 Eylül 2011 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi oybirliği ile Taksim Yayalaştırma Projesi’ni kabul 

etti.  

4 Ocak 2012 

Proje, Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Yeniden inşa edilecek Topçu Kışlası’nın 

üç katlı olacağı ve yaklaşık 28.900 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olacağı açıklandı. 

İstanbul’un merkezinde, Taksim’de tek yeşil alan gidecek yerine bir bina gelecek, trafik yerin 

altına çekilecek, Topçu Kışlası aslına uygun olarak yeniden inşa edilecekti. Park kışlanın 

içinde üç-beş olarak ömrüne devam edecekti. Taksim artık bir animasyondu.  
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6 Şubat 2012 

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Gezi Parkı’nın tescillenmesi için 2 

Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na başvuruda bulundu. ¨Reddi 

reddederiz¨ 

1 Haziran 2012 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Topçu Kışlası’nın aslına uygun olarak yeniden inşa 

edileceğini açıkladı. 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Topçu 

Kışlası'nın yeninden inşasını "kamu yararına uygun" bulmadığı için reddettiyse de Başbakan 

Erdoğan'ın "reddi reddederiz" demesinin ardından yüksek kurul bu kararı iptal etmişti.  

İlk protesto 6 Haziran 2012 

İlk protestolardan biri Gezi Parkı’nda gerçekleşti. Parkta bir araya gelen Taksim 

Dayanışma Grubu üyeleri bir basın açıklaması yaptı ve dağıldı. 

Gezi Parkı tam olarak neresi 25 Mart 2013 

"Gezi Parkı tam olarak neresi ben bilmiyorum da..?" 

13 Nisan 2013 

‘Ayağa Kalk Festivali’ düzenlendi. Medyanın desteği her zamanki kadardı. Taksim 

Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Kurucu Üyesi Safiye Yüksek  

"Sizin geri dönülemez bir şekilde çılgınca katletmekte olduğunuz kültürümüz ve 

doğamız için, yaşam alanlarımızdan elinizi çekinceye kadar, biz Anadolu Trakya ve dünya 

halkları malımızla canımızla topyekûn ve tüm kararlılığımızla karşınızda olacağız" 

Ömer Madra (Açık Radyo)  

¨Adı çocukluğumda ‘Taksim Bahçesi’ydi, daha park kavramına aşina değildik. 

Heykeller vardı, pars, leopar gibi hayvanlar... Çocukken insana çok daha büyük görünüyordu, 

belki de daha büyüktü, sonra parsellenip götürüldü. Böylesine radikal değişiklikler getiren 

projeler için orada oturanlara ve oturmasalar bile vatandaşlara herhangi bir şey sorma 

zahmetinde bulunmuş olmamaları çok büyük problem yaratıyor. Bunun demokrasi süreciyle 

ilgisi olmayan, tepeden inmeci bir anlayışla yapıldığını düşünüyorum. Katılımcı demokrasinin 

a harfine aykırı. 13 Nisan’da ayağa kalkıyoruz.¨ 

27 Mayıs 2013 

Hikayenin başı bir Turgut Uyar dizesiydi. Kimse farkında değildi. Hiç unutmam hiç 

unutmam hiç unutmam çünkü hiç unutmam hiç unutmam hiç unutmayın insan nasıl direnir 

başka hiç unutma Görmeyen değişmeyecekti. Görenler değişecek, direnmeye başlayacaktı.  

Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarının 3 metrelik kısmı 

Yayalaştırma Projesi kapsamında yıkıldı. 4-5 ağaç da taşınmak üzere yerinden söküldü. 

Taksim Dayanışma grubu eyleme başladı. 40-50 kişilik grup ağaçların kesilmemesi için 

parkta çadır kurup nöbet tutarak sabahladı.  

Günün kelimesi: Buldozer 28 Mayıs 2013 

TDK’da yazıyor: Önündeki geniş bıçakla toprağı sıyırıp kaldıran, tekerlekli veya 

paletli bir yol makinesi 

TDK’nın buldozeri cümle içinde nasıl kullanacağımızı örnekleyen cümle -tesadüftür- 

Elif Şafak’tan:  

"Dördüncü günün sabahında, işçilerden hiçbiri buldozeri kullanmaya yanaşmıyordu 

artık." Buldozerler ağaçları sökerken, eylemcilerin sayısı arttı. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya 

Önder’in de destek verdiği grup, yıkım çalışmalarını durdurdu. Ardından polisin gazlı 

müdahalesi geldi. Direnişin sembol fotoğrafı “Kırmızılı Kadın” o gün çekildi. 

29 Mayıs 2013 

Polis ekipleri eylemcilere müdahale etti. Çadırlar yandı. 

Aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan:  

"Birileri Taksim Gezi Parkı şöyle olmuş, böyle olmuş, orada gelip gösteri yapacaklar 

şudur budur vesaire. Ne yaparsınız yapın. Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. 
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Eğer tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir, onu araştır bak. Biz 

orada tarihi yeniden ihya edeceğiz"  

Aynı gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik:  

"Gezi Parkı meselesinin özü şu: Orada AVM yapılacağı da doğru değil. Kaldırım 

yapılacak, orası yayalaştırılıyor. Kaldırım yapılabilmesi için toplam 13 tane ağacın sökülmesi 

ve başka taraflara dikilmesi söz konusudur" 

30 Mayıs 2013 

Sabaha karşı saat 05:00. Polis parktaki eylemcilere bir kez daha müdahale edip 

çadırlarını yaktı. Akşam eyleme katılanların sayısı arttı. Saddam heykeli’ne terliklerin 

atılmasını dahi canlı veren televizyon kanalları İstanbul’un göbeğinde yaşananlara duyarsız 

kalınca sosyal medyada bombardıman başladı. Bir günde 2 milyon #direngeziparki tweeti 

atıldı.  

Aynı gün Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu:  

"Bunu, tarihe eserlere olan saygımızın bir neticesi olarak görmek lazım ama orada 

kesilen ağaç varsa belki onun 100 katını biz dikeriz, merak etmeyin." 

31 Mayıs 2013 

Polisin biber gazlı ve tazyikli su sıkan TOMA’lı müdahalesi sonrası ortalık karıştı. İş 

makinelerini durduran BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu çok 

sayıda kişi yaralandı.  

Eylemler hızla diğer illere yayıldı. Ankara, İzmir, Mersin, İzmit, Konya, Manisa gibi 

pek çok kentte gösteriler yapıldı. Aynı gün İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Topçu Kışlası Projesi 

hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Aynı gün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç:  

"Taksim Gezi Parkı'na yapılacak AVM'ye oğlumun veya başka bir akrabamın ortak 

olduğu iddiası külliyen yalandır. Bu olaya şahsımı ve ailemden birilerinin adını karıştırma 

gafletinde bulunanları kınıyorum." 

1 Haziran 2013 

Yaşanan şiddet insanları köprüyü yürüyerek geçme noktasına kadar getirdi. Yine 

sabaha karşı, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda toplanan direnişçiler Boğaziçi Köprüsü 

üzerinden yürüyüşe geçti. Grubun Beşiktaş’a varmasının ardından polis gaz bombaları ve 

tazyikli suyla müdahale etti.  

Kadıköy ve Anadolu yakasının diğer kesimlerinden de birçok protestocu Taksim’e 

varmak için yürüyüşe başladı. CHP Kadıköy mitingini iptal etmek zorunda kaldı. Yaşanan 

gerilim ve polis müdahalesi sonrası Taksim açıldı. Kısa süre sonra olaylar Beşiktaş’ta başladı. 

Polisten göstericilere müdahale geldi. Ankara’da toplanan göstericilere de müdahale edildi. 

Aynı gün Başbakan Erdoğan:  

"Birkaç gündür Taksim Gezi Parkı ile alakalı olarak bazı eylemler, bazı gösteriler 

yapılıyor. Gerekçe ne? Bir; 'ağaçlar kesiliyor'. İki; buraya Topçu Kışlası aslına uygun olarak 

yeniden yapılacak. Efendim, 'burada AVM olacak'... Taksim'de Gezi Parkı'nda yapılan 

çalışmaların Topçu Kışlası'nın yeniden yapılmasıyla aslında alakası yok. Biz Topçu Kışlası'nı 

yapacağız. Topçu Kışlası gökten zembille inen bir proje değil. Olay miting yapmaksa, burada 

toplumsal hareketse ben kalkarım onun 20 topladığı yerde 200 bin toplarım, onun 100 bin 

topladığı yerde partim olarak 1 milyon insan toplarım." 

Toma’ya karşı Poma 2 Haziran 2013 

Beşiktaş’ta akşam saatlerinde başlayan eylemler sabaha kadar devam etti. Bir iş 

makinesini ele geçiren direnişçiler TOMA’nın üzerine dozerle yürüdü. 

2 Haziran 2013 

Beşiktaş’taki olaylar sırasında yaralılar Bezmialem Valide Sultan Camisi’ne sığındı. 

Cami revir görevi gördü.2 Haziran sabahı Taksim’de yakılmış araçların enkazı vardı. 
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3 Haziran 2013 

Eylemler, Ankara, İstanbul, İzmir gibi pek çok ilde sürdü. Sabah saatlerinde sakin 

olan Taksim, akşam yeniden doldu. Ankara’da gün boyu eylem ve müdahale vardı. Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan ise Fas’a gidiyordu. Fas ziyareti öncesi eylemlere ilişkin, “Tencere 

tava, hep aynı hava” dedi. Gece Hatay’dan ilk kaybın haberi geldi: 22 yaşındaki Abdullah 

Cömert yaşamını yitirdi. 

Gündüz ofis, gece eylem.  

4 Haziran 2013 

Türkiye sabah kalkıp işe gidiyor, gece iş bölümü başlıyordu. Evde kalıp tencere tava 

çalanlar, yürüyüşe geçenler ve polisle çatışanlar… İstanbul’da Taksim, Beşiktaş bölgesi su ve 

biber gazından nefes alamayacak haldeyken, Gazi mahallesi de TOMA’lardan nasibini 

alıyordu. İstanbul kadar Ankara da direniyordu. 4 Haziran gecesi Ankara’da 65 kişi gözaltına 

alındı. İstanbul’la birlikte toplam gözaltı sayısı 422’ye ulaştı. Adana’da 3 bin kişi yürüdü. 

Elbette onların da gazı ve suyu eksik edilmedi. 7 kişi gözaltına alındı. 5 milyon tweet 

incelemeye alınırken, İzmir’de sosyal medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri iddia 

edilen 26 kişi gözaltına alındı. 38 adrese yapılan baskında yakalanan gençler emniyete 

götürüldü. Eskişehir’de gençler de artık sokağa dökülmüştü. Ve bugün Türkiye tarihine çok 

acayip bir madde ekledi: Artık cenazeye dahi gaz sıkılabilirdi. Abdullah Cömert’in cenazesine 

polis TOMA ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Polislerin kasklarındaki numaralar artık 

gözükmüyordu.  

5 Haziran 2013 

Mübarek kandil. Miraç Kandili. Ne oldu? Beklenen olmadı. Beklenen neydi? Parkta 

içki içecekler, parka ayakkabılarıyla gireceklerdi değil mi? Yok. 3-5 ağaç duyarlılığından öte 

bir duyarlılık olduğunu park kadrosu kanıtlıyordu: Parkta kandil simidi dağıtıldı, ortak 

duyuruyla bir bira bile içilmedi. Antikapitalist Müslümanlar dua etti. Ankara, Adana ve pek 

çok yurt içindeki bölgede çatışma ve gerginlikler devam ediyordu. Adana'daki eylemlerde yol 

kapatıp polise taş ve havai fişek atan göstericilere müdahale eden polislerden komiser 

Mustafa Sarı inşaatı devam eden bir köprüden düşerek ağır şekilde yaralandı ve ertesi gün 

hayatını kaybetti. Ayşe Arman’ın daha sonra röportaj yaptığı taciz mağduru Yeşim Sönmez 

tam da o gün kendisine Kartal’da saldırıldığını söyleyecekti. Sönmez’in beyanına göre 

kafasında tencere tava çalınmıştı ve yine beyanına göre o gün Regaip Kandil’iydi. Regaip 

Kandili Ocak ayındaydı. 

6 Haziran 2013 

Başbakan Erdoğan Tunus’taydı. Besmele çekerek başladığı konuşmasında, Tunus 

temaslarına değindikten sonra kışlanın yapılacağını, AKM’nin yıkılacağını ve yerine bir opera 

binası yapılacağını, binanın barok tarzında inşa edileceğini açıklıyordu. Taksim de 

göstericilerin eylemleri devam ederken, polis müdahalesi yapılmıyordu. Ancak Ankara, İzmir, 

Adana, Hatay ve Eskişehir şiddetten nasibini alıyordu. Sezen Aksu, Duman, Sertap Erener 

gibi isimlerin yer alacağının duyurulduğu direniş konseri ise eylemcilerin tepkisi üzerine iptal 

edildi.  

7 Haziran 2013 

Başbakan Tunus'tan dönüşünde havalimanında kendisini karşılayan 10.000 cıvarında 

kişiye seslendi. Olaylar için faiz lobisini sorumlu tutan Başbakan kışla ve AKM konusundaki 

ısrarından vazgeçmedi devamla gençliğin elinde tencere tava değil bilgisayar olacağını 

söyledi. Başbakan’ın öfkesi medyaya yansımadı, nitekim o gün medyada bir ilke imza atıldı: 

GAZETELER AYNI MANŞETLE ÇIKTI! Manşette; ‘Demokratik taleplere canımız feda’ 

yazıyordu. Cuma nedeniyle Gezi Parkında anti kapitalist Müslümanlar cuma namazı kıldı. 

8 Haziran 2013 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş bir basın toplantısı düzenledi 

ve Gezi Parkı’nın yerine alışveriş merkezi, otel ve rezidansın yapılmayacağını, kent müzesi 
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olabileceğini, böyle bir durumda ise mimarlar ile görüşülebileceğini açıkladı. AK Parti yerel 

seçim startını YSK’yı beklemeden vermiş bulundu ve açıklama geldi: 15 ve 16 Haziran'da 

sırasıyla Ankara ve İstanbul'da iki büyük miting yapacağız! Direniş 12. gününü de Ankara’da 

müdahaleyle bitirdi. 

11 Haziran 2013 

Müsamere günü defterlerimize 11 Haziran 2013 günü olarak kaydedildi. Zira; polis 

sabahın erken saatlerinde İnönü Stadı’nın oradan harekete geçerek kendi arasında bir çatışma 

düzenledi. Bugüne kadar görülmemiş bir şekilde medya da canlı yayında müsamereyi 

veriyordu. Senaryoya göre; göstericiler polise molotof kokteyli atıyordu. Kısa sürede 

meydana hakim olan polis, AKM binası ve Cumhuriyet anıtı üzerinde bulunan pankartları 

topladı. Vali Hüseyin Avni Mutlu gezi parkına müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Ama 

göstericilerin annelerine de seslendi:  

"Çocuklarınızı parktan alın, yoksa can güvenlikleri olmayacak" 

11 Haziran 2013 

Türk medyasından haber alamayan halk bugün bütün gün yayında kalan CNN 

International’ı ve Christian Amanpour’u takip etti. Amanpour yayına aldığı başbakanlık 

danışmanı İbrahim Kalın'ın konuşmasını ve röportajını "show is over" diyerek yarıda kesti. 

İngilizcenin esnekliği! Zira Amanpour’un yayın süresi bitmişti. Bu arada Taksim’e polis 

müdahalesini protesto eden ve oturma eylemi yapan Çağlayan Adliyesi’ndeki 50 den fazla 

avukat göz altına alındı. Akşam saatlerinde Gezi Parkı'na giren polis, girişteki bazı 

malzemeleri ve çadırları kaldırdıktan sonra geri çekildi. Siyasetçiler halkı dinlemeye karar 

verdi! 

12 Haziran 2013 

12 Haziran’da Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı’ndan eylemlerde yer alan 

grupların bazılarının temsilcileri ile bir araya geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Çelik referanduma gidebileceklerini ilk kez telaffuz etti. Ancak görüşmeden çıkanlar dil 

birliği içinde değildi. İçeride olanlara referandum telaffuz edilmemişti. Taksim o geceyi 

müdahalesiz geçiriyordu. Meydana piyanosunu getirten İtalyan piyanist Davide Martello 

(@klavierkunst) Almanya’da bir sokak sanatçısıydı. Taksim’e kurtarıcı gibi geldi. İki gün 

piyanosuyla meydanda kaldı ve geri döndü. 

13 Haziran 2013 

13 Haziran tarihinde, "çocuklarınızı eve geri çağırın" duyurusunu yapan Vali Mutlu 

bu kez aileleri şaşırtan başka bir duyuru daha yaptı: "Gece 12’de sizlerle Dolmabahçe’de 

buluşmak istiyorum" Gençler kibar, gittiler. Sohbet sabah 05.15’de bitti. Vali Mutlu 

görüşmeden ayrılırken; "5 saat boyunca devam eden program benim ve gençler açısından 

yararlı oldu. Tanışıklığı sürdüreceğiz." dediyse de, parka müdahale edilmemesi bir hayaldi.  

14 Haziran 2013 

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı’ndan eylemlerde yer alan grupların bazılarının 

temsilcileri ile ikinci kez bir araya geldi. Bu kez temsilciler arasında Taksim Platformu üyeleri 

de vardı. Görüşmenin ardından parkta forumlar düzenlendi. Sonuç: Parkta temsilciler ve 

nöbetçiler bırakılacaktı. Ancak…  

15 Haziran 2013 

Başbakan Tayyip Erdoğan ilk mitingiyle santrayı yaptı. Yer: Ankara, Sincan. 

Sloganlar atılırken, Başbakan şöyle dedi ve operasyon başladı: ‘Taksim Meydanı boşaldı, 

boşaldı; yoksa güvenlik güçlerimiz boşaltmasını bilir.” Mitingin bitişiyle beraber büyük 

Taksim temizliği başladı. Barikatlar kaldırıldı, flamasız bayraksız bir Taksim 16 Haziran’da 

İstanbul’a Kazlıçeşme’ye gelecek Başbakan Erdoğan için hazır edildi. Duyulan sadece bir 

anonstu: "Parkı boşaltın!" Gezi Parkı polis kontrolündeydi. Yüzlerce temizlik ve belediye 

işçisi parkı temizledi. Ya da başka bir deyişle; direnişçilerin kaçarken bırakmak zorunda 

kaldıkları çadırları yağmaladı.  
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16 Haziran 2013 

Bütün İstanbul uyumadığı bir başka güne hazırlandı. Gösteriler İstanbul’un her 

yerine yayıldı. Artık hikaye orantısız güçten çıktı. Bu arada, polislerin halka basınçlı su sıkan 

TOMA’lardaki su tanklarına kimyasal madde koyduğu medyada yer aldı. Başbakan ikinci 

mitingi için Kazlıçeşme’deydi. Atılan sloganlar evde zor tutulan yüzde 50’den geliyordu: "Yol 

ver gidelim Taksim’i ezelim!" Miting sonrasında gece boyunca olaylar ve polis müdahalesi 

sürdü. Bu arada 1 Haziran günü yaralanan Ethem Sarısülük verdiği hayat savaşını kaybetti. 

Annesi başından ayrılmamıştı. Şimdi de tabutunun başında bekliyordu ve bütün çocuklara 

sesleniyordu: "Siz kötü bir şey yapmıyorsunuz ki!" Ethem’in cenazesi Cem evinde 

düzenlenen törenin ardından Kızılay meydanına getirilirken bir ilk daha yaşandı: Cenaze 

konvoyuna ve tabuta biber gazı sıkıldı!  

17 Haziran 2013 

Disk ve Kesk sendikaları genel greve gitti. Sendikaların, saat 16.00'da Taksim'e 

yürümek istemesine polis izin vermedi. Görüşmeler neticesi sendikalılar Taksim'e yürümekten 

vazgeçti. Lakin grupların bazıları dağılmadı ve polis bu grupları güç kullanarak dağıtırken 

DHA canlı yayınında İstanbul şunu da gördü: Polise elinde sopaları olduğu halde yardım eden 

esnaf! Daha sonra o sopanın palaya da döneceğini görecektik. Bu arada Taksim’de bir kişi 

dikkat çekiyordu. AKM’ye karşı duran bir adam. Adam saatlerce durdu. Fotoğrafı önce 

Twitter’a düştü, sonra yanına yüzlerce insan toplandı. Hepsi duruyordu. O akşam Türkiye’yi 

duran adamlar ve duran kadınlar sardı. Lüzumsuz birisi duran adam Erdem Gündüz’ü ihbar 

edene kadar bir sorun yoktu. Ancak ihbar üzerine harekete geçen polisler önce Erdem 

Gündüz’ü gözaltına aldı. Taksim’e TOMA’ların yine yolu düşmüştü. Polis 15 dakika sonra 

Gündüz’ü serbest bıraktı. Direnişe devam… Buraya sığdıramadığımız daha bir çok olay oldu, 

söylenen sözler, gözaltına alınanlar, hayatını kaybedenler… Bunların daha kapsamlı şekilde 

bu günlükte yer alması için eklentilerimiz devam edecek. #direntürkiye İletişim için: 

iletisim@direnisgunlugu.com şeklinde olduğu görülmüştür.  

Açık kaynak çalışmalarına istinaden http://aa.com.tr/tr/arsiv/taksim-

dayanismasindan-aciklama/238417 adres linkindeki metnin; 

Taksim Dayanışmasından açıklama. Taksim Dayanışması, Gezi Parkı'nda nöbete ve 

taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi. Anasayfa > arşiv 15.06.2013 

İSTANBUL Taksim Dayanışmasından, sabah saatlerine kadar süren toplantı ve forumlar 

sonucunda aldıkları karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Gezi Parkı'nda ağaç katliamına 

durdurmak için başlayan direnişin, Gezi Parkı sınırlarını aşarak, hak arama mücadelesine 

sahne olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu daha başlangıç ve mücadele devam ediyor" denildi. 

Eylemler sırasında uygulanan şiddetin sorumluların hesap vermesi, gözaltına alınan 

ve tutuklananların serbest bırakılması istenen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Bu süre 

içerisinde üzerimizde yürütülen şiddet politikalarına rağmen farklı eğilimlerin zenginliği ile 

bir araya gelebildiğimizi, tartışabildiğimizi, ortaklıklar yaratabildiğimizi ve birlikte mücadele 

edebildiğimizi gördük. Zayıflık olarak kabul edilen çoğulcu demokrasi, çoğunlukçuluğun 

karşısında bir direniş odağı oluşturmamızı sağladı. Taksim Gezi Parkı direnişçileri ve Taksim 

Dayanışması olarak bu süreç boyunca öğrendiğimiz en önemli şey, mücadelenin zaman ve 

mekanla sınırlandırılamayacağı ve bundan sonra da hayatın, kentin ve ülkenin her 

metrekaresinde ve her anında devam edeceğidir. 

Direnişimizin 18. gününde, 15 Haziran cumartesi günü içindeki tüm canlılar ile 

beraber parkımız ve kentimiz, ağaçlarımız, yaşam alanlarımız, özel yaşamımız, 

özgürlüklerimiz ve geleceğimiz için Taksim Dayanışması olarak nöbete devam ediyoruz. 

Taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu direniş, Taksim Dayanışması'nın kolektif 

iradesinin yansıması ve bütünlüklü bir mücadelenin ortak bayrağı olacaktır. Bugünden 

itibaren tüm yurda ve hatta dünyaya yayılan mücadelemizden gelen dinamizmle ve 

gücümüzle ülkemizde yaşanan her türlü haksızlığa ve mağduriyete karşı direnişi devam 
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ettireceğiz. Şu anda 18 gün öncesine oranla çok daha güçlü, örgütlü ve umutluyuz. Bu daha 

başlangıç, mücadeleye devam." şeklinde olduğu görülmüştür. 

Bu kapsamda şahısların yaptığı telefon görüşmelerine bakıldığında; 

ID: 2522267615 de kayıtlı 24.12.2013 16:54:34 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(90533xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “ya bir ara böyle yarın öbürsü güne uygun vaktiniz de bir kahve 

içebilir miyiz” dediği, Tayfun’un “He he tabi tabi olabilir yarın şöyle yarın e öğlene kadar bir 

meşguliyetim var ama şöyle yapabiliriz size de uygunsa akşam üstü 5-6 gibi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “5 te benim bir toplantım var bir yani 7 ye kadar falan sürebilir” dediği, Tayfun’un 

“Hı hı şöyle şöyle desek o zaman siz ne tarafta olacaksınız peki o saatte” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ben Elmadağ’da olacağım” dediği, Tayfun’un “Elmadağ da olacaksınız o zaman 

4 gibi şey yapsak görüşsek” dediği, Mehmet Osman’ın “4 daha iyi olur” dediği, Tayfun’un 

“Tamam o zaman 4 gibi Taksim civarında şey ...” dediği, Mehmet Osman’ın “İsterseniz Gezi 

diyelim mi” dediği, Tayfun’un “Olur olur tabi ... konuşalım orada ... yani bende 4 te orada 

olurum” dediği,  

ID: 2525929109 de kayıtlı, 26.12.2013 11:55 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) RIZA MAHMUT TÜRMEN’i (90539xxx xxxx)aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “şeyle konuştum Tayfun KAHRAMAN var bu Dayanışmada …Aktif olan ve 

epey bir öne çıkmıştı bu işte Gezi sırasında da … işte biraz anlattı bana yani böyle bir dizi 

toplantı olmuş toplantıda kim ne söyledi falan şimdi Tayfun’un adı üzerinde aslında bir 

mutabakat bir ara sağlanmış fakat devlet memuru … istifa etmediği için …O şansı kaçırmış 

veya yani şey diyordu yani bana geç şey yaptılar haber verdiler falan dedi yani bu ikinci isim 

Hilmi YARAYICI…yani biraz şey bir isim yani Tayfun kadar hani güçlü bir biçimde 

ortaklaşılan bir isim değil anladığım kadarıyla“ dediği, 

Diğer yandan Mehmet Osman KAVALA'nın, kendisinin etki ve yönetimi altındaki 

şahıslarla kontrol altında tutmaya çalıştığı Taksim Platformu (Taksim Bizimdir Hareketi) 

toplantılarına katıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle halk hareketlerini yönlendiren Taksim 

Dayanışması, Taksim Platformu gibi örgütlenmelerle bağlantı kurarak yönlendirmelerde 

bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 

2.1.7.1. Forum Koordinasyon Faaliyetleri 
Taksim Dayanışması üyelerinin, ilerleyen dönem içerisinde, simge haline gelen 

GEZİ kalkışmasının yaygınlaştırılması ve derinleştirilerek devam etmesi amacıyla, Mehmet 

Osman KAVALA’nın da bilgisi dahilinde forum çalışmaları yaptıkları, kendilerinden bağımsız 

olup gezi olaylarıyla ilgili yapılan diğer forum çalışmalarının da Taksim Dayanışması adı 

altında birleştirilmesi ve organize edilmesi için görüşmelerinin olduğu, bu amaçla Garaj 

İstanbul isimli yerde ve yine Mehmet Osman KAVALA'ya ait CEZAYİR, DEPO gibi bir 

kısım yerlerde toplantılar yapıldığı anlaşılmıştır. Toplantılara ilişkin Mehmet Osman 

KAVALA ile Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun yaptığı görüşmede, süreci özetleyen 

konular geçtiği tespit edilmiştir. Bu görüşmeye bakıldığında; ID: 2168064469 de kayıtlı, 

21.06.2013 16:52 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın (90532xxx xxxx) HANZADE 

HİKMET GERMİYANOĞLU’nu (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Hanzade’nin 

“şimdi bu ilk toplantıdan sonra çok iyi geri dönüş aldık katılan ekipten işte Turgut hocadan 

Selda KESKİN’den falan onların şeysi biraz da hani DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR 

ve bir sürü yerde bir sürü acayip şeyler oluyor belki takip ediyorsunuzdur” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Evet” dediği, Hanzade’nin “BİRAZ ... YANİ MUHTEMELEN YAKIN 

ZAMANDA BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK OLABİLİR 

TOPARLANAMAMASI GİBİ BİR RİSK OLABİLİR BİRAZ BU HAREKETİ 

TOPARLAMAK HEM GENİŞLETMEK HEM DE DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE 

YAPABİLİRİZ DİYE DAHA GENİŞ BİR KİTLEYLE BULUŞALIM … DİYE AYNI 



216 

 

EKİPLE KONUŞTUK“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Hanzade’nin “aslında ilk 

hedef ve böyle daha 40 kişilik bir ekip yine ilk ekibi de kapsayan ama Taksim Dayanışmayı 

Platform dan işte Betül TANBAY ı falan da dahil ettiğimiz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ 

dediği, Hanzade’nin “böyle bir liste çıkarttık biraz daha uzun bir toplantı falan planladık bu 

pazar için ama pazar çoğunluğa uymuyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, 

Hanzade’nin “Ben sizden bir e mail alayım yani bu programın hem süresini kısaltmakla ilgili 

Turgut hocadan bir geri dönüş geldi hem de tarihini evirmekle ilgili ve sizi de mutlaka hani bu 

ekibin içerisinde görmek istiyoruz işte Emel de gelemedi ilk toplantıya falan“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Daha geniş ve daha temsil gücü de kuvvetli olan 

yani çünkü Taksim Dayanışma hani bütün bu kent forumları oluyor bir türlü bir noktada 

birleşmiyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Hanzade’nin “BİR BİRLEŞİK 

NOKTASI OLSA BUNUN GİBİ BİR FİKİRLER VAR BİR DE GENİŞLETMEK“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “ANADOLU YA YAYMAK FALAN GİBİ 

FİKİRLER VAR” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Biraz daha 

hareket planı çıksın her birimize ... çıkartalım gibi bir toplantı planlıyoruz“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Ben size ilk içeriğini bir e mail atayım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “GARAJ İSTANBUL HANİ 

KALABALIK 40 KİŞİLİK BİR EKİP BÖYLE DÜNYA KAFE YAPALIM AÇIK ALAN 

YAPALIM FALAN GİBİ FİKİRLER VAR GARAJ İSTANBUL MEKAN VEREBİLİR 

YİNE BELKİ CEZAYİR KONUSUNDA SİZDEN DESTEK ALABİLİRİZ DİYE 

DÜŞÜNDÜK“ dediği, Mehmet Osman’ın “... CEZAYİR SORUN DEĞİL CEZAYİR 

AYARLARIZ EĞER BOŞSA TABİKİ AYARLARIZ“ dediği, ... Hanzade’nin “Tamam ben 

şimdi şu andaki bu geçici programı ve geçici katılımcı listesini size göndereyim“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “onun üzerinden konuşmaya devam 

edelim“ dediği tespit edilmiştir. Bu şekilde Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun Garaj 

İstanbul toplantısı yapılmadan Mehmet Osman KAVALA'ya bilgi verdiği, katılımcı listesini 

sunduğu açıkça görülmektedir. Toplantı 27.06.2017 tarihinde yapılmış, toplantıya Mehmet 

Osman KAVALA'nın da katılımı olacağı konuşulmuş ancak bir nedenle katılmadığı 

anlaşılmıştır. Toplantı sonrasında Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun Mehmet Osman 

KAVALA'yı arayarak toplantıyla ilgili bilgi vermiş ve hatta teknik takiplerden anlaşıldığı 

üzere Mehmet Osman KAVALA'nın ofisinde yüz yüze görüşme yapmışlardır. Bu konuya 

ilişkin iletişim tespit tutanaklarına bakıldığında; 

ID:2180863775 de kayıtlı, 28.06.2013 16:44 de HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU’nun (90532xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx 

xxxx) aradığı görüşmede özetle; Hanzade’nin “VALLAHİ BİZ DE UĞRAŞIYORUZ 

NERDEYSE HER GÜN BİR FORUM BİR TOPLANTI DİRENİŞ“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Forumlara katılıyor musunuz“ dediği, Hanzade’nin “Evet ben Cihangirdeki 

forumlara katılıyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “ha güzel güzel“ dediği, Hanzade’nin 

“Arkadaşlarım yani belli bir gruba ayrıldık bazılarımız Yoğurtçu parkına gidiyor bazılarımız 

Abbasağa gidiyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha güzel“ dediği, Hanzade’nin “KİMİMİZ 

MAÇKAYA GİDİYOR KİMİMİZ HER AKŞAM BİR KAÇ TANE PARK DOLAŞIYORUZ 

BİRAZ FORUMLARDAN NASIL BİR ŞEY ÇIKAR BİRLEŞTİRİLEBİLİRLER Mİ DİYE 

ÇALIŞIYORUZ BİR YANDAN BU SİZİ İKİDİR YAKALAYAMADIĞIMIZ ... 

TOPLANTILARDAN İŞTE ÇALIŞMA GRUPLARI DÜNKÜ TOPLANTIDAN SOMUT 

BİR İLETİŞİM GRUBU KURDUK DİRENİŞLE İLGİLİ NASIL DAHA STRATEJİK BİR 

ŞEKİLDE HEM SOSYAL MEDYA HEM DE ANADOLU AYAĞINI GENİŞLETİRİZ 

DİYE KONUŞTUK FALAN ÖYLE DEVAM EDİYOR ASLINDA BİZİM İÇİN DİRENİŞ“ 
dediği, Mehmet Osman’ın “şeylerdeki forumlardaki konuşmalar anladığım kadarıyla 

kaydediliyor“ dediği, Hanzade’nin “Taksim Dayanışma onların hepsini topluyor şu anda 

İstanbul’da 49 tane forum var Türkiye’de de 70 küsur Taksim Dayanışmada 41 i kayıtlı 
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İstanbul’daki forumların onların hem Hemzemin diye hem de Park forumları diye yayınları 

var“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Hanzade’nin “bütün o forumların notları orda 

değerlendiriliyor ama forumların hepsinde hala standart bir format uygulanmıyor yani 

serbest kürsü gibi işliyor forumlar biraz oralardan bu çalışma gruplarını nasıl besleriz diye 

konuştuk dün biraz Garaj İstanbul’daki toplantıda ve oldukça yüksek katılımlı bir 

toplantıydı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Hanzade’nin “Yaklaşık 30 kişiye yakın 

bir ekip vardı hukukçular iletişimciler parktakiler …Taksim Dayanışmadan Can’la Tayfun 

geldiler onlar biraz bize Taksim Dayanışmanın içeriğinden bahsetti falan ..Öyle bir işleyiş 

devam ediyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Hanzade’nin “şöyle sizden bu hafta 

eğer buradaysanız bir randevu alıp hem bu toplantıların içeriğiyle ilgili bilgi verip hem de 

bazı projeler var aklımızda o projelerle ilgili size danışmamız mümkün mü acaba diye 

rahatsız ettim … yani özellikle böyle 2-3 tane ilk baştan beri kontakt halinde olduğumuz 

kişileri danışmak için hem projelerle ilgili yani sizin bu konularda çok tecrübeniz var … ben 

şimdi size bir e-mail gönderiyorum 3 temmuz nerde görüşelim Osman bey biz size uygun bir 

yere gelebiliriz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Vallahi bizim ofis olabilirse bana rahat olur“ 

dediği tespit edilmiştir.  

Taksim Gezi Parkı kalkışması ile başlayan ve devam eden süreçte, İstanbul ili ve 

hatta Türkiye genelinde, belirli aralıklarla birçok kent forumu toplantılarının düzenlendiği 

anlaşılmıştır. Forum toplantılarının, GEZİ kalkışmasının ivmesinin düşmemesi ve Anadolu'ya 

yayılarak devam etmesini amaçladığı, bu amaçla Taksim Dayanışmasının Forumlar 

Koordinasyonu adı altında toplantılar yapıp bazı kararlar aldığı, İstanbul ili genelinde, farklı 

yerlerde düzenlenen forumların bir çatı altında toplanması ve bu şekilde kontrol altına 

alınarak ortak hareket edilmesinin amaçlandığı, konuyla ilgili forum yöneticileri ile toplantılar 

yapıldığı, bu şekilde gezi kalkışması ile ilgili ortak eylem kararı alınabildiği ve aynı anda 

eyleme geçebildikleri tespit edilmiştir. 

Mehmet Osman KAVALA'nın ise Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Taksim 

Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN aracılığı ile bu forum 

koordinasyon toplantılarına müdahil olduğu, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU'nun 

yapılan çalışmalar ve forum koordinasyon toplantılarıyla ilgili Mehmet Osman KAVALA'ya 

bilgi verdiği, Hanzade'nin bu konuda görüşmek üzere Osman KAVALA'nın ofisine gittiği 

tespit edilmiştir. 

Şüpheliler tarafından yönlendirildiği bilinen semt forumlarıyla ilgili yapılan 

çalışmalarda, 20.08.2013 günü “Etiler Sanatçılar Parkı Forumu’nda 1 Eylül Dünya Barış günü 

faaliyetlerinin planlanacağı bilgisi edinilmiş, bahsedilen tarihte Forum düzenlendiği ve Ezgi 

ÖZ BAYSAL ile irtibatlı olduğu anlaşılan Murat Can AŞLAK isimli şahsın foruma öncülük 

yaptığı, konuşmalarda foruma ait facebook ve twitter adreslerinin paylaşıldığı,1 Eylül günü 

oluşturulacak insan zincirinin Bahçelievler'den başlamak üzere sahilden Sultanahmet, Galata, 

Sarıyer’e kadar devam edeceği, Anadolu yakasında Üsküdar, Kartal Sahil yolunda devam 

edeceği, TAKSİM DAYANIŞMA, Sendikalar, Sivil toplum kuruluşları, ÇARŞI grubunun da 

eyleme destek vereceği, Dolmabahçe Başbakanlık Konutuyla ilgili planlamanın ÇARŞI 

grubunun desteği netleşince olacağı, bu eylemle ilgili bir çağrı metni hazırladıkları ve Twitter 

üzerinde #1Eylüldebarışiçinelele# isimli bir hashtag oluşturdukları, eylemde irtibatı telsizle 

kuracakları şeklinde konuşmalar yaptıkları tespit edilmiştir.  

Forumlar Koordinasyonun da görevli olarak; Haluk AĞABEYOĞLU, Ezgi ÖZ 

BAYSAL, Gamze Sağlık SARISOY, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Şerafettin Can 

ATALAY, Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Ahmet SAYMADİ, Ayşe Mücella 

YAPICI gibi şahısların etkin rol oynadıkları, forumları kontrol altına almak ve bir araya 

toplamak için çalıştıkları ve bunda da başarılı oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca Forum 

koordinasyon faaliyetleriyle ilgili ALİ ÇERKEZOĞLU, Cemal Sami YILMAZTÜRK, 

Süleyman SOLMAZ, Bülent… (905382592xxx), Mehmet Şamil ALTAN, Mehmet GENÇ, 
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Fatih…, İLHAN (905325755xxx), Haydar TUNÇ, İlgin KANAT, Fahrettin YAYLA, Berfin 

AZDAL, Hatice ALMACA, Turgut… (905394092xxx) , Deniz POLAT (Caferağa Forum), 

Funda AKIN, Gözde TÜZER, Ebru SATIR, İlhan (905072681xxx), Zuhal….(Yoğurtçu parkı 

forum), Neslihan…(905063590xxx), Muhsin…(905392780xxx), Memnune KAYAGİL, 

Gamze…, Mahstı …., Cemal …, Arzu…. (905414033xxx), İlhan…. (905325755xxx), İlhan 

(905325755xxx), Turan (905078288xxx), Hakan DİLMEÇ, HARUN (905323102xxx), 

Volkan KESANBİLİCİ, ASLI YAGCI, Seher ÇEBİ, Emre OZTURK, Özlem FEZA SEZER 

BAYRAM, Elif… (905339236092), Fikriye YILMAZ, Yılmaz BOZKURT, Deniz ÜNAL, 

Sunay GEDİK, Gürkan… (905321630xxx), Sevgi… (905355710xxx) gibi şahısların da 

isimlerinin geçtiği ve görüşmelerinin olduğu, 

İstanbul ilinde Cihangir, Yoğurtçu, Abbasağa, Maçka, Sarıyer, Gülsuyu, Kozyatağı, 

Büyükdere, Karadolap, Zekeriyaköy, Etiler, Bebek, Kadıköy, Çekmeköy gibi çok sayıda 

forumdan bahsedildiği, bu forumların sorumlularının olduğu ve forum koordinasyon ile 

irtibatlı olarak hareket ettikleri, ortak karar alarak uyguladıkları, yapılacak gösterilerde hep 

birlikte organize olarak buluşup eylem yaptıkları, etkinliklere katıldıkları, Akif Burak 

ATLAR’ın Yoğurtçu Parkı forumuna üye olduğu, Haluk AĞBEYOĞLU, Ezgi ÖZ BAYSAL 

Gamze Sağlık SARISOY'un Yeniköy Forumunda oldukları ve forumlar koordinasyonundan 

da sorumlu oldukları, Haluk AĞABEY'in Forum koordinasyonunun organizasyonunda büyük 

etkisi olduğu, Ezgi ÖZBAYSAL ile görüşmelerinde Ezginin “forum toplantı notlarını 

tuttuğundan” bahsedildiği, Forumlar koordinasyonu içerisinde HDK, SYKP gibi 

örgütlenmelerin de yer aldığı, HDK ile Taksim Dayanışma irtibatını Haluk 

AĞABEYOĞLU'nun sağladığı tespit edilmiştir. 

Telefon görüşmelerinde, forumlar arası koordinasyon toplantılarının; 

-2 Eylül 2013 tarihinde Karaköyde Mimarlar Odası Büyükşehir şubesinde yapılacağı, 

-15 Eylül 2013 tarihinde Forumfest isminde bir festival organize edileceği, bununla 

ilili 5 Eylul Perşembe gunu saat 19.00da Karaköy’de yer alan Mimarlar Odasında bir toplantı 

yapılacağı, 

-09.09.2013 tarihinde Karaköy’de bulunan Makine Mühendisleri Odasında 

yapılacağı, 

-25 Kasım 2013 tarihinde forum koordinasyon toplantısının Türkiye Mühendisler ve 

Mimarlar Odasında yapılacağı tespit edilmiştir. Telefon görüşmelerinden anlaşıldığı kadarı ile 

forumların Taksim Dayanışmasına doğrudan bağlanması gibi bir eğilim olmakla birlikte, 

ilimiz genelindeki forumların Forumlar Koordinasyonu adı altında temsil edilerek Dayanışma 

üyelerinin de katıldığı haftalık toplantılar düzenlendiği anlaşılmıştır.  

https://twitter.com/taksimdayanisma/status/347735363302879233 Twit içeriğindeki 

linke tıklandığı aşağıdaki sayfa görüntülenmiştir. 

http://taksimdayanisma.org/forumlar 

20 HAZİRAN FORUMLAR 

Tüm Forumlar saat 21: 00′da başlamaktadır. 

4. Levent:     Sporcular Parkı 

Alibeyköy:     Karadolap Parkı 

Ataköy:     Atrium Karşısı 

Ataşehir:     Ataşehir Parkı & Deniz Gezmiş Parkı 

Avcılar:     Marmara Caddesi 

Bahçelievler:     Egemenlik Parkı 

Bahçeşehir:     Gölet-Atatürk Heykeli Önü 

Bakırköy:     Bakırköy Meydan 

Bebek:     Bebek Parkı 

Beşiktaş:     Abbasağa Parkı 

Beykoz:     Paşabahçe Meydanı 
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Beylikdüzü:     Beylikdüzü Meydanı’ndan Yürüyüş ardından 

Çamlık Parkında forum 

Beyoğlu:     Cihangir Park 

Büyükdere:     Çelik Gülersoy Parkı 

Caddebostan:     Migros Önü 

Elmadağ-Harbiye-Nişantaşı- 

Kurtuluş-Feriköy:   Maçka Parkı 

Esenyurt:     Akasya Parkı 

Etiler/Akatlar:   Sanatçılar Parkı 

Fatih:     Saraçhane Parkı 

Göztepe:     Göztepe Parkı & Özgürlük Parkı 

İkitelli:    Cemevi Önünden Atakent’e Yürüyüş Yürüyüş 

sonrası Atakent’te forum 

Kadıköy:     Yoğurtçu Parkı 

Eyüp:     Karadiler Parkı (Eyüp) 

Kartal:     Kartal Parkı 

Kireçburnu/Ömürtepe:  Çamlık Piknik Alanı 

Kocamustafapaşa:   Meydan 

Koşuyolu:     Koşuyolu Parkı 

Kozyatağı:     Kriton Curi Parkı 

Maltepe:     Maltepe Meydanı 

Maslak/Sarıyer/ 

Yeniköy/Emirgan:   Yeniköy Parkı 

Bahçelievler:    Milli Egemenlik Parkı 

Okmeydanı:     Sibel Yalçın Parkı 

Pendik:     Kuşluk Parkı 

Rumeli hisarüstü:   Duatepe Park 

Sarıgazi:     Vatan İÖO Önünden Yürüyüş ardından 

meydanda forum 

Tuzla:     Tuzla Atatürk Büstü 

Ümraniye:     Çarşı Parkı & Fethi Paşa Korusu 

Üsküdar:     Doğancılar Parkı  

şeklinde çağrıların olduğu görülmüştür. 

 

2.1.7.2. Yaz Öğrenci Kampları 
Taksim Dayanışmasının en büyük bileşenlerinden olan TMMOB’a bağlı bazı meslek 

odalarının üniversite öğrencilerine yönelik yaz öğrenci kampları düzenledikleri, bu kamplarda 

konunun genel olarak “Gezi Parkı” ve “Direniş” olarak belirlendiği, bu bağlamda kamplara 

katılan öğrencilere sözde “DİRENİŞ” bilinci aşılanabilmesi için Gezi Parkı kalkışmasında ön 

plana çıkan bazı Dayanışma üyelerinin kamplara konuşmacı olarak katıldıkları tespit 

edilmiştir. Bu kapsamda; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 21-29 Ağustos 2013 

tarihleri arasında İzmir Foça'da düzenlenen yaz öğrenci kampına Gazi Üniversitesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. Aziz KONUKMAN'ın konuşmacı olarak katıldıkları, Uğur YILMAZ'ın ise söz 

konusu kampı organize ettiği ve konuşmacıları olduğunun belirlendiği, 

İzmir Makine Mühendisleri Odası tarafından 31 Ağustos-7 Eylül 2013 tarihleri 

arasında İzmir Selçuk'ta düzenlenen yaz öğrenci kampına 4 Eylül’de TMMOB il 

koordinasyon kurulu sekreteri Süleyman SOLMAZ ve Gürkan AKGÜN isimli şahısların 

katılarak konuşma yaptıkları, Mahir Ulaş AKCAN ve Sungu Köksal ÖZKAN’ın (TMMOB 

MAK. MÜH. ODASI GENEL MERKEZİ - İZMİR) da bu organizasyonda görev aldığı,  

Yine İMO tarafından düzenlenen yaz kurslarına Ayşe Mücella YAPICI'nın 23 
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Ağustos Cuma günü katılacağından bahsettiği tespit edilmiştir. Teknik takip çalışmaları 

neticesinde bahsedilen yaz kamplarına katılarak konuşma yapan şahısların; 

27.08.2013 tarihinde Uğur YILMAZ isimli şahsın organize ettiği İzmir İli Foça İlçesi 

Pollen Tatil Köyünde yapılmakta olan İnşaat Mühendisleri Odası Yaz Kampına, Aziz 

KONUKMAN'ın konuşmacı olarak katıldığı,  

01.09.2013 günü Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 Segaş Kamp Alanında 

Nergiz Tuba ASLAN isimli şahsın konuşma yaptığı,  

01.09.2013 günü Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 Segaş Kamp Alanında 

Alp Erinç YELDAN isimli şahsın konuşma yaptığı,  

02.09.2013 günü Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 Segaş Kamp Alanında 

konuşma yapacağı bilgisi alınması üzerine; 02.09.2013 günü saat:20.15 sıralarında İzmir İli 

Faik BULUT isimli şahsın konuşma yaptığı,  

04.09.2013 günü İzmir İli Selçuk İlçesi Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 

Segaş Kamp Alanında Süleyman SOLMAZ ile Gürkan AKGÜN'ün katıldığı,  

04.09.2013 tarihinde İzmir İli Foça İlçesi Pollen Tatil Köyünde yapılmakta olan 

İnşaat Mühendisleri Odası Yaz Kampına, konuşmacı olarak İlhan Kamil TURAN ve Yusuf 

Kenan BEYSÜLEN isimli şahsın konuşma yaptığı,  

04.09.2013 tarihinde İzmir İli Foça İlçesi Pollen Tatil Köyünde yapılmakta olan 

İnşaat Mühendisleri Odası Yaz Kampına, konuşmacı olarak Ertuğrul MAVİOĞLU isimli 

şahsın konuşma yaptığı,  

05.09.2013 günü İzmir İli Selçuk İlçesi Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 

Segaş Kamp Alanında Adnan ÇOBANOĞLU ile Ali Bülent ERDEM isimli şahısların 

konuşma yaptığı,  

05.09.2013 günü İzmir İli Selçuk İlçesi Pamucak MMO Öğrenci Üye Kampı 2013 

Segaş Kamp Alanında Abdullah Oğuzhan MÜFTÜOĞLU ile Önder İŞLEYEN isimli 

şahısların konuşma yaptığı tespit edilmiştir.  

 

2.1.7.3. Gezi Direnişi Ve Öğrettikleri Konulu Panel (Hatay/Serinyol) 
30.08.2013 günü Hatay Serinyol Beldesinde “Gezi ve Kentleşme“ konulu panel 

düzenlendiği, panelin ana temasının “Gezi Direnişi ve Öğrettikleri” olduğu, panele Eyüp 

MUHÇU'nun yanı sıra İhsan ELİAÇIK, Mustafa SARISÜLÜK, Gürkan KORKMAZ, Ayhan 

ERKAL, Ayhan ERKAL, Zafer CÖMERT, Necmi SAĞLAR ve Edip hoca isimli şahısların 

konuşmacı olarak katıldığı, GEZİ KALKIŞMASI ile ilgili konuşma yaptıkları tespit 

edilmiştir. 

30.08.2013 günü saat: 20.30 sıralarında Serinyol Beldesi Serinyol Belediyesi yan 

tarafında bulunan meydanda bir kamyonet üzerine kurulu Platformda Gezi kalkışmasında 

hayatını kaybeden Ali İsmail KORKMAZ, Mustafa SARISÜLÜK, Abdullah CÖMERT, 

Medeni YILDIRIM ve Mehmet AYVALITAŞ isimli şahısların resimlerinin ve isimlerinin 

yazılı olduğu büyük bir afişin olduğu ve afişin üst kısmında “UNUTURSAK” alt kısmında ise 

“KALBİMİZ KURUSUN” yazılı olduğu, afişin ön kısmına kurulan sekiz kişilik masada 

Türkiye Mimarlar odası genel başkanı Eyüp MUHCU, Çarşı grubu temsilcisi Necmi 

SAĞLAR, İlahiyatçı yazar İhsan ELİAÇIK, Hatay Eğitim Sen Şube başkanı Ayhan ERKAL, 

sunumu yapan görevli ve Gezi kalkışmasında hayatını kaybedenlerden Ali İsmail Korkmaz’ın 

abisi Avukat Gürkan KORKMAZ, Abdullah Cömert’in abisi Zafer CÖMERT ve Etem 

SARISÜLÜK’ün abisi Mustafa SARISÜLÜK isimli şahısların olduğu giriş sunumu için Edip 

Hoca diye hitap edilen şahısın çağrıldığı ve konuşmasına Gezi kalkışmasında hayatını 

kaybedenler ile ilgili giriş yaptığı, 

Panelde; "EDİP………….: Bedirge halk festivaline hepiniz hoş geldiniz. 

(Alkışlıyorlar) İçimiz buruk, acımız büyük yaralıyız, öfkeliyiz aynı zamanda. Reyhanlı 

katliamında yaşadığımız acı, henüz tazeliğini korurken bir başka acı düştü yüreğimize. 
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Taksim gezi protestolarında yitirdiğimiz, demokrasi şehidi Ethem SARISÜLÜK, Mehmet 

AYVALITAŞ, barış kenti Antakya'nın güzel çocukları Abdullah CÖMERT, Ali İsmail 

KORKMAZ ve kardeşlik için göğsünü siper eden Medeni YILDIRIM kardeşimiz acımızı 

daha da derinleştirdi. … festivali gezi direnişinde yitirdiğimiz yiğitler için adadık, genç 

fidanlarımız canlarımız için adadık, içeriğini buna uygun şekillendirdik, zira onlardan çok şey 

öğrendik, gezi direnişi bizlere güçlü bir dayanışma ruhu verdi. …Bunu Taksim gezi de 

gördük, bunu Antakya Armutlu direnişinde gördük, bunu ülkemizin dört bir yanında sokaklara 

dökülerek demokrasi özgürlük ve barış isteyen halkların gözlerinde gördük. Bu dayanışma bu 

birliktelik ruhu büyüyor, güçleniyor, iktidar olanın korkusu çoğalıyor. Taksim gezi, ülkemiz 

açısından bir milat oldu. …  

Ahmet….. (Ayhan ERKAL, Ahmet diye bahsediyor) Edip arkadaşımıza teşekkür 

ediyoruz. …. Şimdi panelimiz biliyorsunuz gezi ve gezinin öğrettikleri konusuyla devam 

edecek. 

İhsan ELİACIK : …GEZİ RUHUNUN SELAMI İLE SELAMLIYORUM … 30 gün 

boyunca her bir yer yüzü iftarında anlattığım şeyleri burada, Armutlu da gelerek 10 dakikalık 

kısa konuşma yapmıştım oradakini de dahil ederek, üç noktada toplamak istiyorum…bir 

mazluma kimliği sorulmaz, Gezi benim görüşüme göre bir rüya idi; Rüya, bildiğimiz rüya; 

Rüyalar niye görülür arkadaşlar? Gerçekleşsin diye görülür, rüyam gerçekleşti dersiniz, keşke 

bu rüyam gerçek olsa dersiniz, gezi ve gezide olan olaylar 19 günlük bir rüyadır. … önce 

zihinlerde değişim başlar önce var olandan farklı bir rüya görürsünüz, sonra birileri gelir o 

rüyayı gerçekleştirmek için çaba sarf eder sonra, içinde yaşadığımız toplum ve hatta dünya o 

rüyanın içinde yeniden kurulur. Gerçek anlamda devrimci o rüyayı görebilendir, … Bu 

rüyanın içerisinde bu toplumun yeniden kurulması mümkün. … din egemenin elinde afyon, 

ezilenin elinde, mazlumun çığlığına dönüşür. …. biz dinin afyon yüzüne karşı, vicdan yüzünü 

devrimci yüzünü, ortaya çıkarmak için geziye gittik… orda burada evi barkı terk ettim, o 

rüyayı arıyor ve onu gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. İnşallah bu bize nasip olur, inşallah bu 

ölen şehitlerin kanı, bereketi ve ruhaniyeti ile bu ülkede daha önce olmadık şeyler gerçekleşir, 

Mısırdaki ölenleri, Suriye de ölenleri, Rojava da ölenleri, Geziyi bastırmak için sürekli olarak 

gözümüzün içine içine sokmalarına rağmen, gezi büyüyü bozmuştur, BU İŞİN SONU 

GELECEKTİR, YILLAR SONRA BELKİ ŞÖYLE DİYECEKSİNİZ; KÜTÜR KÜTÜR 

DEVRİLDİKLERİNDE, BU İŞ ŞU KADAR YIL ÖNCE GEZİ İLE BAŞLAMIŞTI 

DİYECEKSİNİZ. BUNU ADIM GİBİ EMİNİM, … 

Eyüp MUHÇU: … direnişçiler, dayanışmacılar, merhabalar. 5 bin yıl önce bu 

topraklar da Kral Gılgamışın, Amanos ormanlarının, tahrip etmesi karşısında hayatını ortaya 

koyan Huvava’nın (Sümer inanışına göre, sedir ormanını koruyan yaratık) çağdaş yoldaşlarına 

merhabalar. … bu coğrafya da bi 5 bin yıl önce huvava sedir ormanlarının yok edilmesi ve 

uruk krallığına yeni bir sur yapılması karşısında direnmiş ve bunun sonucunda hayatını 

kaybetmişti. Bir kral karşısında, kralın doğa yağması karşısında hayatını kaybetmişti. GEZİ 

DİRENİŞİNDE KATLEDİLENLER, kaybettiğimiz kardeşler, yeni dönemin 21. Asrın 

despotlarına, kralcıklarına karşı barışçı ve demokratik yöntemlerle mücadele ederlerken 

katledildiler. Bu despot zalim yönetim anlayışını diktatörlüğe özenenleri, hep birlikte 

huzurunuzda kınıyorum. … HEPİNİZİN BİLDİĞİ GİBİ KANAL İSTANBUL, 

İSTANBUL’A 3. KÖPRÜ, KUZEY MARMARA OTOYOLU, İZMİR İSTANBUL VE 

DAHA PEK ÇOK PROJE GÜNDEMDE OLDUĞU KOŞULLARDA, BİR GEZİ 

DİRENİŞİ GÜNDEME GELDİ VE O SIRA HATIRLAYALIM BÜTÜN DEVLET 

ERKANI 3. KÖPRÜ TEMELİNİ ATMAK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞTİ. BU TEMELİ 

ATARKEN İSTANBUL’UN BU ÜLKENİN KAYNAKLARINI YAĞMA TALAN 

KARARINI VERİRLERKEN, DEĞERLİ DOSTLAR AYNI ZAMANDA BİR 

KATLİAMCILIĞI DARBECİLİĞİ VE BU ÜLKEDE BAĞNAZLIĞI ONAYLAYAN 

BİR İSME DE İMZA ATTILAR. Bu rama yağma talan projesinin adına Yavuz Sultan Selim 
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adını verdiler. … bizzat iktidar adına Tayyip ERDOĞAN ramazan ayı boyunca her camii 

önünde ve iftar sofralarında, mezhepçilik, ayrımcılık, şiddet politikalarını kutsayan, halkı 

birbirine düşürmeyi hedefleyen, adeta iç savaş çağırısı, nutukları attı ve bu süreçte gezi 

duyarlılığı gösteren, barışçı insanlara karşı şiddet uygulandı. ARKADAŞLARIMIZ BİZZAT 

ERDOĞAN’IN EMRİ İLE UYGULANAN ŞİDDETLER SONUCUNDA KATLEDİLDİ ve 

bütün bu süreç sonunda, hem yağma talan politikalarının devlet erkanı tarafından 

onaylanmasının, hem de bu yağma talan projesine Yavuz Sultan Selim adının verilmesinin hiç 

de tesadüfi olmadığını bizatihi planlayarak gerçekleştirildiğini somut bir şekilde öğrendik. … 

Taksim Gezi Parkına müdahaleden sonra bir toplumsal uyanışın, bir toplumsal patlamanın 10 

milyonun üzerinde insanın meydanlara çıkmasının, bir tesadüf olduğunu düşünebilir miyiz? 

Bizler özellikle kent üzerinde çalışan çaba gösteren insanlar olarak, bunun bir tesadüf 

olmadığını düşünüyoruz. … bir diktatörlüğün, finansmanı kentlerin, kültürlerin yaşam 

alanlarımızın yağmalanması ile gerçekleştirilmektedir. … bizler gezi duyarlığı çevresinde 

hareket eden, direnişçiler, dayanışmacılar bizzat yeni krallarla yeni diktatörlerin emirleri ile 

katledilmektedir. Ancak şunu sizlerle paylaşmak istiyorum, artık halk meydanlara çıkmıştır, 

ben varım demiştir, bana rağmen, benim hakkımda karar alamazsınız demiştir. İşte gezi 

duyarlılığın asıl anlamı budur ve gezi duyarlılığı var oldukça, sürdükçe diktatörler, despotlar, 

zalimler istedikleri gibi bu coğrafyada at oynayamayacaklardır. 

Necmi SAĞLAR : … Çarşı gerçekten bu gezi direnişinde inanılmaz bir şekilde ön 

plana çıktı, aslında gezi bir araya gelemeyecek unsurları bileşenleri refleksi bir araya 

getirmiştir ve mükemmel bir dayanışma öğreneği sunmuştur gezide. …Çarşı zaten ortaya 

çıkışı, çarşının her zaman toplumdaki muhalif duruşu, her dönem ortaya çıkmıştır. Gezi ruhu 

da, çarşı ruhunu ek olarak kendini inanılmaz bir şekilde ortaya koydu çarşı, geziden aldığı 

destekle, geziden aldığı o dirençle, insanlara ayrı bir direnç, ayrı bi dinamik insanlara kattı ve 

insanlar çarşıyı gezide gördükleri zaman, taksimde kendilerine olan güvenleri inanılmaz bir 

şekilde artmıştı. Hatta az önce bir arkadaşla konuşuyorduk gezi de taksimde direnişin ve 

yılgınlığın olduğu bir anda, insanlara şöyle bi şey söylendi birazdan çarşı geliyor, biraz daha 

dayanın diye ve insanlar inanılmaz bir tekrardan böyle kendilerine olan güvenleri arttı, 

inanılmaz bir direniş örneği tekrardan sergilemeye başladılar. … gezide mizah işin içine 

girince, çarşı grubunun biliyorsunuz slogan yaratan bir ekibi vardı her alanda her anda 

iktidarın söylemlerine inanılmaz bir şekilde karşı bir mizah geliştirdi,… a-politik insanları 

politize etme açısından kendi duruşu ile bunu yapmayı başardı, her zaman barışçı söylemleri 

ortaya koydu arkadaşlar ve bunu şunu halen sürdürüyor. 

Ahmet….. (Ayhan ERKAL, Ahmet diye bahsediyor) … sağ yanım direniş, sol yanım 

ölümü andırıyor, ölüm ve direniş. Direniş her zaman, direnişin olduğu yerde tabi ki bedeller 

olacaktır, ödediğimiz bedellerden Ali İsmail KORKMAZ, Ethem SARISÜLÜK, Abdullah 

Can CÖMERT, Mehmet AYVALITAŞ, Medeni YILDIRIM burada üç şehidimizin abisi 

bulunuyor … 

GÜRKAN KORKMAZ : … Ali İsmail böyle biriydi ve şunu derdi ben öldüm ama 

yüzyıl daha iki yüzyıl daha asırlar daha yaşasaydım, bu kadar insana neler yaptığımı, 

gençlerin neler yapabileceğini bu dünya için sadece bağırmak değil, fiilen neler 

yapılabileceğini gösteremezdim. BEN YAŞASAYDIM İNSANLARIN DAYANIŞMASI İÇİN 

BU KADAR ETKİN OLAMAZDIM insanların neler yapabileceğini onlara gösteremezdim 

derdi VE DURUMUNDAN MUTLU OLURDU…. Ali İsmail devrimci değildi ama Ali 

İsmail direnişçiydi, Ali İsmail isyancıydı isyan ediyordu. İstemediği bir şeyin olmasına 

kendisine rağmen olmasına razı değildi bizim de razı olmamamız gerekiyor. Gezi Direnişi 

başta ben tüm toplumumuza bunu öğretmiştir, 

AYHAN ERKAL : … Gezi Direnişlerinde çatışan insanlarla birlikteydi fiziki olarak 

her ne kadar hapiste olsak da ama şurada şu gerçek açığa çıktı, AKP nin 10-12 yılı aşkın 11-

12 yılı aşkın bu faşist terörüne karşı, faşist saldırılarına karşı, halkın bütün kesimlerine karşı 
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yürüttüğü bu zalimce politikalara aslında Gezi Direnişi çok iyi bir cevaptır. Kısaca bir 

ayaklanmadır, bu bir ayaklanmaydı ve halkın bu birleşik gücünü, halkın direnişini, halkın 

savaşını tüm ülkeye yaymak için aslında faşizme karşı bir başkaldırıydı. ...” şeklinde 

konuşmaların yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

2.1.7.4. İzmir Karaburun/Aliağa'da Yapılan Forum Toplantıları 
06.09.2013 tarihinde İzmir ili Karaburun ilçesinde 8. Karaburun Bilim Kongresine 

Tayfun KAHRAMAN'ın katıldığı, bu toplantıya Özge KURBAN, Kumru ÇILGIN, Tuğba 

Apaydın isimli şahısların da katıldığı, Tayfun KAHRAMAN'ın yönetiminde konuşmalar 

yapıldığı, Yine 03/05.09.2013 tarihlerinde Ahmet SAYMADİ'nin yaptığı telefon 

görüşmelerine bakıldığında, Karaburun’da yapılan festival, kongre ve toplantılardan 

bahsettiği, yine bu dönem içerisinde Aliağa Belediyesi tarafından bu yıl 23.sü düzenlenen 

Emek ve Barış Şenlikleri yapıldığı, bu şenliklere ise Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can 

ATALAY'ın konuşmacı olarak katıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yapılan açık kaynak 

araştırmalarında; www.kongrekaraburun.org/index.php/tr/gecmi-kongreler/kongre-

2013/etkinlik-programi link adresinde Karaburun Bilim Kongresi programı içerisinde 

“Caracazo'dan Gezi Direnişine (İktidar ve Mücadeleler)” ve “Forum: Gezi Direnişi ve Kadın 

Mücadelesi” isimli programların da bulunduğu ancak programlar ile ilgili herhangi bir detayın 

olmadığı, 

İnternet sitesi üzerinde yapılan araştırmada http://www.kongrekaraburun. 

org/index.php/tr/gecmi-kongreler/kongre-2013/basvuru-ve-katilim link adresinde Karaburun 

Bilim Kongresine bildiri sunmak isteyenlerin kongrede bildiri sunmak isteyenlerin 

çalışmalarının ana temayla ilişkisini, açık bir biçimde savını, anahtar sözcükleri ile temel 

atıflarını içeren ve beş yüz sözcükten az olmayan özetlerini ya da tam metin taslaklarını en 

geç 1 Nisan 2013 tarihine kadar kongrekaraburun@gmail.com adresine e-postayla 

göndermeleri gerekmektedir.” şeklinde ibarenin olduğu, 

Açık kaynaklardan GEZİ KORKU DUVARINI YIKTI başlıklı haberler ile ilgili 

olarak yaptığımız çalışmalarda; 

http://www.denizlikulvargazetesi.net/gezi-korku-duvarlarini-yikti 

http://www.egedesonsoz.com/haber/aliaga-da-gezi-paneli-korku-duvarlari-

yikildi/849139 

http://everywheretaksim.net/tr/insan-haber-aliagada-geziden-once-geziden-sonra-

paneli/ 

http://www.haberler.com/gezi-korku-duvarlarini-yikti-5007979-haberi/ 

http://www.egedesonsoz.com/haber/aliaga-da-gezi-paneli-korku-duvarlari-

yikildi/849139 

http://www.haberler.com/gezi-korku-duvarlarini-yikti-5007979-haberi/ link 

adreslerinde Aliağa Belediyesi tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen Emek ve Barış Şenlikleri 

kapsamında gerçekleştirilen “Gezi’den Önce, Geziden Sonra: Değişen Türkiye ve Dünya” 

konulu bir panel düzenlendiği panelde Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı ve 

Taksim Dayanışması Sözcüsü Tayfun Kahraman, Taksim Dayanışması Avukatlarından Can 

Atalay isimli şahısların da konuşmacı olarak katıldığı, Tayfun Kahraman, isimli şahıs 

konuşmasında; “Taksim direnişi; Taksim Meydanı’nda ‘efendi’ bir söylemle kentine ve 

ağacına sahip çıkmak isteyenlere yapılan polis müdahalesine karşı barışçıl bir sesleniş oldu. 

Toplumun vicdanı Taksim’de yaşananlara ve polis şiddetine karşı boş durmadı. Binlerce kişi 

kısa sürede sokağa döküldü. Orada hoşgörü ile birlikte, bugüne kadar birbirine karşı taş 

atanların birbirleri ile nasıl halay çekebileceklerini gördük. Tüm Dünya’ya birlikte nasıl 

yaşayabileceğimizi gösterdik. İşte oradaki hoşgörü Gezi Direnişini bu kadar büyük ve 

inanılmaz kıldı” şeklinde konuşma yaptığı, Can Atalay isimli şahsın “Gezi Parkı eylemlerinin 

son 100 yıldır bu topraklarda yaşanan az görülmüş bir kitle hareketi olduğunu söylediği, 
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Atalay, “Taksim meydanında yapılmaya çalışılan ne şehircilik açısından ne de hukuken olacak 

iş olmadığı çok açıktı. Biz bunun hukuksal mücadelesini verdik. Yani siz haklarınıza, biz 

haklarımıza sahip çıkmazsak; yarın da bir başkası bunun kendi hakkı olduğuna emin olur. Bu 

direniş, bu topraklarda az görülmüş bir kitle hareketidir” şeklinde konuşma yaptığı tespit 

edilmiştir. 

 

2.1.7.5. 1 Ekim 2013 Hatay Samandağ’ında Yapılacak Miting 
Ahmet SAYMADİ'nin görüşmelerine bakıldığında, 1 Ekim 2013 tarihinde Hatay ili 

Samandağ’ı ilçesinde yapılacak bir miting ve organizasyonundan bahsettikleri, bu mitinge 

Memet Ali ALABORA, Levent ÜZÜMCÜ gibi sanatçıların da katılmasıyla ilgili konuşmalar 

yaptıkları tespit edilmiştir.  

 

2.1.7.6. İsyan Söyleşileri Toplantıları 
Ahmet SAYMADİ'nin görüşmelerine bakıldığında, SYKP’den bahsederek “İsyan 

söyleşileri” isminde bir dizi faaliyetten bahsettiği görülmüştür. İsyan söyleşileri faaliyetlerini, 

kendi yönetiminde olduğu anlaşılan Kumbara sanat atölyesi veya Cezayir restoranda 

yapacağını anlattığı, “isyan söyleşilerinin” “Gezi Direnişine katılan insanlarla ilgili” 

olduğundan bahsettiği, konuyla ilgili Ekin Ulaş DEMİRCİ, Sarphan UZUNOĞLU, 

Tuncay….. (905417975xxx), ALİ GÜLMEZ, Emine Beyza ÜSTÜN isimli şahıslarla 

görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.  

 

2.1.7.7. 1 Eylül Barış Zinciri Eylemi 
Mehmet Osman Kavala ile irtibatlı olup, Taksim Dayanışmasının önde gelen 

mensuplarından Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Merkez Yürütme Kurulu üyesi Haluk 

AĞABEYOĞLU ve TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman SOLMAZ'ın son dönemde 

kamuoyu desteğini kaybeden ve etkinliğini yitiren provakatif kalkışma eylemlerine ivme 

kazandırmak ve bu eylemlere geniş kitlelerin katılımını sağlamak amacıyla HDK içerisinde 

yer alan şahıslarla ortak çalışmalar yürüttükleri görülmüştür. 

Bu kapsamda Haluk AĞABEYOĞLU ve HDK öncülüğünde İstanbul genelinde 

“Barış için El Ele” sloganıyla bir kampanya düzenlenerek 1 Eylül 2013 tarihinde yoğun 

katılımın hedeflendiği bir eylem tertip edilmiş, "Barış Zinciri" adlı eyleme istenildiği oranda 

katılım sağlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu eyleme katılımı arttırmak ve geniş kamuoyu 

desteği oluşturmak amacıyla Taksim Dayanışması tarafından da çağrılar yapıldığı, forumlar 

koordinasyonunda da karar alındığı tespit edilmiştir. Şüpheliler tarafından yönlendirildiği 

bilinen semt forumlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 20.08.2013 günü “Etiler Sanatçılar Parkı 

Forumu”nda 1 Eylül Dünya Barış günü faaliyetlerinin planlanacağı bilgisi edinilmiş, 

bahsedilen tarihte Forum düzenlendiği ve Ezgi ÖZ BAYSAL ile irtibatlı olduğu anlaşılan 

Murat Can AŞLAK isimli şahsın foruma öncülük yaptığı, konuşmalarda foruma ait facebook 

ve twitter adreslerinin paylaşıldığı, 1 Eylül günü oluşturulacak insan zincirinin 

Bahçelievler'den başlamak üzere sahilden Sultanahmet, Galata, Sarıyer’e kadar devam 

edeceği, Anadolu yakasında ise Üsküdar, Kartal Sahil yolunda devam edeceği, TAKSİM 

DAYANIŞMA, Sendikalar, Sivil toplum kuruluşları, ÇARŞI grubunun da eyleme destek 

vereceği, Dolmabahçe Başbakanlık Konutuyla ilgili planlamanın ÇARŞI grubunun 

desteği netleşince olacağı, bu eylemle ilgili bir çağrı metni hazırladıkları ve Twitter üzerinde 

#1Eylüldebarışiçinelele# isimli bir hashtag oluşturdukları, eylemde irtibatı telsizle kuracakları 

şeklinde konuşmalar yapıtlıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu konuda, Aslı YAGCI, Arzu….. 

(905414033xxx), Bülent UYGUNER, BETÜL ÇOBANOĞLU, ERSİN DALGA, Reha… 

(905309372xxx), Tahsin KANDAMAR, CEREN (902125877xxx), Beyza… (5558269xxx) 

isimli şahısların da konuşma yaptığı tespit edilmiştir. 

20.08.2013 tarihinde Etiler Forum adı altında gerçekleşen görüşmenin alınan ses 
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kaydı incelendiğinde, 1 Eylül Barış Zinciriyle ilgili organizasyon yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ses kaydının çözümünde özetle; 

Y ŞAHIS: Aslında baya bir onu hemen duyururuz abi önce basit bir duyurum var ya 

forum haliyle 70 gündür devam ediyor ve artık benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de 7 günde 

forum yapan bir tek biz olduğumuz için bunun sayısını düşürmekten yanayız az evvel 

koordinasyon grubu olarak bir toplantı yaptık benim sesim nasıl geliyor ama  

A ŞAHIS: Herkese iyi akşamlar bir kaç gecedir duyuyoruz ama bugün daha da 

netleşti CHP’den Aylin Nazlı AKA ayın 29’unda 29 Ağustosta burada bir konuşma yapacak 

konu Gezi Hareketi olacak bir sonraki hafta ondan onay bekliyoruz hava iş sendikası başkanı 

şuanda ciddi bir eylem var bunun gezi hareketi ile bağlantısı ve gelecek ile ilgili planlarını 

anlatacak bir sonraki hafta belki şu ana kadar en çok talep gören insan bende assolist böyle 

anlatır gibi oldu Emine Ülker TARHAN çok talep görüyor Emine hanıma ulaşmaya 

çalışıyoruz. 

X ŞAHIS: İnternet çok hızlı tamam ben başlayayım perşembe günü film 

gösterilerimiz var Redhack'in filmini çeken bağımsız sinema merkezinin yönetmeni Mustafa 

Kenan AYBASTI gelecek “Artık Yeter” diye Gezi Direnişini konu alan bir film çekmiş … 

onu göstereceğiz ve yönetmen katılımlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz perşembe 9 da cuma  

M.C.A: Barıştan yana insanlar olarak oradaydık biz bugünü kullanarak biliyorsunuz 

ki herkes bilgiye ulaşamıyor bizi vandallar olarak gösterenler var bizden gerçekten çok uzak 

görenler var özellikle tepenin arka tarafında biz öyle bir gün düzenleyelim ki hem bugünkü 

toplumsal barış üzerinden dünya barışına ses getirecek bir proje olsun dedik ne yapabiliriz 

dedik projenin adı 1 Eylülde barış için el ele bir insan bu kelimeyi kullanmak istemiyorum 

ama yerine bir şey kuramıyorum bir insan zinciri kurulacak bu da şuanda planlanan 

Bahçelievler'den çıkıp Sultanahmet üzerinden Galata'yı geçerek Sahil yolu üzerinden ondan 

sonra da Sarıyer'e kadar giden bir insan zinciri karşı tarafta da Üsküdar üzerinden Göztepe 

Parkı ya da Kartal'a kadar giden bir insan zinciri bunun üzerinde bizim çalışma grubundaki 

haritacı arkadaşlar çalışıyorlar 

MURAT CAN AŞLAK: 1 buçukta ama bu değişebilir 1 buçuk ile 2 buçuk arasında 

da olabilir ama iki tane opsiyonumuz var sadece şuanda bunun sebebi de şudur böyle o saatte 

olmasının aynı gün bir de Barış Şöleni var Taksim Dayanışması da onu destekleme içinde o 

yüzden biz bununla çakıştırmak istemedik zaten onlarla dirsek teması da yapıyoruz bunu 

onlarda bu projeye bizim projemize doğal olarak sıcak bakıyorlar ve destek verecekler bu tür 

sivil toplum örgütünde hem de katılım yönünde hem sadece biz … … 1 Eylül Dünya Barış 

Gününde şehirlerimizi el ele barışla örüyoruz gezi ruhunu yaşatan forumlar olarak barış ve 

huzur içinde bir arada yaşadığımız şiddet zulüm ve baskının olmadığı özgür bir dünya için el 

ele veriyoruz bizlere dayatılan hiçbir ayrımcılığı kabul etmiyor mahallemizden başlayarak 

tüm Türkiye'de sağımızda solumuzda kim varsa inancına diline ırkına ve cinsiyetine 

bakmadan elini tutuyoruz parklardan sokaklara Eminönü'nden Sarıyer'e Karaköy'den Kartal'a 

İstanbul'dan tüm Türkiye ye uzanıyoruz biz evrensel değerlere saygıyı ... insanlar olarak 

sadece ülkemizde değil bölgemizde ve tüm dünyada sevgi barış ve huzur içinde yaşamak 

amacıyla Taksim'den Dikmen'e Rojova'dan Halep'e Adaviye'den … Gazze'den Doğu 

Türkmenistan'a bütün dünyaya ilham veriyoruz umut oluyoruz bunun için hadi sende 1 Eylül 

pazar günü 13’de anneni kardeşini komşunu dostlarını alıp gel barış için el ele ver …barış için 

el ele forumlar arası çalışma grubu bu ana metnimiz … 15 dakika el ele tutuşacağız … 300-

500 civarı bisikletli mobilize edeceğiz hani şudur diğer ihtiyaçların karşılanması için bazı 

diğer sivil toplum kuruluşlarını hani ilk yardım desteğidir onlarla ilgili hazırda bulunacaklar. 

Etiler Forum üyesi olarak paylaşmam gerekir ama hani önce bir çağrı metnini onlara 

yollamamız lazım onlar dediler ki hepsi sıcak bakıyoruz ama bir metni görelim ondan sonra 

gelebiliriz ama çoğu sıcak bakıyor bu bildiğiniz büyük sendikalar sıcak bakıyor. Taksim 

Dayanışması sıcak bakıyor çevre örgütleri sıcak bakıyor bütün basın sıcak bakıyor 
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dokunduğumuz sanatçılar sıcak bakıyor … Etiler Forum olarak buna onay veriyor muyuz 

vermiyor muyuz çünkü ben orada çalışma grubunda yer aldım Etiler Forum temsilcisi olarak. 

Z: Şimdi buradan varsay ki 5000 kişi toplandık şurada Bebek'e indik direk Bebek'e 

indik sonra o 5000 kişiyi nasıl dağıtacağız. 

M.C.A: Bununla ilgili biz belirli mesafelerde bir görevli olacak zaten ayrıca biz 

Etiler Forum olarak … Abbasağa kendi forumundan geçirdi bu organizasyonu Abbasağa Parkı 

Formu olarak katılmayı onun dışında yanılmıyorsam Cihangir geçirdi…3000 artı evet Çarşıyı 

da getirdi Çarşı var içinde zaten o yüzden 3000 artı demek zaten 3 kilometre demek  

Z ŞAHIS: … aktif kullanmadık facebook ve twitter sayfalarımız var ve facebookta 

sayfanın üzerinde açılmış bir etkinlik var hemen onları da görün  

M.C.A: … afiş billboard çalışmaları yapılıyor ama önce forumların onay vermesi 

lazım … forumları söyleyelim size Üsküdar var Zekeriyaköy var Yoğurtçu var bunların hepsi 

olumlu temayül yoklamalarını yaptılar ve olumlu da çıktı zaten sadece oylamaları kaldı 

Yeniköy var 4. Levent var … Bebek var tabi doğal sahibi fikir sahibi Bebek zaten  

C ŞAHIS: … Cağaloğlu'ndan inerken sıkıntı varsa attım DİSK oraya gidecekte orada 

müdahale etmek kolay olmasın diye atıyorum Taksim'e çıkmak sıkıntı olacaksa 

Gümüşsuyu'ndan aşağıya kayacağız falan hani biz güzergahımızı böyle tasarlıyoruz 

Başbakanlık konutu tamamen Çarşının desteği netleşince olacağı için Beşiktaş 

güzergahı değişebilir…” şeklinde konuşmaların yer aldığı tespit edilmiştir. 

 

2.1.7.8. Diyarbakır İlinde Yapılan Toplantılar 
13.09.2013 tarihinde Ayşe Mücella Yapıcı’nın Diyarbakır iline giderek, “oda 

toplantısı” dediği bir toplantıya katıldığı, bu konuda Akif Burak ATLAR ile görüşürken 

“GÜNEYDOĞU’YU ÖRGÜTLEYECEĞİM NE İÇİN ODANIN TOPLANTISI VAR” 
dediği, konuyla ilgili Rıfat DOĞAN, Sunay GEDİK ile de görüşme yaptığı tespit edilmiştir. 

 

2.1.7.9. Odtü Eylemlerinin Desteklenmesi 
ODTÜ eylemleriyle ilgili Ayşe Mücella Yapıcı’nın çok sayıda görüşmesi olduğu, 

Taksim Dayanışma ve Forumlar Koordinasyonda bu konuda görüşmelerin yapıldığı, ODTÜ 

eylemlerine destek olunması, sosyal paylaşımlarda destek açıklamalarının yapılmasını istediği 

ve bu yönde açıklamalarının yapıldığı, HDK ve SYKP gibi örgütlenmelerin de ODTÜ 

eylemlerine destek verilmesiyle ilgili konuşmaların yer aldığı tespit edilmiştir. 

ODTÜ Eylemleriyle İlgili Basında Çıkan Haberler; 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 30 Haziran 2013 yılında 2012-2013 eğitim-

öğrenim sezonu mezuniyet töreninde ODTÜ Stadyumu içerisinde her yıl düzenlenen pankartlı 

yürüyüşte gezi parkı olayları ile ilgili pankartların açıldığı görülmüştür. Bu pankartlar ile yurt 

genelinde yapılan eylemlere şahısların destek oldukları görülmektedir. Ayrıca İstanbul Teknik 

Üniversitesinde 31 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen Roger WATERS‘ın “The Wall” isimli 

parçayı söylediği sırada sahnede bulunan ekranda gezi kalkışmasında hayatını kaybeden 

şahısların fotoğrafları ve isimleriyle duvara yansıtıldığı görülmüştür. 

 

2.1.7.10. Taksim Dayanışmasının Gezi Kalkışmasında Ölen Yaralanan Ya Da 

Tutuklananlar Üzerinden Propaganda Faaliyetleri 
Taksim Dayanışmasının, Gezi kalkışmasında ölen, yaralanan ya da tutuklanan 

şahıslarla ilgili propaganda faaliyetlerinin olduğu tespit edilmiştir. SOSYAL MEDYA 

PAYLAŞIMLARI ve medya açıklamalarında bu olayları kullandıkları, bu şekilde gezi 

kalkışmasının ivmesinin düşmemesi, devam etmesini amaçladıkları anlaşılmaktadır. Gezi 

kalkışmasında ölen, yaralanan veya tutuklanan şahıslarla ilgili AİHM'de çalışma yapılması, 

ailelerini medyaya çıkartılması, değişik panellerde konuşturulması, yardım yapılması vb. 

alanlarda faaliyetlerinin olduğu, konuya ilişkin Ayşe Mücella YAPICI, Akif Burak ATLAR, 
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Süleyman SOLMAZ, Ezgi ÖZ, Ahmet SAYMADİ, Cemal Sami YILMAZTÜRK, Eyüp 

MUHÇU, Haluk AĞABEYOĞLU isimli şahısların görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

2.1.7.11. Taksim Dayanışmasının Medya Faaliyetleri 
Yapılan soruşturma kapsamında; açık kaynaklardan yapılan çalışmalarda 

http://t24.com.tr/haber/capul-tv-750-bin-kisiye-ulasti,231955 link adresli sitede “Çapul TV 

750 bin kişiye ulaştı” başlıklı haberde Funda Başaran’ın Ali Ergin Demirhan ile yaptığı 

röportajın anlatıldığı görülmüş röportajda özetle; 

“6 Haziran 2013 Perşembe günü, Gezi Parkı direnişinin 10. gününde başlayan 

ÇapulTv yayını 7. gününü tamamlayarak, yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlendiğini, 

ÇapulTv başlangıçta her gün 16:00′dan itibaren canlı yayını başlatmayı ve gece 02:00′a kadar 

sürdürmeyi planlandığını, 11 Haziran günü ÇapulTv sadece iki saatlik bir kesinti dışında 24 

saat canlı yayında kaldığını, o iki saatlik kesinti ise ÇapulTv’nin Gezi Parkı içerisindeki Gezi 

Kafe’de kurduğu ‘mini sahra’ stüdyonun atılan gaz bombaları nedeniyle durulamaz ve yayın 

sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle yaşandığını, bir süreliğine saldırıya uğrayan bölgenin 

dışına taşınan ve canlı yayınını oradan sürdüren ÇapulTv ardından tekrar Gezi Parkı’nın içine 

Gezi Kafe’ye döndüğünü, 

ÇapulTv, diğer yayın kuruluşları ile ortak yayınlar gerçekleştirdiğini, Tv10 

televizyonu, İMC Televizyonu, HayatTV ve HalkTV, Nor Radyo zaman zaman ortak yayına 

geçerek kendi platformlarından ÇapulTv yayınını verdilerini, ayrıca ÇapulTv’yi kendi web 

sayfalarına yerleştirmek isteyen web sitesi sahipleri ile html kodlar paylaşıldığını, Eskişehirli 

Gezi Parkı direnişçileri ÇapulTv yayınını perdeye yansıtarak hep birlikte eylem alanında 

izlediklerini, 

Gezi Parkı direnişinin tek iletişim aracının ÇapulTv olmadığını, FM 101.9 

frekansından ve internetten yayın yapan Gezi Radyo, Direnişin görsel belleğini oluşturmaya 

çalışan ve bir belgesel çalışması içinde olan Videoccupy, parkta çektikleri videoları 

montajlamadan günde iki kez internete yükleyen Gezi Parkı TV, Parkın ilk günlük gazetesi 

olan Gezi Postası ve görüntü paylaşımına dayalı Revoltistanbul bunların dışında İstanbul, 

Ankara ve başka kentlerden direnişçiler bazı canlı yayın platformlarını kullanarak doğrudan 

eylem alanlarından kendi amatör yayınlarını yapmaya başladıklarını, 

Gezi Parkı direnişi olarak tarihe geçecek olan bu direniş sürerken Türkiye’nin en 

büyük haber kanallarından birisinin penguenleri konu alan bir belgesel göstermesi ise, iletişim 

çalışmaları literatürüne önümüzdeki yıllarda ‘penguen’ sözcüğünün benzer örnek olayları 

adlandıran bir kavram olarak girmesine neden olacağını, 

2002 yılında Venezuela’da yapılan darbe sonrasında, bütün bir halkın sokağa 

dökülmesi ve Chavez’i tekrar devlet başkanlığına getirmesi sırasında darbeden yana olan 

Venezuela ticari medyasının 48 saat boyunca Tom ve Jery isimli çizgi filmi göstermesi, 

Türkiye’de ana akım medyanın 5 gün boyunca Gezi Direnişi’ni haber yapmaması ile 

karşılaştırılabilecek uluslararası örneklerden birisi olduğunu, Venezuela’da darbe koşullarında 

yaşanan bu durum, Türkiye’de demokrasinin var olduğunun iddia edildiği koşullarda 

gerçekleştiğini, 

ÇapulTv, Tekel Direnişi boyunca yaklaşık 10 gün sürdürülen benzer bir canlı yayın 

deneyiminin üzerinde yükseldiğini, Ahmet Hakan, Mehmet Yılmaz, İsmail Saymaz gibi pek 

çok tanıdık isim, pek çok muhabir ÇapulTv’nin canlı yayınına konuk olduğunu, 

Milletvekilleri, Sendika yöneticileri, sendika aktivistleri, sendika üyeleri, Modacı 

Barbaros Şansal, Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Müzisyen Halil Sezai, Yönetmen Metin Yeğin, 

Demokratik kitle örgütlerinin, odaların temsilcileri, doktorlar, mühendisler, avukatlar, İlkokul, 

ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi pek çok kişinin canlı yayına konuk olduğunu, 

uluslararası konukların olduğunu, dünya çapında süren Occupy hareketlerinin temsilcileri, 

uluslararası medyadan muhabirler ve İstanbul’da yaşayan yabancıların canlı yayına 
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katıldıkları” şeklinde olduğu ifade edilmektedir. 

Yapılan açık kaynak çalışmalarında; http://www.mudahildergi.com/soylesidetay. 

php?link=direnis-neredes-capul-tv-orada-145537&dil=turkce link adresli sitede “DİRENİŞ 

NEREDE! ÇAPUL TV ORADA!” başlıklı haberde Müdahil Dergisinin ÇapulTV’den Ali 

Ergin Demirhan ve Didar AYTAŞ ile yaptığı röportajın anlatıldığı görülmüş röportajda özetle; 

“DİRENİŞ NEREDE! ÇAPUL TV ORADA! 

Müdahil Dergi olarak Gezi Direnişi sırasında, “penguen medyaya inat, direnişi ve 

direnişçilerin sesini duyurmak için kurulan” Çapul TV’ye konuk olduk. Söyleşimizi, 

kuruluşundan itibaren direnişin medyası olduğu kadar öznesi olmayı da sürdüren; bu şekilde 

“sokak siyaseti”nin farklı bir biçimi ile bizleri tanıştıran Çapul TV’den Ali Ergin Demirhan ve 

Didar Aytaş ile gerçekleştirdik. “Bizler yarı amatör bir ruhla, öz gücümüzün, akçesiz üretimin 

ve gönüllü emeğin paha biçilmezliğine inancımızla, her zaman daha fazlasını ve daha iyisini 

yapmamız gerektiğinin bilinciyle çıktığımız yolda çoğalarak yolumuza devam ediyoruz” 

diyen Çapul TV ile yaptığımız bu sohbetin direnişi ve dayanışmayı arttıracağını umuyoruz. 

Müdahil dergi: Çapul TV’nin gezi direnişi sürecinde kurulduğunu biliyoruz. Çapul 

TV nasıl kuruldu? O günden bu güne neler yaptı? Neler değişti? Anlatır mısınız? 

Ali: Çapul TV Gezi komününün bir parçası olarak kuruldu. Parkta ne olup bittiğinin, 

oradaki insanların ne istediğinin bizzat oradaki insanlar tarafından anlatılması gerekiyordu. 

Çapul TV komünün bir parçasıydı; komünün anlayışını yansıtıyordu. 

Aynı zamanda ana akım medyanın da eleştirisiydi. Kısaca oradaki ideolojik politik 

isyanın medya alanındaki bir yansımasıydı. Stüdyomuz sokakta kuruldu. Çapul TV, Gezi 

Kafe’de kurulan stüdyosunu sokaklara taşıdı, Gezi boşaltıldıktan sonra yayınına park 

forumlarında devam etti. Eylül sonunda ise bu ofisteki stüdyoyu oluşturduk. Ankara’da da bir 

stüdyo kurduk. Amacımız başlangıçtan itibaren isyanın açığa çıkardığı değerleri sahiplenerek 

ana akımda yer bulamayan olayları, direnişi görünür kılmaktı. Sloganımız da bu şekilde 

ortaya çıktı: “Direniş nerede, Çapul TV orada!” Haziran ile eylül arasındaki isyancı dönemi 

ayırırsak, direnişin olduğu her yerden bize yollanan videoların yayımlanması, programlar 

yapılması ile geçti Gezi sonrası bir yıl. Bu bir yıl boyunca da Gezi’nin açığa çıkardığı 

aktörlerin, muhalefet bileşenlerinin ve muhalefet konularının işlendiği özgün programlar 

yaptık. Bu program konuları arasında doğa, tiyatro, bilim de vardı, cinsellik ve felsefe de. 

Ardından Kobane ile ikinci bir kırılma yaşandı. Kürtlerin Gezi’si diyebileceğimiz, Gezi’de 

açığa çıkan siyaset yapma biçiminin Kürt hareketi tarafından da sahiplenilmesi, tekrarlanması 

olan Kobane süreci; muhalefetin iki yakasının birbirine yaklaştığı eşik oldu. Çapul TV 

muhabirleri bu süreçte Kobane’de de, Suruç’ta da uzun süre kaldılar… 

Müdahil Dergi: Çapul TV’nin muhalif medya olarak tanımlayabileceğimiz oluşumlar 

arasında farklı bir yeri var. Sizce Çapul TV’nin bu alandaki yeri nedir? Muhalif medyaya ve 

ana akım medyaya nasıl bir etkisi oldu? 

Ali: Ben muhalif medyaya örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çapul TV aslında 

sendika.org’un 15 yıllık alternatif medya tecrübesini paylaşıyor. Erken başlamış olması, 

gündemi önden yakalamış olması Çapul TV’nin en önemli avantajı oldu.  

Müdahil Dergi: Sizce Çapul TV’nin varlığının sokağa, sokak siyasetine yansıması 

nasıl oldu? 

Ali: Tek başına değil ama toplam olarak kitlelerin özgüven kazanmasına faydası 

olmuştur. Artık eskisi gibi siyasal, toplumsal düzlemin nesnesi değil öznesiyiz diyebiliyor 

insanlar. Bunu en azından ifade edebileceği, deneyimleyebileceği mecralara ihtiyacı vardı. 

Barikatın asli işlevinin yanında Çapul TV böylesi bir katkı da sunmuştur, bu ekran aracılığıyla 

isyanın iletişimini kuranlara. 

Müdahil Dergi: Mesele Dergisi’nin 102. sayısına verdiğiniz röportajda Çapul TV’de 

kolektif bir çalışma anlayışının hakim olduğunu söylüyorsunuz. Peki pratikte kolektivite nasıl 

gerçekleşiyor? 
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Ali: Hiyerarşik bir kurumsallaşma yoktur Çapul TV’de. Ancak deneyim hiyerarşisi 

vardır. İş belirleyicidir, anonim olan yaptığınız iştir. Bu nedenle birisi Çapul TV’ye gelip bir 

fikir beyan ettiğinde “sen ne karışıyorsun” gibi bir tavırla karşılaşmaz. İnsanlar eleştirebilir, 

öneride bulunabilir ve biz onun üzerine düşünürüz; ikna oluruz ya da tartışmaya devam 

ederiz. İkna sürecinin bir anlamı vardır. Zaten böyle bir yöntemin belirleyiciliğinde ilerlemek 

için kolektivizm diyoruz. Genel yayın yönetmeni gibi unvanlar yoktur, böyle bir şey 

göremezsiniz Çapul TV’de. Eylem olur, ihtiyaç vardır; gidersiniz video çekersiniz. Birinin 

elinde bir içerik vardır; onu nasıl yapacağınızı konuşursunuz. Yoksa kendimize unvanlar, 

koltuklar türetebilirdik. 

Didar: Ortam bunu yapmaya çok da müsaitti. 

Müdahil Dergi: “Belki kitleler hala aynı partiye oy veriyorlar… Ama gerçek bilgiye 

bir ulaşsalar… İşte o zaman değişecek her şey” gibi değerlendirmeler için ne 

düşünüyorsunuz? 

Ali: İdeoloji asıl olarak bilgiyle alakalı bir şey değil. Bir pozisyon almak için bilgiye 

ihtiyacınız yoktur. Mezhepçilik dediğiniz şeyi ya da şovenizm dediğiniz şeyi cehaletle 

açıklayamazsınız. Bilgiyi açığa çıkartalım tamam. Ama o bilgi ne zaman açık olur insanlara? 

İnsanların o bilgiye açık olacağı koşulları yaratmanız gerekir öncelikle. O da niteliksel bir 

sıçramayı, devrimci bir müdahaleyi gerektirir. Sadece bu tarz müdahalelerde kolaylaştırıcı 

olur bilgilendirme. Bu nedenle doğru bilgileri mutlaka yazalım falan diye çok da kasmıyoruz. 

Didar: Sen yüzlerce kez yazmışsın, çizmişsin “halkların kardeşliği” diye. Ama bir 

tane Gezi isyanı olmuştur; Kürtlerle Türkleri bir noktada yakınlaştırmıştır. Belki de yıllarca 

kat edemeyeceğin mesafeyi bir isyan dalgası ile birkaç günde kat edebilirsin.” şeklinde 

olduğu, 

Yapılan açık kaynak çalışmalarında http://www.mudahildergi.com/soylesidetay.php? 

link=-040333&dil=turkce link adresli sitede “DİRENİŞ NEREDE! ÇAPUL TV ORADA! 2” 

başlıklı haberde Müdahil Dergisinin ÇapulTV’den Ali Ergin Demirhan ve Didar AYTAŞ ile 

yaptığı röportajın anlatıldığı görülmüş röportajda özetle;  

“Müdahil Dergi Çapul TV’nin hedefi nedir? 

Didar: Çapul TV bir tarihselliğin ürünü ve o tarihsellik de kapanmış değil. Ne bu 

akımın isyancı dönemi kapandı, ne de ana akımın rezil hali bitmiş durumda. Bu böyle devam 

ettiği sürece Çapul TV’ye de ihtiyaç var demektir. Muhalefetin seyri belirleyecek; direniş 

nerdeyse orda olacağız yine. Bir de Gezi’nin bakiyesi olan çalışmaları yansıtmaya devam 

edeceğiz. 

Müdahil Dergi: Son olarak ne söylemek istersiniz? 

Ali: Sokağın siyasetini, sokağın hareketini devam ettirmeye ihtiyaç var. Bu 

memlekette siyaset üç alanda da yapılıyor. Biri silahlı, diğeri parlamento eksenli ve bir de 

kitle seferberliği eksenli. Ben silahın ve parlamentonun etkili olmadığını söylemiyorum. Ama 

yeterli olmuyor, sonuç alıcı olmuyor; sokakta bir kitlesel mücadele ile sarılmadıkça. Şu anki 

tıkanıklığın nedeninin kitle seferberliğinin, isyanın mı diyelim, sokağın mı diyelim, ne dersek 

diyelim, bunun da bir şekilde devreye girmemesi olduğunu düşünüyorum. Ummadığımız 

şekilde, beklemediğimiz bir anda isyan yine gerçekleşir. İsyanın randevusu olmaz. Böyle bir 

şey olacak ve o zaman Çapul TV yine isyanın içinde olacak. Bu dönem sürüyor. Önümüzdeki 

dönemde seçimler sonrasında yine böyle hareketli bir dönem öngörmemiz yanlış olmaz” 

şeklinde olduğu, 

Yapılan açık kaynak çalışmalarında; https://www.indiegogo.com/projects/gezi-nin-

sesi-direnisin-medyasi-capul-tv-1-yasinda#/ link adresli sitede “Gezi'nin Sesi, Direnişin 

Medyası, Çapul TV 1 Yaşında” başlıklı haberde; 

Gezi'nin Sesi, Direnişin Medyası, Çapul TV 1 Yaşında 

6 Haziran 2013'te Gezi Parkı'nda kurulan Çapul TV yayın hayatında 1. yılını 

dolduruyor. Yıl boyunca direniş neredeyse orada olan Çapul TV, 2. yaşına girdiği ilk hafta da 
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direniş ve medya üzerine özel programlarıyla yine parklarda, sokaklarda olmaya hazırlanıyor. 

Çapul TV sokaklardan, parklardan ve direniş alanlarından kesintisiz süren yayınını 

bu bir yıl içinde biri İstanbul diğeri Ankara'da olmak üzere gönüllülerin katkılarıyla kurulan 

iki stüdyosu, İzmir Direniş Muhabirleri gibi "direniş muhabirliği eğitimleri"nde eğittiği 

yüzlerce gönüllü muhabiri ile zenginleştirdi. Gücünü yalnızca direnişçilerin gönüllü emeği ve 

katkılarından aldı. İlkesel olarak reklam ve sponsor kabul etmedi. Çapul TV'yi büyüten bütün 

emek ve ekipmanlar gönüllü katkılarla sağlandı. 

"Alternatif Medya" üzerine etkinlikler ve eğitim çalışmaları düzenleyebilmek ve 

katkılar için hesap verilebilir bir kanal oluşturmak için Alternatif Medya Derneği'ni kurdu. 

"Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" diyenlerin mücadelesi 1 yıldır Çapul TV'yi hiç boşa 

düşürmedi. Bu mücadele sürdükçe Çapul TV de yola devam edecek. şeklinde açıklamaların 

olduğu, bu suretle de dayanışmanın kalkışma kapsamında yararlanılmak üzere medya 

yapılanması gayreti içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

2.1.7.12. Lice Olaylarıyla İlgili Faaliyetler 
Kalekol olarak adlandırılan sınır karakolları yapım projesiyle ilgili LİCE'de PKK 

terör örgütü destekli bir grup protestocunun yaptığı eylemler ve Jandarma Karakoluna 

Molotoflu saldırılar neticesinde çıkan olaylarda, Medeni YILDIRIM isimli şahsın öldüğü 

anlaşılmıştır. Soruşturmamız kapsamında elde edilen bilgilerde, LİCE olaylarının, Taksim 

Dayanışması üyeleri tarafından desteklendiği, bu mahiyette telefon görüşmeleri yaptıkları, 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA bulundukları, konunun Gezi kalkışması ile birlikte 

gündemde tutulması için faaliyetlerinin olduğu anlaşılmaktadır.  

Ayrıca 1992-93 yıllarında Lice de geçen olaylarla ilgili LİCE Belgeseli ismi ile bir 

belgesel hazırlandığı, Mehmet Osman KAVALA'nın da bilgisi ile Diyarbakır'da gösteriminden 

bahsedildiği, belgeselin 14.01.2014 tarihinde Cezayir Restoranda geniş katılımlı bir toplantı 

ile gösteriminin yapıldığı anlaşılmaktadır (ID: 2563669837- ID: 2564156766) 

Konuyla ilgili Ahmet Saymadi, Akif Burak Atlar, Gökçe Tüylüoğlu, Mehmet Osman 

Kavala, Osman Cengiz Çandar, Şahismail Bedirhanoğlu, Aslı Aydıntaşbaş, Gençay Gürsoy, 

Devrim Cem Erturan, Yiğit Acar, Haluk Ağabeyoğlu, Şerafettin Can Atalay'ın konuşma ve 

paylaşımlarının yer aldığı tespit edilmiştir. Taksim Dayanışması Twitter sitesinden de bu 

yönde paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.  

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; "https://www.youtube.com/watch?v= 

HGtqzlQHiMo"  isimli linke bakıldığında; toplam 13:25 dakika süren videonun sol alt 

köşesinde ‘Videoccupy’ şeklinde sabit yazı bulunduğu Taksim’de ‘‘Diren Lice’’ yürüyüşü 

29.06.2013 yazısıyla başladığı, kalabalık eylemci grubun Taksim Galatasaray lisesi önünde 

toplandıkları, ellerinde döviz ve pankartların olduğu görülmüştür. “Medeni Yıldırım 

Ölümsüzdür, Kardeşimsin Alexs, Ethem Sarısülük Ölümsüzdür, Eşitlik Kardeşlik Kürt Ulusuna 

Özgürlük (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), Yeni Başlayanlar İçin Kürt Sorunu Lice, İrean Tuna 

Ölümsüzdür, Zeynep Eryaşar Ölümsüzdür, Medeni Yıldırım (Lice’de Liseli Genç Devlet 

Güçlerince Öldürüldü, Yaşasın Halkların Kardeşliği” şeklinde Pankart ve dövizlerin açıldığı, 

eylemcilerin zafer işareti yaparak, ara sıra alkış tutarak ‘bu daha başlangıç mücadeleye 

devam, her yer Lice her yer direniş, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz’ 

şeklinde slogan atarak ilerledikleri görülmektedir.  

Video saati ile 03:21 itibariyle Yasama Dokunulmazlığı olan kişilerin görüntü ve 

konuşmaları görülmüş ayrı bir tutanak düzenlenmiştir. Ayrıca Abdullah Levent Tüzün, Şamil 

Altan ve Ahmet Saymadi isimli şahısların orada bulundukları Ahmet Saymadi isimli şahsın 

hoparlör olduğu değerlendirilen maddeyi tutarak konuşmanın duyulmasına yardımcı olduğu 

görülmektedir.  

Daha sonra fotoğraftaki Sebahat Tuncel isimli şahsın konuşmaya devam ettiği, 

“Hangi demokratik ülkede polisi askeri halkının üzerine gaz bombası yağdırır kurşun 
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yağdırır hangi demokratik ülkede devlet kendi yurttaşını öldürür ve hesabını vermez mesele 

sadece sandık kurmakta değildir mesele insan haklarını demokrasiyi özgürlüğü garanti altına 

almaktır Medeni Yıldırım aynı zamanda 93’de faile meçhule giden Adnan Yıldırım’ın yeğeni o 

3 Haziranda faili meçhule gitmişti yine haziran ayında arkadaşımız belli ki faili meçhule 

gidecek Ethem Sarısülük’de de gördük burada da gördük devlet ne yazık ki sorumluları açığa 

çıkarmıyor hükümet çözümden yanaysa bu sürece devam etmesini istiyorsa yapması gereken 

ilk şey bunun hesabını sormaktır eğer hükümet hesabını sormazsa bu halk hesabını soracak 

Lice’liler hesabını soracak çünkü hesap sorulmadan yeni bir barış oluşması mümkün değil’ 

şeklinde konuşmasını sonlandırdığı, Abdullah Levent Tüzün ve Ahmet Saymadi isimli 

şahısların da basın açıklamasında bulunduğu görülmektedir.  

Daha sonra fotoğraftaki Abdullah Levent Tüzün isimli şahsın konuşmaya devam 

ettiği: “Kürt halkının Lice’de karakol yapımına karşı protesto gösterisine devlet İstanbul’da, 

Ankara’da, İzmir’de, Hatay’da, Eskişehir’de ve Adana’daki tutumunu göstermiştir 

demokratik hakkını kullanan protesto eylemini gerçekleştiren insanlara ateş açılmış gaz 

bombası atılmıştır artık Türkiye Devletini yönetenler bu tutumlarından bu insan hakkı 

tanımaz bu demokratik eyleme karşı tahammülsüzlük tutumundan artık vazgeçmeli son 

vermelidir. Taksimde Gezi parkı direnişi başladığında eşitlik kardeşlik demokrasi sloganları 

hiç eksik olmadı ama Başbakan bunlara kulağını tıkadı ki Akil insanlarla yaptığı toplantıda 

ana dile eğitime hayır dedi. Karakollar barajlar devam edecek dedi ve secim barajını 

kaldırmayacağız dedi. Değerli basın mensupları Türkiye halkları demokrasi ve özgürlük için 

ayağa kalktı ve bu yürüyüş durmayacak” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.  

Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Abdullah Levent Tüzün ve Ender İmrek isimli 

şahıslarla beraber eylemciler ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam, kurtuluş yok tek başına 

ya hep beraber ya hiç birimiz, Her yer Lice her yer direniş’ sloganları atarak yürüdükleri 

görülmektedir. Polisin eylemci grubun ilerlememesi için Taksim meydanında önlem aldığı 

görülmektedir. 

Ayşe Mücella Yapıcının da eylemcilerle kenetlenmiş şekilde konuşan şahsı dinlediği 

gözükmektedir. Şahsın konuşmasında: ‘Bugün 29 Haziran 2013 yaklaşık 1 aydır yurdumuzun 

dört bir yanından meydanlarımızdan parklarımızdan evlerimizden odalarımızdan 

sendikalarımızdan partilerimizden köylerimizden kısacası her neredeysek oradan seslenmeye 

devam ediyoruz ancak artık sadece İstanbul’dan, Ankara’dan, Mersin’den, İzmir’den değil 

dünyanın dört bir yanından Lice’den sesleniyoruz. Hepimiz meşru kılınmaya çalışılanın 

insanlara karşı kolluk kuvvetlerinin uyguladığı akıl almaz şiddet olduğunun farkındayız.’ 

şeklinde konuşma yaptığı görülmüştür. Daha sonra şahsın konuşmaya devam ettiği: "Lice’de 

barış ve demokrasi talepleriyle karakollara ek inşaat yapılmasını protesto eden 

yurttaşlarımıza ateş açıldı. Basından edindiğimiz bilgilere göre kardeşimiz Medeni Yıldırım 

canını yitirdi onlarcası yaralandı bu kurşunlar hepimize barışa kardeşliğe demokrasiye ve 

dayanışmamıza sıkılmıştır. Muktedirlerin çaresizliğin ve korkaklığının göstergesi olan bu 

şiddet ve adaletsizliğe karşı bizler en yalın en çıplak ve en haklı halimizle bizi biz yapan bütün 

değer ve renklerimizle sarsılmaz bir sağduyu ve direnme gücü kararlılık ve inanılmaz bir 

yaratıcılıkla yaşamın olduğu her alanda bir arada olmaya devam edeceğiz taleplerimizden ve 

kazanımlarımızdan asla vazgeçmiş değiliz ve vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuşmasını 

sonlandırdığı görülmüştür. Eylemcilerin de ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’ sloganı 

attıkları görülmüştür. Bir kısım eylemcinin ‘Taksim yolunda barikattadır, bulunur bir çare 

halk ayaktadır, Taksim yolunda barikattadır, Çapulcumunsun vay vay eylemciminsin vay vay’ 

şeklinde şarkı söyledikleri görülmüştür. 

Radyo Tv Foto Film Şube Müdürlüğü görüntü arşivinden alınan 29.06.13 BDP HDK 

Lice Olaylarını Protesto (P-9) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; 30 dakika 30 saniyeden ibaret bir video olduğu, Videonun ara ara çekilmiş 

görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu,  
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Video saati ile 12:18 sıralarında Haluk AĞABEYOĞLU olduğu değerlendirilen bir 

şahsın kamera açısına girdiği şahsın üzerinde “Taksim Dayanışması” yazılı yelek olduğu,  

Video saati ile 16:04 sıralarında Haluk YÜKSEL olduğu değerlendirilen bir şahsın 

kamera açısına girdiği tespit edilmiştir.  

Radyo Tv Foto Film Şube Müdürlüğü görüntü arşivinden alınan 29.06.13 BDP HDK 

Lice Olaylarını Protesto (P-9) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; 36 dakika 36 saniyeden ibaretbir video olduğu; Videonun ara ara çekilmiş 

görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu;  

Video saati ile 09:00 sıralarında aralarında Şerafettin Can ATALAY ve Haluk 

AĞABEYOĞLU olduğu değerlendirilen şahısların da bulunduğu bir grup içinde eşkali belli 

olmayan bir şahsın konuşma yaptığı konuşmanın anlaşıldığı kadarı ile “haftaya ve 

önümüzdeki günlerde tekrar burada olacağız bu günkü etkinliğimizin planı … buradaki 

eylemimize birlikte başlayacağız birlikte bitireceğiz ortak davranacağız lütfen TAKSİM 

DAYANIŞMASININ almış olduğu ortak kollektif kararımıza uyalım ve şimdi etkinliğimizin 

olduğu alana doğru hep birlikte geçelim” şeklinde olduğu,  

Video saati ile 14:40 sıralarında kamera açısına ellerinde “taksim dayanışması” 

yazılı afişler taşıyan kalabalık bir grubun bir araya toplanmış olduğu, video saati ile 17:45 

sıralarında Aralarında Ender İMREK ve Haluk AĞABEYOĞLU olduğu değerlendirilen bir 

grup şahsın emniyet görevlileri ile görüştükleri, video saati ile 18:20 sıralarında Haluk 

AĞABEYOĞLU olduğu değerlendirilen şahıs göstericilere hitaben konuşma yaptığı 

konuşmanın anlaşıldığı kadarı ile “arkadaşlar saat 9 da biliyorsunuz İstanbul’un her 

yerinde 40 tane mahallemizde mahalle formaları var bu saatte eylemimizi tamamlamış 

olmamızın amacı mahalle formlarımıza ulaşabilmekti” şeklinde olduğu, video görüntüleri 

izlenerek ve video sesleri dinlenerek tespit edildiğine dair;  

Radyo Tv Foto Film Şube Müdürlüğü görüntü arşivinden alınan 29.06.13 BDP HDK 

Lice Olaylarını Protesto (P2-2) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; 30 dakika 46 saniyeden ibaret bir video olduğu; Videonun ara ara çekilmiş 

görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu; 

Video saati ile 03:00 sıralarında görüntülerde eşkalleri belli olmayan kalabalık bir 

grubun üzerinde “Taksim Dayanışması” yazılı afişler taşıdıkları bir şahsın bir araç üzerine 

çıkarak grubu yönlendirdiği, videoda emniyet görevlilerinin şahısları “basın açıklamanızı 

yaptınız dağılın, taksim dayanışmasından arkadaşlar grubu dağıtın dağılmazsanız zor 

kullanarak dağıtacağız” şeklinde uyarılarda bulunulduğu kalabalık içerisinde bazı grupların 

“tayip noluyo götün başın oynuyo”, “siktirol git tayyip” şeklinde sloganlar attıkları, emniyet 

görevlileri grupları dağıtmak için müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

2.1.7.13. Beşiktaş Çarşı Taraftar Grubuyla İlgili Faaliyetler 
Gezi kalkışmasında yapılan yoğun provokasyonlar sonucunda, Beşiktaş “Çarşı” 

taraftar grubu ve diğer marjinal grupların, sokaklara çıkan vatandaşların varlığını kendilerine 

siper olarak kullanarak özellikle İlimiz Beşiktaş İlçesinde bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi 

ve AK Parti Binalarına yönelik taşlı-molotoflu saldırılar gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. 

Bu durum Taksim Dayanışmasının Hükümet aleyhine yaptığı kışkırtıcı çağrılarının karşılık 

bulduğunu göstermektedir. Yapılan soruşturma kapsamında, GEZİ kalkışmasına katılan ve 

“Çarşı” taraftar grubu içerisinde faaliyet gösteren Cem YAKIŞKAN ve Numan Bülent 

ERGENÇ gibi bir kısım şahıslara yönelik 16.06.2013 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı 

operasyonlar kapsamında (22) şüpheli şahıs gözaltına alınmış, haklarında “halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu malına zarar verme ve 2911 SKM.” 

işlem yapılarak, Başsavcılığımıza sevk edilmiş ve (2) kişi tutuklanmış, (10) şahıs hakkında 

Adli kontrol kararı verilmiştir. Konuyla ilgili Ayşe Mücella YAPICI, Cemal Sami 

YILMAZTÜRK, Mehmet Osman KAVALA, Ahmet SAYMADİ, Süleyman SOLMAZ, 
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Memet Ali ALABORA'nın telefonla konuşma yaptığı ya da paylaşımlarda bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

30 Mayıs 2013 günü saat: 05.00 sıralarında İBB Zabıta görevlileri ve emniyet 

mensupları ile Gezi parkında mevcut işgalin kaldırılması ve yayalaştırılma çalışmalarına 

tekrar devam edilebilmesi için gerekli uyarılar yapıldıktan sonra Çevik Kuvvet marifetiyle 

müdahale edilerek parkta kurulu bulunan çadırlar ve diğer malzemeler zabıta marifetiyle 

kaldırılmış ve iş makinelerinin çalışması tekrar başlamıştır. Saat 05.15 sıralarında Çevik 

kuvvet gezi parkına giriş yaptığı esnada gruptan bazı kişiler Çevik Kuvvete yönelik sözlü ve 

taş atarak fiili saldırıda bulunmuş bunun üzerine Çevik Kuvvet tarafından güç kullanılmıştır. 

Saat 08.00 sıralarında çevik Kuvvet Gezi parkından çekilerek gruplar tekrar alana giriş 

yapmaya başlamış, Saat:19.00 sıralarında Taksim Dayanışması organizesinde içlerinde; 

KESK, Halk evleri, Dev-Lis, ÖDP, HDK, SDP, TKP, TMMOB, Gezi parkı koruma ve 

güzelleştirme derneği, İstanbul Barosu, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, Taksim Dayanışması, 

LGBTT, Bey-der, DİSK, Genç-Der, Gençlik Muhalefeti, EHP, Liseli Genç Umut, Sosyalist 

Yeniden Kuruluş Partisi, Evrensel Sanat, Çarşı grubu, Kaldıraç, Evrensel Sanat, Bağımsız 

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri bulunduğu grupların katılımıyla topluluğun sayısı 7.000 kişiye 

ulaşmış, çeşitli konuşmalardan sonra nöbet eylemine başlanmıştır.  

04 Haziran 2013 günü yaşanan olaylara bakıldığında ise Beşiktaş Gümüşsuyu’nda 

23.00’den itibaren toplanmalar olmuş, çoğunluğunu Beşiktaş Çarşı Grubunun oluşturduğu 

yaklaşık (8000) kişi bir araya gelmiştir. 00.00 sıralarında bu gruptan (1500) kişiye su ve gazlı 

müdahale olmuş, müdahale 01.45’e kadar aralıklarla devam etmiştir. Saat 01.15 sıralarında 

müdahaleler neticesinde Süzer Plaza, Gümüşsuyu Caddesi, Beleştepe (Şehitler Tepesi) Mevkii 

ve Maçka Parkı çevresinde dağılmamakta ısrar eden, yüzleri maske ile kapalı, güvenlik 

güçlerine kaldırım taşı, soda şişesi atan ve yolu kapatıp grupları provoke eden kişiler 

gözaltına alınmıştır. 

16 Haziran 2013 günü Taksim Dayanışması tarafından atılan tweetlere ve yaşanan 

olaylara genel olarak bakıldığında; Gerçekleştirilen operasyon ile Taksim Gezi Parkında 

Meydana gelen olaylarda yer aldığı ve Çarşı Grubunu koordine ettiği anlaşılan aralarında 

Beşiktaş Çarşı grubunun kurucularından "Sarı Cem" lakaplı Cem YAKIŞKAN ile Çarşı'nın 

pankartlarını yazan "Deve Erol" lakaplı Erol ÖZDİL’in de bulunduğu (16) şahıs gözaltına 

alınmıştır. Yapılan operasyonda, 3 ruhsatsız silah, 3 profesyonel gaz maskesi, 8 adet gaz 

maskesi, smoke renkli gaz bombaları, muşta, baret ele geçirilmiştir. Bunun üzerine Taksim 

Dayanışması tarafından “Çarşının yanındayız”, “Çarşı yalnız değildir.” “6 Haziran’da 

Çarşı’dan gelen teşekkür mektubu, Çarşı yalnız değildir” şeklinde tweetler atılmıştır. 

Taksim Dayanışması ve Forumlar Koordinasyonu tarafından düzenlenen 1 Eylül 

Barış Zinciri eylemine Çarşı Taraftar grubunun da katılmasının konuşulduğu, Beşiktaş 

Başbakanlık ofisiyle ilgili bir konudan bahsedildiği ve bu konunun, Çarşı Taraftar grubunun 

durumunun netleşmesi halinde belirleneceğinden bahsedildiği tespit edilmiştir.  
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2.1.7.14. Şerafettin Can Atalay – Bige Olcay Bingöl Öztürk Ve Juan Manuel Plaza Pascula 

Görüşmesi, Kendilerince Kurgulanan Ve Toplumsal Eylem Ve Kaosa Dönüştürülmek 

İstenen Olaylar Sürecinin Başlangıç Noktası Olarak Belirledikleri Eylem Biçimi Olan  

Şiddetsiz Eylem Görünümlü Faaliyetleri 

 

Soruşturma kapsamında 15 Ağustos 2013 

günü Taksim Dayanışması üyelerinden 

Şerafettin Can ATALAY'ın İspanyol 

vatandaşı olan Juan Manuel Plaza 

PASCUAL ile Taksim’de buluşarak 

kalkışmasının gidişatı ile ilgili görüş alış-

verişinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 

konuyu Bige Olcay Bingöl ÖZTÜRK ile 

telefonla görüştüğü tespit edilmiştir. 

Görüşmede şahısların "hareketten" 

olduklarını belirttikleri, yapılan teknik 

takip çalışmalarında ise 15.08.2013 günü saat:13.00’de Şerafettin Can ATALAY, Bige Olcay 

Bingöl ÖZTÜRK ve Juan Manuel Plaza PASCUAL’ın İlimiz Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescit 

Mahallesi Kallavi Sokak No:1 sayılı adreste bulunan Greenpeace isimli yerde görüşme 

yaptıkları tespit edilmiştir.  Bahse konu görüşme sonrası J. Manuel Plaza PASCUAL isimli 

şahsın Bulgaristan ülkesine geçtiği tespit edilmiştir. Bu konuşmada Foti (BENLİSOY)’dan 

da bahsedilmekte ve bir görüşme yapılacağı söylenmektedir. 

Şerafettin Can ATALAY’ın zaman zaman bir araya geldiği tarihçi-yazar Foti 

BENLİSOY’un da dünya geneline yayılmış ve kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem 

ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri 

eylem dalgasına uzun süredir destek verdiği, sosyal medya üzerinden bu yönde 

paylaşımlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Foti BENLİSOY’un,  ülkemizde bu tip olayların 

henüz görülmediği 2012 yılı Nisan ayında "21. YÜZYILIN İLK DEVRİMCİ DALGASI - 

Fransa ve Yunanistan'dan Arap Devrimi, The Occupy Hareketleri ve 

Kürt İsyanına" adıyla bir kitap yayınladığı, Gezi kalkışması 

sonrasında ise "Gezi Direnişi: Türkiye'nin 'Enteresan' Başlangıcı" 

adıyla ikinci bir kitap yayınladığı anlaşılmıştır. 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

ID:  2261184493 de kayıtlı, 13.08.2013 10:32:42 de Şerafettin 

Can ATALAY’ı (905322337xxx) BİGE OLCAY BİNGÖL ÖZTÜRK’ 

ün (905302017xxx) aradığı görüşmede özetle; Bige Olcay’ın “…şimdi 

sana şeyi soracağım Aslı’dan sana bir tane mail gelmiş olmalı 

bugün“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ee sabah gördüm ama ona yanıt 

yazmayı unuttum ...” dediği, Bige Olcay’ın “He şimdi bu arkadaşlar 

benimle kalıyorlar benim evde kalıyorlar ...” dediği,  Şerafettin Can’ın “Hı hı ama bugün 

olmaz Ya bir şey soracağım yani sende kalırsa zaten yeteri kadar sohbet etmiştir bu çocuk“ 

dediği, Bige Olcay’ ın “hayır … arkadaş cuma günü Bulgaristan’a gidiyor çünkü (BİGE 

OLCAY BİNGÖL ÖZTÜRK ARKA PLANDA BULUNAN X ŞAHISLA KONUŞUYOR - BİGE 

OLCAY BİNGÖL ÖZTÜRK : Bulgaristan’a ne zaman gidiyorsun otobüs saatini bilmiyorsun 

değil mi) Bige Olcay’ın “Seninle konuşmak istiyorlarmış“ dediği, Şerafettin Can’ın “Allah 

Allah tamam yani“ dediği, Bige Olcay’ın “Ya Can sen ünlü bir adamsın tanınmış bir 

adamsın ya ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Küfür ederim Olcay çok pis küfür ederim çok kötü 

... ederim“ dediği, Bige Olcay’ ın “siz bu arada ne yaptınız şeyi ee görüşmeyi Foti ile 

hallettiniz mi“ dediği, Şerafettin Can’ın “seninle Foti konuşacaktı Çarşamba saat 19 

Makine Mühendisleri Oda sındayız ...” dediği, Bige Olcay’ ın “... muhteşem konuşmadı tabi 
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ki“ dediği, Şerafettin Can’ın “Herhangi bir işi Foti ye bırakmamak gerektiğini de öğrendim“ 

dediği, Bige Olcay’ ın “…tamam canım 7 de çarşamba ...“ dediği, Şerafettin Can’ ın “tamam 

tamam çarşamba 19 bu akşam geliyorsun değil mi“ dediği, … Bige Olcay’ ın “Foti gelemiyor 

ama haberi yok galiba ama çünkü Mısırlı birileriyle bir toplantısı varmış daha dün öğren“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Kaçta“ dediği, Bige Olcay’ın “yani tam bizim toplantının olduğu 

saatte galiba“ dediği, … Bige Olcay’ın “Bir konuş yani şöyle ee o ayarlamadı görüşmeyi ee 

ama çünkü bir skype konferansı olacak karşılıklı o ayarlamadı ama şeyde yapamıyorlar 

dün Lena ile  konuştum çünkü dedim olmaz Fotinin bu toplantıya gelmesi lazım ya da  

erteleyemiyorum sorun orada dedi yani mümkün değil er..” dediği, Şerafettin Can’ın “Abi 

sıçarım banane lan Mısır Mısırlı ... şey yapmasın konuşmasın yani Sahne sanatçısı mı lan bu 

herif gıcık oluyorum buna ben bu hallere“ dediği, Bige Olcay’ın “Onun haberi yok ama yani 

şeyden böyle neler olduğundan ben dün Lena ile tesadüf konuştum da oradan öğrendik ... 

konuşmadım” dediği, … Bige Olcay’ın “yani herhangi bir saat uydururum gün içerisinde 

sana uygunsa Greenpeacede de buluşabiliriz falan“ dediği, … Şerafettin Can’ın “Çok 

tamam ben Greenpeace geleyim Kahve içelim“ dediği, … Bige Olcay’ın “Canım tahmin 

ediyorum ama bak gel gel ben sana güzel bir öğle yemeği ... BU ADAMLARLA ILIŞKI IYI 

BIRŞEY ÇOK IYI BIR HAREKETTEN GELIYORLAR ONDAN SONRA“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Anladım ... mazallah Fotiye dönerim diye korkuyorum ya hadi görüşürüz“ 

dediği, 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmasına göre; Şerafettin 

Can ATALAY’ın 15.08.2013 tarihinde İlimiz Beyoğlu İlçesi Kallavi Sokakta bulunan 

Greenpeace isimli mekân civarında Bige Olcay Bingöl ÖZTÜRK isimli şahısla saat:13.00 

sıralarında buluşacakları bilgisi üzerine; 15.08.2013 günü saat:13.00 sıralarında İlimiz 

Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescit Mahallesi Kallavi Sokak No:1 sayılı adreste bulunan 

Greenpeace isimli adres civarına geçilerek fiziki takip ve tarassut çalışmalarında; Saat:13.10 

sıralarında Bige Olcay Bingöl ÖZTÜRK isimli bayanın 34 AR 9918 plaka sayılı siyah renkli 

motosikletle Kallavi Sokak No:1 sayılı adres önüne geldiği ve motosikleti park ettiği 

görülmüş, bahse konu şahsın motosikletten indikten sonra aynı sokakta iletişimin dinlenmesi 

çalışmalarına göre Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahısla buluştuğu görülmüş; bir 

müddet sonra Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın da İstiklal Caddesi üzerinden yaya 

olarak geldiği ve Kallavi Sokak No:1 sayılı adres önünde Bige Olcay Bingöl ÖZTÜRK ve 

Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahıslarla buluştuğu, daha sonra şahısların Kallavi Sokak 

üzerinde bulunan Kallavi Restauranta girerek 2. Katta çıkıp aynı masaya oturdukları tespit 

edilmiştir. Saat:14.15 sıralarında Şerafettin Can ATALAY, Bige Olcay Bingöl ÖZTÜRK ve 

Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahısların Kallavi isimli restauranttan çıkarak Sokak 

üzerinde ayaküstü konuştukları ve bir müddet sonra Bilge Olcay Bingöl ÖZTÜRK ve 

Şerafettin Can ATALAY isimli şahısların Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahısla 

tokalaşarak ayrıldıkları, Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahsın da İstiklal Caddesi 

istikametine ayrıldığı tespit edilmiştir. 

 

2.1.8. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Bağlantısı 

Soruşturmamız kapsamında hakkında kamu davası açılan şüphelilerin o tarihte 

yaptığı telefon görüşmelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 

değerlendirilebilecek görüşmeler de yapmıştır. Bu kapsamda MEHMET OSMAN 

KAVALA'nın bir kısa mesajında 30.12.2013 14:03:51’de (ID:2534489782) “şimdilik cemaate 

de hükûmete de ihtiyacımız var. Sayelerinde yolsuzlukları ve yargı içindeki örgütlenmeyi 

öğreniyoruz” yazdığı tespit edilmiştir.  

Şerafettin Can ATALAY ile Eyüp MUHÇU'nun yaptığı bir görüşmede ise (ID: 

2188898556) GEZİ imar planı ve düzenleme iptaliyle ilgili Zaman gazetesinde haber 

yapıldığından bahsedildiği, Şerafettin Can ATALAY'ın bu konuda Zaman Gazetesi yazarı 
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olduğu anlaşılan Kadir KÖKTEN ile de görüşme yaptığı (ID: 2189054959), Aslı 

AYDINTAŞBAŞ'ın (ID: 2190636055) ise görüşmesinde Gezi imar planıyla ilgili İdare 

Mahkemesinden imar planının iptali kararının çıktığını, bu hususu Taksim Dayanışmasının 

halka duyurmadığını, Şerafettin Can ATALAY'ın ise bu kararın gizlenmediğini, karardan 

haberlerinin olduğunu, ancak mahkemenin kararı imzalamadığı için açıklamak 

istemediklerinden bahsettiği görülmektedir. Yine Şerafettin Can ATALAY ile Zaman Gazetesi 

yazarı Kadir KÖKTEN arasında aynı konuyla ilgili yapılan görüşmede (ID: 2193357086) ise 

Şerafettin Can ATALAY'ın ZAMAN GAZETESİNDE ÇIKAN HABERE SİTEM 

EDEREK NEDEN OLAYI TAKSİM DAYANIŞMASI ÜZERİNE YIKMAYA 

ÇALIŞTIKLARINI SORDUĞU, Kadir KÖKTEN'in ise “BİZ GEZİYİ TAMAMEN 

DESTEKLİYORUZ ZATEN… BİZİM ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK” şeklinde konuşmalar 

yaptığı yer almıştır. Bu konuşmalardan bu oluşum tarafından infial uyandırılarak Türkiye 

Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs 

eylemlerine dönüştürülen olayların sebebi olarak gösterilen imar planı ile ilgili iptal kararının 

lehlerine verilmiş olduğunun bir şekilde öğrenilmesine rağmen bu hususun kamuoyundan 

gizlendiği, buradaki amacın ise olayların etkinliği ve çapının bu gerekçe ile zayıflamasının 

önüne geçilmesi gayreti olduğu açıktır. Bu bilgi ışığında dahi olayların masum görünüşlü 

çevre hassasiyeti sebebiyle gelişmediğinin ve nihai amacın Memet Ali ALABORA isimli 

şüphelinin de tweetlerinde de bahsi geçtiği üzere Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan 

kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye ilişkin olduğu su götürmez bir gerçekliktir. 

Kadir KÖKTEN isimli şahıs ile ilgili yapılan açık kaynak araştırmalarında; Zaman 

gazetesinde muhabirlik yaptığı dönemde Hukuk Fakültesini okuduğu, bu dönemde Zaman ve 

Aksiyon dergisinde muhabirlik yaptığı, daha sonra Avukatlık yapmaya başladığı şeklinde 

bilgilere ulaşılmıştır.  

Ayrıca Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Ali Hakan 

ALTINAY’ın ID: 2293782076 de kayıtlı görüşmesinde “HOCA EFENDİNİN ADAMLARI 

AMERİKA'DAN BİR GRUP AKADEMİSYEN VE ... GETİRMİŞ ONLARLA 7 BUÇUKTA 

SEFAKÖY'DE YEMEK YİYECEĞİM“ dediği,  

ID NO: 2605288270 da kayıtlı, Gençay GÜRSOY ile Oya ENGİN-Aydın isimli 

şahıslar arasında geçen bir görüşmede; "ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA PLATFORMU 

OLARAK YAPIYORUZ UZUNCA BİR METİN YAYINLAYACAĞIZ, HUKUK DEVLETİ 

ASKIYA ALINDI ŞEKLİNDE BİR BAŞLIKLA YAYINLAYACAĞIZ ONU ZAMAN 

GAZETESİ DE BASAR … ONLAR MUTLAKA BASAR, ORADA KİMİNLE KONUŞMAK 

LAZIM” diyerek gazeteyle irtibat kurmak istedikleri,  

ID NO: 2609110164 da kayıtlı görüşmede, Gençay GÜRSOY'un Akademisyenlerin 

imza kampanyasıyla ilgili Zaman Gazetesinden Tuğba ile görüşme yaptıkları bu konuda ID 

NO: 2609117282 da kayıtlı Mehmet Osman KAVALA ile de konuştuğu ve Zaman Gazetesiyle 

yaptığı görüşmeyi anlattığı, 

ID NO: 2405269633 de kayıtlı, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun İshak ALATON (vefat 

etti) ile yaptığı görüşmede ise yapılacak bir toplantı veya panelle ilgili Turhan BOZKURT'un 

davet edilmesini konuştukları, bu şahsın İshak ALATON’u arayarak elebaşı Fettullah 

GÜLEN'in hastaneden çıktığını, dostlarının aramasından memnun olacağını söyleyerek 

elebaşı GÜLEN'i aramasını söylediğini aktardığı, 

Konuyla ilgili Mehmet Osman KAVALA, Ali Hakan ALTINAY, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU, Özlem YALÇINKAYA, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Şerafettin Can ATALAY, 

Gençay GÜRSOY, Kadir KÖKTEN, Ali Rıza GÜRSEL, Hakan BERBEROĞLU (Niagara 

vakfı) isimli şahısların görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda medyada yer alan haberlerde, Gezi eylemleri sırasında görevli olan 

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan 

EMEKLİ, Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Mithat AYNACI gibi bir kısım Emniyet 
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görevlilerinin isimleri geçmiştir. 

Konuyla ilgili açık ve kapalı kaynak araştırmalarında;  

http://www.hurriyet.com.tr/gezi-parkindaki-cadirlar-kendiliginden-yanmis28752848 

link adresinde; Taksim Gezi Parkı'nda eylemcilerin çadırların yakılması ile ilgili olarak 

"Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin" şeklinde talimat verdiği iddia edilen dönemin 

Beyoğlu’ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli "Yangın çıkarmaya 

azmettirmek" ve "Görevi Kötüye Kullanmak" suçlarından yargılanmasının yapıldığı, İstanbul 

Adalet Sarayı'nda bulunan 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya 5 yıla 

kadar hapsi istendiği, duruşmada tutuksuz sanık Ramazan Emekli'nin hazır bulunduğu, 

Ramazan Emekli'nin, olay tarihinde Beyoğlu İlçesi'nden sorumlu İl Emniyet Müdür 

Yardımcısı olarak görev yaptığını söyleyerek, "Resmi görev yazısında da belirtildiği gibi 

görevim ilçenin denetim ve koordinasyonu sağlamaktı. Bu konuda il emniyet müdürüne karşı 

sorumlu bulunmaktaydım. Bunun dışında kesinlikle adli bir görevim yoktu" dediği tespit 

edilmiştir.  

Yine bu konu ile ilgili olarak açık kaynak araştırmalarında; 

www.yenisafak.com/gundem/fetocu-emniyet-muduru-tankin-icinden-cikti-2495089 link 

adresli haber sitesinde; “FETÖ'cü emniyet müdürü tankın içinden çıktı İstanbul eski 

Güvenlik Şube Müdürü Mithat AYNACI'nın Vatan Caddesi'nde bir tank içinde askeri 

kamuflajlı olarak gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. 25 Temmuz 2013'te İstanbul 

Güvenlik Şube Müdürü olan Mithat Aynacı Gezi olaylarının da arasında bulunduğu yaklaşık 6 

ay boyunca İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapmış, daha sonra Gebze İlçe 

Emniyet Müdür Yardımcısı olarak tayin olmuştu. Aynacı'nın 1 Kasım 2014'te FETÖ mensubu 

olduğu öne sürülerek açığa alınarak meslekten ihraç edildiği ve açtığı dava sonucunda 

mesleğe geri döndüğü fakat yeni görev ve atama yapılmadığı öğrenildi” şeklinde haberin 

olduğu tespit edilmiştir. 

http://www.star.com.tr/politika/gezinin-bylockcu-abileri-haber-1222377/ link 

adresinde bulunan haberde ise “Gezi’nin bylock’cu ağabeyleri” “Hükümeti hedef alan Gezi 

Kalkışmasını FETÖ'nün planlayıp marjinal gruplara uygulattığı tescillendi. Çadırları yaktıran 

da kırmızılı kadına gaz sıktıran da ByLock'çu çıktı” haberde ise; “orantısız güç” kullanan 

dönemin Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı Mithat Aynacı’ydı. Gezi olaylarındaki tavrıyla 

şimşekleri üzerine çeken Aynacı, FETÖ'nün 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden sonra açığa 

alındı ama mahkeme kararıyla geri döndü. Aynacı, FETÖ üyesi olmak suçundan aranırken, 15 

Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü işgale giden bir tankın içinden çıktı. 

Yakalandığında, üzerinde askeri üniforma bulunan Mithat Aynacı’nın ilk işi telefonunu 

“fabrika ayarlarına” döndürmek oldu, ancak bu onu gizleyemedi ve FETÖ'nün şifreli 

haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlendi. Gezi olaylarını çığırından çıkaran diğer 

iki isim ise Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli ve Güvenlik Şube Müdürü Yunus 

Dolar’dı. Parkın içinde kurulan çadırların yakılması ve olaylarla özdeşleşen kırmızı elbiseli 

kadının gözüne biber gazı sıkılması talimatlarını veren Emekli de Bylock kullanıcısı çıktı. 

Yaklaşık bir ay süren Gezi olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı 

Adnan Çimen ile davaya bakan Hakim Muzaffer İren’in de FETÖ üyesi oldukları belirlendi. 

Hakim İren aynı zamanda ByLock kullanıcısıydı. Balyoz davasının FETÖ üyeliğinden 

tutuklanan duruşma Savcısı Hüseyin Kaplan da verdiği ifadede, 2011’den itibaren örgüt 

içinde Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının tırmandığını belirterek, “Gezi olayları esnasında 

hükümet zarar görsün istedik” demişti. İzmir’deki FETÖ soruşturmasında ifade veren eski 

İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent SEVİNDİK ise örgütün Gezi olayları süreciyle başlayan 

kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü ve bu sebeple meydanlara çıkanlara destek 

verildiğini anlatmıştı” yazdığı tespit edilmiştir. Haberde bahsi geçen Ramazan EMEKLİ’nin 

670 sayılı KHK ile FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan meslekten ihraç edildiği 

ve BYLOCK KULLANICISI olduğu, Mithat AYNACI'nın FETÖ/PDY soruşturmaları 
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kapsamında meslekten ihraç edildiği ve BYLOCK KULLANICISI olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca aynı dönemde görevli olan ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı AKÇAL'ın 

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği ve BYLOCK KULLANICISI 

olduğu, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Muhammed Fatih SARIYILDIZ'ın FETÖ/PDY 

soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği ve BYLOCK KULLANICISI olduğu, 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz 

AVCU'nun FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği ve BYLOCK 

KULLANICISI olduğu, Güvenlik Şube Müdürü Yunus DOLAR'ın FETÖ/PDY soruşturmaları 

kapsamında meslekten ihraç edildiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı tespit 

edilmiştir.  

İstihbarat Kurmay Yarbay Bülent SEVİNDİK’in FETÖ/PDY soruşturmaları 

kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadesinde; “FETÖ/PDY 

üyesi olduğunu, bu kapsamda bir çok toplantıya katıldığını ve görevli olduğu askeriye 

içerisinden örgüte bilgi verdiğini, 2013 Ağustos-2014 Haziran döneminde Bilgi Güvenliği 

Şube Müdürlüğünde görevli olduğu dönemde, kod ismi ESAT olan örgüt mensubu sorumlu 

abisi ile Ramazan AYKIŞ tarafından irtibatlandırıldığını, irtibat dönemi 17-25 Aralık 

dönemine denk geldiği için bütün telefon kullanımları, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından 

yasaklandığını, iletişimi belirli aralıklarla Ankara'da bir evde buluşarak sağladıklarını, bu 

görüşmelerde Hükümet aleyhine propaganda yapıldığını FETÖ/PDY terör örgütünün haklı 

olduğunu, bu hükümetin devrilmesi gerektiğini, Gezi olayları süreciyle başlayan kaos 

ortamının devam edeceğini, meydanlara çıkan sendika ve sivil toplum örgütlerine destek 

verildiğini, eninde sonunda bu amaca ulaşacaklarını ve istekleri doğrultusunda 

hakimiyetlerinin yoğun olduğu bir hükümet kurulmasına olanak sağlayacaklarını …” 
beyan ettiği görülmüştür. 

Yunus Dolar isimli şahsın olayla ilgili olarak alınan beyanında ise; 

Gezi Parkı olaylarından 4-5 ay önce Emek Sinemasının yıkılmasına karşı yapılan 

protestolar ile kürtaj vb. güncel konularla ilgili yapılan protesto ve yürüyüşlerdeki 

katılımcıların profillerinin değiştiğini hissettiğini, daha çok toplum tarafından tanınan 

sanatçılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bu eylemlere katıldığını, bu protestoların 

giderek tansiyonu ve söylemlerinin arttığını, 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Yayalaştırma 

Projesini yapan inşaat firmasının Taksim Gezi Parkının Divan Oteline bakan ağaçlara 

müdahale etmesi üzerine yukarıda bahsettiği, 4-5 aydan beri Beyoğlu’nda protestolara katılan 

sivil toplum kuruluşları ve sanatçıların da olduğu grupların, bu durumu Gezi Parkında 

toplanarak protesto etmeye başladıklarını, daha sonra da eylemlerini Taksim Gezi Parkına 

yerleşerek terk etmeme şekline dönüştürdüklerini, o zamanki İl Emniyet Müdürü olan 

Hüseyin ÇAPKIN’ın Beyoğlu’ndan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan 

EMEKLİ’ye parkın boşaltılması talimatı verdiğini, 29 Mayıs 2013 tarihinde bu kamuoyuna da 

yansıyan çadır yakma konusunun gerçekleştiğini, bunun üzerine Güvenlik Şube 

Müdürlüğünden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Celal SEL’e gezi parkının boşaltılması 

talimatının verilmesi üzerine gezi parkına gittiğini, gerek Gezi Parkının Divan Oteline bakan 

Şişli tarafından Halaskargazi Caddesi üzerinden Gezi Parkına girmek isteyen gerekse de 

İstiklal Caddesi tarafından Gümüşsuyu Caddesi üzerinden Tepebaşı Kavşağından etrafı 

bariyerlerle çevrilmiş olan Gezi Parkına girmeye çalışan gruplara müdahale etmeye 

başladıklarını, 31 Mayıs 2013 Cuma günü Taksim Gezi Parkı Yayalaştırma Projesinin 

yürütmesinin durdurulduğu haberinin kamuoyuna yansıması üzerine protestoların ve alana 

girme çabalarının iyice arttığını, bu sırada Taksim Dayanışma Platformu isminde bir 

oluşumun ön plana çıktığını, Taksim Gezi Parkı olayları ile ilgili yönlendirmeyi bu grubun 

yaptığını, kamuoyu açıklamaları ve eylem şekillerini bu grubun belirlediğini, Güvenlik Şube 

yöneticileri ile de müzakereleri bu platform yaptığını, Ayşe Mücella YAPICI, avukat 

Şerafettin Can ATALAY ve bir kısım sendikacılar ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve 
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ayrıca ilk olarak daha önceki tarihlerde de Beyoğlu-Taksim bölgesinde HDP’liler tarafından 

yapılan ve çoğunluğuna da müdahale ettiğini beyan ettiği toplumsal olayların müzakereleri 

esnasında tanıdığı Osman KAVALA’nın müzakereciler arasında olduğunu, bu şahsın 

müzakere edilen grup ve liderlerinin yanında durduğunu fakat çok diyaloğa 

girmediğini, müzakere edilen şahısların tıkandığı durumlarda ise sanki onların danıştığı 

akıl hocası gibi devreye girdiğini beyan ettiği, ayrıca sonrasında gösterilerin ülkenin diğer 

illerine yansıdığını, gösterilere katılımların fazlalığı ve şahısların davranış şekillerinin daha 

önce İstanbul’da yaşanan toplumsal olaylardan ve katılımcı profilinden farklı olduğunu, 

sosyal medya üzerinden ve Zello denen program üzerinden devamlı polisin direncini ve 

müdahalesini kırmaya yönelik aktiviteler ve eylem tarzları geliştirildiğini, katılımcıların sırf 

illegal örgütlere müzahir ve onların legal uzantılarına mensup insanlarla sınırlı olmadığını,  

1 Haziran 2013 Cumartesi günü Taksim Gezi Parkının tüm girişlerinde parka girmek 

isteyen gruplara müdahale edildiğinde İl Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN tarafından İl 

Emniyet Müdür Yardımcısı Celal SEL’e çekilin talimatı verildiğini, yaklaşık 2-2,5 saat 

içerisinde tüm birimlerin Taksim Meydanından çekildiğini, aynı gün Beşiktaş Dolmabahçe’de 

bulunan Başbakanlık Ofisine ciddi bir saldırı başladığını, burada tedbir alan polis kuvvetlerine 

takviye için Dolmabahçe istikametinden gönderilen TOMA’ların ve Çevik Kuvvet araçlarının 

lastiklerinin çivili düzeneklerle ve yolun kapatılması sureti ile engellendiğini, İl Emniyet 

Müdür Yardımcısı Celal SEL’in talimatı ile Deniz Şube Müdürlüğünün ayarladığı gemilerle 

Çevik Kuvvet unsurlarının Balat’tan Başbakanlık Ofisinin önündeki iskeleye çıktıklarını, 

müdahalelerin daha çok Başbakanlık Ofisi ve Dolmabahçe Camisinin karşısındaki park 

civarında yaşanmaya başladığını, bu sırada Taksim Gezi Parkı’nda Taksim Anıtında ve 

Atatürk Kültür Merkezinde legal ve illegal örgütlerin pankart, afiş ve diğer materyalleri çokça 

asmaya başladığını, yakın bir tarihte sabah vakti Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim 

Meydanını göstericilerden temizleyerek bu bölgeye yerleştiklerini, Piyano Çalan Adam ve 

Duran Adam eylemlerinin de bu dönemde olduğunu, bu tür eylemlerin daha önce ülkemizde 

karşılaşılan eylemlerden olmadığını, alan hakimiyetini elde tutmaya yönelik çok sinsice 

planlanmış eylemler olduğunu, bu tür müzik çalma ve duran adam eylemleri ile insanları 

tekrar bu alana çekmeye gayret ettiklerini, neticede şiddet içerikli olmadığı için müdahale 

şartlarının oluşup oluşmadığı hususunda tereddüt yaşandığını, dışardan bakılınca masum 

gibi görünen her iki eylem türü de ciddi bir plan dahilinde kurgulanmış ve o alanın 

hakimiyetini kamu otoritesinden kopartıp eylemcilerin eylem alanı haline dönüştürmeye 

yönelik belli bir merkezden planlanmış ve uygulamaya konulmuş eylem türleri 

olduğunu, daha sonra afiş ve pankartları ile kendilerini iyice hissettiren marjinal grupların 

varlıklarını iyice hissettirince normal halk kitlelerinin eylemlere verdiği desteği çekerek 

buradan ayrılmaya başladıklarını, nihayetinde 15 veya 16 Haziran 2013 günü Gezi Parkında 

kalan yaklaşık 5 bin kişi olduklarını hatırladığı gruplara müdahale etmek sureti ile parkı 

boşalttıklarını ve bundan sonra parka herhangi bir gösterici almadıklarını, bundan sonra da 

Taksim Dayanışma Platformunun her cumartesi günü saat 19.00’da kitlesel çağrı yaparak gezi 

parkının etrafında toplanıp polis barikatını aşarak parkı tekrar işgal etmek üzere halka çağrı 

yaptıklarını, ancak alınan tedbirler sonucunda bu amaçlarını gerçekleştiremediklerini, Gezi 

Parkı kalkışmasının ilk başladığı günlerde etrafa zarar ziyan veren ve polise taş vb. cisimler 

atarak direnen göstericilerden gözaltına alınan eylemcilerin olduğunu, fakat İstanbul 

Adliyesinden bu şahıslarla ilgili gözaltı talimatı verilmediğini, tüm gezi eylemleri sürecinde 

eylem çağrıları yapan ve yönlendiren eylem tarz ve biçimlerini belirleyen Taksim Dayanışma 

Platformu yöneticileri olarak kendilerini kamuoyuna lanse eden grubun yöneticilerine yönelik 

adli bir çalışma yaptıklarını, Savcılık talimatı ile ev araması ve gözaltı talimatı neticesinde şu 

an isimlerini tam olarak hatırlayamadığı Ayşe Mücella YAPICI ve 6-7 kadar şahsın eş zamanlı 

ev aramalarını ve gözaltı işlemlerini yaptıklarını, adli işlemler devam ederken ele geçirilen 

dijital materyalleri de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal ettirdiklerini, aynı 
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günün akşamı saat 17.00 sıralarında normal mesai ile çalışan kurumlarım mesaisi bitmek 

üzereyken Taksim Dayanışma Platformunun gözaltına alınan yöneticilerinin serbest 

bırakılması ve el konulan dijital ve diğer materyallerin de incelenmeksizin şahıslara teslim 

edilmesi talimatını aldıklarını, yazılı talimatın da gereğini yaptıklarını, 2018 yılı Kasım ayında 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gezi parkı kalkışmasını organize ettiği iddia edilen şahıslara 

yönelik operasyon neticesinde ülke içinden ve yurtdışından gösterilen tepkilere ve bu 

operasyonu akamete uğratacak basite indirgeyecek beyanlarla kamuoyu oluşturma 

çalışmalarını görünce 2013 yılındaki yukarda anlattığı hususun aklına geldiğini, Gezi Parkı 

olayını organize edenlerin ortaya çıkartılmasına yönelik devlet veya kolluk kuvvetlerinin bir 

şekilde akamete uğratılması ile ilgili konuyu organize edenlerin planlı bir şekilde hareket 

ettiğini düşündüğünü, 

 Gezi parkı eylemleri öncesinde gerek İl İstihbarat Şube Müdürlüğünden gerekse 

Emniyet Genel Müdürlüğünden herhangi bir bilgi notu veya yazının gönderilmediğini, ayrıca 

varlığından ve sahnelendiğinden gezi parkı eylemlerinden sonra bilgi edindiği Memet Ali 

ALABORA’nın ve ekibinin sahnelediği Mi Minör oyunu sürecinin gezi parkı kalkışmasında 

ciddi bir etken olduğunu, Gezi Parkı kalkışmasının olduğu dönemde Güvenlik Şube ve Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüklerinin yanı sıra yoğunluklu olarak olayların olduğu Beyoğlu ve 

Beşiktaş ilçeleri müdürleri ve buralardan sorumlu il emniyet müdür yardımcılarının görev 

aldığını, kamuoyunda zaman zaman gündeme getirildiği üzere FETÖ/PDY tarafından bana 

müdahale tarzları hususunda veya gezi parkı olayları ile ilgili diğer hususlarda hiç kimse 

tarafından bir talimat veya yönlendirme yapılmadığını, zaten kendisinin bu süreçte örgütten 

kopma sürecine girdiğinden dolayı kendisine karşı bir güvensizlik olduğunu, bu nedenle de 

diğer örgütçü amir veya memurlara herhangi bir talimat verilip verilmediği hususunda bir 

bilgisi olmadığını, gezi kalkışmasında kitlesel bir FETÖ/PDY mensubu kişilerin katılımını 

hissetmediğini beyan ettiği tespit edilmiştir. 

Bu bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede, o tarihte gezi parkı olayları adı ile 

ülkenin hemen her yerine yayılmak istenen kalkışmayı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 

kendisi açısından bir fırsat olarak gördüğü, bu olayların başarıya ulaşması halinde ve 

hükumetin istifası veya erken seçim gibi bir sonucun meydana gelmesi durumunda bu 

sonuçtan kendisine yarar sağlama düşüncesinde olduğu, kendisi açısından büyük tehlike 

olarak gördüğü ve gezi parkı olayları olarak sempatik gösterilen Türkiye Cumhuriyeti 

hükumetine yönelen kalkışmanın bir daha yaşanmamak üzere akamete uğratıldığı tarihten çok 

kısa süre sonra 17/25 Aralık kumpas soruşturmaları ile kendisine karşı yargı darbesine 

giriştiği, daha sonrasında ise 15 Temmuz 2016 tarihinde doğrudan canına kast ettiği o tarihte 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan Sn. 

Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, aynı oluşumun yurt dışında giriştiği eylemlerin sonucunda da 

olduğu gibi yeniden aday olmayacağı/olamayacağı/yapılmayacağı beklentisi ile gezi parkı 

olayları olarak sempatik gösterilen bu kalkışmaya emniyet bünyesinde yer alan hücresel 

yapıları aracılığıyla etkili, orantılı ve yerinde müdahaleler yapılmasına engel olduğu veya yeri 

geldiğinde bu grubun mağduriyet algısı oluşturmasına zemin hazırlamak maksadıyla olayları 

tahrik edecek, toplumun haklı tepkisini çekecek uygunsuz, orantısız müdahalelerde bulunduğu 

değerlendirilmiştir. Bu sayede kendi emelleri açısından en büyük engel olarak gördüğü o 

tarihte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan ve halen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

olan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ı pasifize etmek suretiyle devletin maalesef hemen her 

kadrosunda mevcut militanları aracılığıyla devlet yönetimini ele geçireceği beklentisi 

içerisinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, bu eylemlerin akamete uğraması 

sonrasında bu defa kendisi sahneye doğrudan çıkacak, önce 17/25 Aralık kumpası ve 

sonrasında da 15 Temmuz 2016 tarihinde benzer yönde girişimlerde bulunacaktır. 

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, kurulmasında ve gelişmesinde etkileri bulunan 

dış istihbarat örgütlerinin sürekli biçimde gözetim ve denetimi altında bulundurulduğu ve 
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hatta zaman zaman buralardan aldığı doğrudan talimatlar doğrultusunda amaçlarına yönelik 

faaliyetler yürüttüğü, amiyane tabirle ipini elinde tutan, kurulmasında ve palazlanmasında 

büyük pay sahibi olan ve uyguladığı yöntemler noktasında yine kulağına fısıldayan, başarısız 

girişimleri sonrasında mensuplarına kol kanat geren dış istihbarat örgütleri, yurt dışı kaynak 

ve odakların emelleri doğrultusunda Gezi Parkı olayları sürecinde hareket etmediğinin kabulü 

mümkün değildir.  

 

2.1.9. Soruşturma İle İlgili İhbar Ve İfadeler  

 

2.1.9.1.Bilgi Sahibi Murat Papuç İsimli Şahsın İfadesi 
Soruşturma kapsamında şahsın kolluk biriminde bilgi sahibi olarak alınan ifadesinde 

özetle; kendisinin Doktora tez konusunun "Hakikat ve Uzlaşma Komisyonları olduğu, bu 

kapsamda Hakikat ve uzlaşma komisyonlarının nasıl olmasının tartışıldığı ve konu edildiği 

barış temalı toplantıların değişik illerde yapıldığı, bu toplantılara kurum ve kuruluşların 

temsilcileri dışından toplantının yapıldığı yer itibari ile halkın sevdiği kişilerinde katıldığı, bu 

gibi toplantıların alt yapı imkânlarını, maddi desteğini dış merkezli, ülkemizde görünürde 

insani ve barış amaçlı faaliyet gösterir gözüken ancak bu şekilde faaliyet gösterdiğini 

düşünmediği Osman KAVALA’nın sağladığını, bu toplantıların bazılarına katıldığını, 2008-

2009 yıllarında dahil olduğu toplantıların farklı içerikte ve gündemlerde oluşturulduğunu fark 

ettiğini, ana temanın barış için toplumun algısının değişmesinin gerektiğini bunun için 

kültürel etkinlikler yapılması gerektiğini, toplumun bütün direnç odaklarını, cinsel 

yönelimleri, etnik yapıları, çevre duyarlılıklarını, azınlık haklarına müdahil olunmasını, 

örneğin Hrant Dink vakfının nefret söylemini engellemek adına, yapılan açıklamalarına açık 

destek vererek, bu konular için Üniversitelerde ve derneklerde bunların fonlanmasını mali 

olarak destekleme kararı alındığı bu organizasyonları Anadolu Kültür ve Mehmet Osman 

KAVALA yaptığını, Gezi hareketi olarak görülen çevre duyarlılığında, toplumun direnç 

odaklarının desteklenmesi kararlarının bu ilkeler çerçevesinde alındığını bildiğini, barışı tesis 

etmek amacıyla bir araya gelmiş olan kurum ve kuruluşların içine bakınca, bütün bunların, 

aynı kişilerden oluştuğunu, güne ve zamana göre farklı amaçlarla bir araya geldiklerini 

görebildiğini, örneğin Türkiye'de barış adına bir araya gelen isimlere bakıldığında her yerde 

aynı isimleri bir çevre hareketinin içinde görebilmenin mümkün olduğunu bütün dünyada 

etkili olan AÇIK TOPLUM VAKFI ve onun Türkiye'deki uzantısı TESEV ve AÇIK TOPLUM 

VAKFI'nın projelere kaynak aktardığını, bu kaynak aktarımlarının 6 ay ile 1 sene arasındaki 

kısa süreli projeler için ofis tutulması, danışmanlık giderleri, ulaşım giderleri, toplantı 

masrafları gibi ayrıntılarda olmakla birlikte bütün hepsini birleştiren ana tema farklı 

duyarlılıklar yaratarak toplumun dönüştürmeleri olduğunu, bu dönüştürme işlemi topyekûn 

olamayacağı için ortalama bilince sahip sıradan bir insanın bile hayır diyemeyeceğini naif 

konular projelendirilip, örneğin kadın hakları, çocuk istismarı, kadına şiddet, barış, cinsel 

yönelimler, azınlıkların asimilasyonu, güvenlik görevlisi çalışanının suç algısı, dini inançların 

özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kent ve çevre duyarlılığı, kamusal alanda kendini özgürce ifade 

etmek gibi başlıklarla direnç odakları yaratarak, bu projeler için bir araya gelecek insanlara 

ortam ve olanak sağladıkları, nihayetinde birbirinden çok uzak gibi görünen bu başlıkları; 

hepimizin derdi aynı, özgürlüklerin önünde engel olan, yönetim biçimi ve rejimin 

değiştirilmesinin hedeflendiği, bulunduğumuz dönemde artık ülkeler top tank gibi ilkel 

yöntemlerle değil bu saymış olduğu psikolojik savaş teknikleriyle bölüştürülmekte olduğunu, 

mesela eyalet yönetimleri ve özerklik gibi alternatiflere taban oluşturarak, bu konuları 

meşrulaştırmak için dernek çalışmaları ve vakıflar eliyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını, gezi 

parkı olayları sürecinde de bu kadar faklı düşünce ve dünya görüşündeki insanların parktaki 

ağaçlar nedeniyle bir araya gelmiş olmasının, bu ortam ve olanağı sağlayan kişi dernek ve 

platformların yukarıda yer alan konuların koordinasyonuyla bu amaçlarla gerçekleştiğini, adı 
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öne çıkan sivil toplum gönüllüsü ve finansörü olarak gözüken Mehmet Osman KAVALA'nın 

barış temalı çalışma ve projelerin, azınlık hakları ve çevre duyarlılığı, düşünce özgürlüğü gibi 

projeleri ve dernekleri destekleyen oluşumların kurucusu ve finansörü olduğunu, bu 

kuruluşların Türkiye'deki çatı örgütü olan ANADOLU KÜLTÜR, TESEV gibi STK'lar 

arasında para akışını sağlamasının tesadüf olmadığını, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada 

rejimleri değiştirecek toplumsal hareketleri organize eden AÇIK TOPLUM VAKFI ile irtibatlı 

olmasının rastlantı olmadığını, açık kaynaklardan da bu AÇIK TOPLUM VAKFI'nın 

koordinatör ve finansörünün George SOROS olduğunun bilindiğini, Osman KAVALA'nın 

Türkiye'nin SOROS'u olarak nitelendirildiğini, Türkiye'de sıralanan bu başlıklarda bir şey 

yapacak olan kurumun ve kuruluşun Osman KAVALA'yı bulduğunu, toplumsal hareketi bir 

fırsat olarak gören sol fraksiyonlu yapıların bu büyük tabloyu bilmeyerek veya çoğunluğu 

bilerek bu bir fırsattır argümanıyla hiç yan yana bulunamayacakları düşünülen sivil toplum 

kuruluşlarıyla bir araya gelebildiklerini, bu nedenle meslek kuruluşları içerisinde görünen Can 

Atalay, Mücella Yapıcı, Erkan Baş, Kurtuluş Kılçer, Doğan Ergin, Levent İncedere, Emrah 

Akansu, Alper Dizdar, Emre Gürcanlı, Alev Doğan, Mehmet Karaoğlu, Baransel Ağca, Elçin 

Fırat, Bilgütay Durna, Özgür Savaşçıoğlu, Ercan Bölükbaşı, Can Soyer, Kamil Tekelek, 

Yavuz Karamahmutoğlu, Ahmet Tarık Yenil, Murat Kara, Can Kaderoğlu, Mert Uzun, Onur 

Emre Yağan, Eren Doğan, Ozan Tan isimli şahısların uluslararası bağlantısı olan şahıslarla 

yan yana gelip beraber hareket edebildiklerini, 

Gezi eylemlerine bakıldığı zaman farklı fikirden, farklı ideolojiden insanların bir 

araya geldiğini, bu toplamın hepsini birleştiren ana düşüncenin; toplumun, sistemin düzenin 

değişmesi gerektiğinin, bu düşünce ile bir gruba dâhil (terör örgütü olabilir, dergi çevresi 

olabilir, düşünce kuruluşu, sivil toplum kuruluşu gibi) insanların bulundukları grubun tek 

başına veya ideolojik olarak yakın oldukları ile birlikte olsalar dahi toplumun düzenini ve 

rejimi değiştiremeyeceği kanaati ile amaçları ve ideolojisi çok çok farklı olan gruplarla bir 

araya gelebildiklerini, buradaki temel motivasyonun ise yıkalım sonrasına bakarız 

düşüncesinin olduğunu, sistemin ve rejimin değiştirilmesi adına yan yana gelenlerle 

Türkiye'deki toplumun farklı odaklarla değiştirilmesi gerektiğini düşünen ve buna olanak 

sağlayan uluslararası yapıları buluşturanların dış organizasyonlar olduğunun açık olduğunu, 

bu çarpık gibi görünen bir araya gelişin gezi olaylarına katılımı arttırdığını, bu eylemlerin 

sürekliliğinin ise platformlar ve sivil toplum kuruluşları eliyle oluştuğunu, hatta bu eylemlere 

katılan kişilere bu platformlar, STK'lar tarafından malzeme ve finansörlük yapıldığını, mesela 

gaz maskesi, yiyecek, müdahaleler sırasında yaralanan eylemciler için ilaç vs biber gazından 

etkilenmemek için solüsyona kadar birçok malzemenin temin edildiğini bildiğini, bu platform, 

dernek ve STK'lara Mehmet Osman KAVALA, Mücella YAPICI ve Can ATALAY'ın finansal 

koordinatör olduğunu, ayrıca şu konunun altını çizmek istediğini 2. Dünya savaşı sonrasında 

yenilgiye uğrayan Almanya'nın uluslararası alandaki istihbarat çalışmalarını dernekler 

üzerinden yaptığını, bu gün bu modelin Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi 

tarafından kullanıldığını, bu derneklerde faaliyet gösteren her çalışanın, akademisyenin o 

ülkenin bir istihbarat elemanı gibi hareket ettiğini, yasal olarak kurulan bu derneklerin 

kuruldukları yerlerde çok rahat bir manevra alanı bulabildiği için istihbarat toplama 

konusunda çok da sıkıntı yaşamadıklarını beyan etmiştir. 

Gezi olaylarını organize eden, katılan, tertipleyen şahısları görsem tanırım demesi 

üzerine kendisine fotoğraflar gösterildiğinde ise; 

Mehmet Osman KAVALA: İsmini Mehmet Osman KAVALA olarak bildiği bu 

şahsın, Gezi olayları öncesinde de ulusal ve uluslararası birçok toplantı ve panele katıldığını 

ve yine ulusal ve uluslar arası birçok Sivil Toplum kuruluşunun kurucu ve temsilcisi 

olduğunu, Gezi olaylarının bir park ötesinde bir anlam ve misyon yüklenmesinde aktif 

çabaları olduğunu, kimlik sorunu, cinsel yönelimlerin özgürlüğü, ifade özürlüğü gibi farklı 

siyasi olmayan odakların da Gezi olaylarına katılımını sağladığını, Türkiye'nin SOROS'u 
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olarak anıldığını, Gezi olayları ile özdeşlik kurulan Dünya'daki birçok kalkışmanın renkli 

demokrasi devrimi olarak lanse eden ve bu amaçlı uluslar arası STK’lara para, lojistik, 

kaynak, insan sağlayan Açık Toplum Vakfının Türkiye'deki bütün organizasyonlarını yapan 

kişi olduğunu, Gezi olaylarının kitleselleşmesi, yaygınlaşması ve süreklileşmesi için 

uluslararası kaynakları, STK’lar üzerinden Gezi olaylarına ve onun simgesi haline gelen Gezi 

Parkına taşıdığını söylemiştir. 

Şerafettin Can ATALAY: İsmini Can ATALAY olarak bildiğini, bu şahsın gezi 

olaylarında çok öne çıktığını, bütün temsilcileri koordine eden bir misyonu olduğunu, Gezi 

Platformu temsilcilerinin çoğunluğunun olayların tırmanmamasını salık verirken Can 

ATALAY'ın sonuna kadar direnilmesi gerektiğini, eylemciler tarafından kurulan barikatların 

kapatılan gezi parkının boşaltılmamasının gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu söylemiştir. 

Ayşe Mücella YAPICI: İsmini Mücella YAPICI olarak bildiğini, çoğunlukla basın 

açıklamaları ile eylemleri organize ettiğini, Mücella YAPICI'nın Gezi olaylarının devamı için 

çaba sarf eden şahıslar arasında olduğunu söylemiştir. 

Arzu ÇERKEZOGLU: HALK evleri yöneticisi iken aynı zamanda KESK 

yönetiminde yer aldığını bildiğini, çok göz önünde olmamakla birlikte özellikle Halk 

evlerinin Gezi sürecine katılımını ve Gezi olaylarının daha dirençli olmasını sağlamaya 

çalıştığını belirtmiştir. 

Oya ERSOY: İsmini ve açık kimliğini bilmediğini, fakat solun ortak etkinlik ve 

eylemlerinde gördüğü şahıs olduğunu, Gezi olayları dahil birçok orta eylemde aktif bir 

pozisyonu olduğunu söylemiştir. 

Hüseyin KARABULUT: Türkiye Komünist Parti (TKP) adına Gezi toplantılarına 

katılıp, görüş ve fikirleri partinin merkezine aktardığını, karar verici pozisyonda olmamakla 

birlikte Partinin düşüncelerini aktardığını, olayların şiddet boyutuna varmaması kararını ve 

halkın sırf zarar görmemesi adına parkın bir basın açıklaması sonrası boşaltılması kararını 

toplantılarda dile getiren kişi olduğunu belirtmiştir. 

Emre ÖZTÜRK: İsmini ve açık kimliğini burada öğrendiği bu şahsın, Gezi olayları 

dahil birçok kez Taksim'de yapılan toplantı, gösteri ve eylemlerde gördüğünü, buralarda aktif 

bir pozisyonu olduğunu, yönlendirici, yönetici birisi olduğunu beyan etmiştir. 

Recep İhsan ELİAÇIK: İsmini İhsan ELİAÇIK olarak bildiği bu şahsın üyesi az 

olmasına rağmen İslam ilkelerini ve antikapitalizmi özdeşleştirerek farklı bakış açısı 

getirmeye çalıştığını, Gezi olaylarında aynı zamanda muhafazakârların da yer aldığı imajını 

yaratarak sanki Gezi olaylarına toplumun bütün kesimlerinin bu olayların içerisinde yer aldığı 

propagandasını yaptığını, bu yolla Gezi olaylarının kitleselleşmesini, genelleşmesini 

sağladığını belirtmiştir. 

Bilgin Haşan YILDIZ: İsmini ve açık kimlik bilgilerini burada öğrendiği bu şahsın, 

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) içerisinde aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini ve Gezi 

olayları dahil Taksim ve çevresindeki birçok eylemde öncü ve yönlendirici rolü olduğunu, 

Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanına eylemciler tarafından kurulan barikatların 

kaldırılmamasını sağlayan şahıs olduğunu belirtmiştir. 

Kamuoyunda Gezi olayları olarak bilinen eylemleri çok yakından takip etme olanağı 

bulmakla birlikte, bu eylemleri tertipleyen hatta katılan, kaynak aktaran, lojistik ve mali 

destek sağlayan, en önemlisi de insan unsurunu bulup harekete geçiren ve bu sayede siyasi 

iktidar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını, bu eylemlerin sırf bir ağaç park konusu 

olmadığını, bunun çok çok ötesinde amaçlı bir organizasyon olduğunu söylemesinin herhâlde 

yanlış olmayacağını, gezi parkındaki ağaçların sökülmesi gibi masum ve makul sebeplerle 

birbirinden bağımsız ve hiç bir araya gelmeyecek grupları, vatandaşları bir araya toplamayı 

başaran farklı motivasyonlu odakların ortak hareket edebildiklerini, bu kadar kitleselleşebilen, 

yaygınlaşabilen bir hareketin bir mekanizma olmaksızın işlemeyeceği kanaati oluştuğunu, 

yani kitleselleşen gezi olayları her ne kadar kendiliğinden bir süreç gibi görünse de bunların 
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farklı yapılar tarafından hazırlandığının bugün daha belirgin olduğunu, kişisel olarak bu 

süreçten çok zarar görmekle birlikte TKP'nin gezi olayları sonrasında dağılması ve bu 

dağılma sonucunda da partinin içinde Gezi olaylarına dahil olup olmama tartışmalarının ne 

anlam taşıdığını fark ettiğini, demokrasi ve daha özgür bir ülke sloganıyla insanların 

sokaklara ve meydanlara sürüklendiğini ve bunun ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atacak 

olmakla birlikte büyük bir kaosun ortaya çıkarılma cabası olduğunu görmesi nedeniyle 

bildiklerini, gördüklerini, yaşadığı akademik ve kişisel birikimlerini güvenlik güçleriyle ve 

adli makamlara aktarma düşüncesinin hasıl olduğunu, aynı zamanda bu büyüklükte kitlesel 

kalkışma belirtileri varken, Gezi olaylarında da uluslararası yardım kuruluşu, sivil toplum 

kuruluşu, dernek ve vakıf gibi oluşumların amaçları dışındaki faaliyetleri ortadayken zaman 

kaybetmeksizin tedbir alınmasını ve önüne geçilmesini istediği için bildiklerini anlattığını 

beyan etmiştir. 

 

2.1.9.2. Yasin Alp İsimli Şahıs Tarafından Yapılan İhbar 
02.06.2014 tarih ve 413485 sayılı BİMER ihbarında ihbarcı şahıs; ilaç sektöründe 

danışmanlık yaptığı dönemde ve Gezi Parkı olayları öncesinde vermiş olduğu bazı bilgilerin 

olduğunu, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeli bir yatırım fonuna ait bir ilaç firması 

ile ilgili bilgiler verdiğini ve bildiği kadarı ile 17 Aralık öncesi verdiği bu bilgiler ile ilgili 

dosyaların kapandığını, hatta söz konusu şirket genel müdürünün şirketteki üst düzey 

yöneticilere göndermiş olduğu Gezi Parkı Eylemlerine destek verilmesi konulu bir maili de 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne vermiş olduğunu 

beyan etmiştir. 

İhbara ilişkin Bilgi Sahibi Yasin ALP’in kolluk birimlerinde alınan ifadesinde özetle; 

kamuoyunda GEZİ OLAYLARI olarak bilinen kalkışmanın meydana gelmesinden sonra, 

mesleğiyle ilgili bazı şirketlerden bu olaylara destek verenlerle ilgili bir kısım bilgi ve 

belgelere ulaştığını, MAİL yolu ile aldığı bilgilerde, Bilim İlaç San. A.Ş. isimli şirketin Genel 

Müdürü Erhan BAŞ’ın, şirketinde çalışan yetkili kişilere mail göndererek, şirkette çalışan 

personelin Gezi kalkışmasına destek verebilmesi için gerekli esnekliğin gösterilmesini 

istediğini öğrendiğini, bu mailin şirkette çalışan ismini vermek istemediği bir arkadaşı vasıtası 

ile ulaştırıldığını, Bilim İlaç Sanayi şirketinin Bülent KARAAĞAÇ isimli şahsa ait olduğunu, 

Gezi kalkışması sırasında, polisin yaptığı bazı baskınlarda, Taksimde bulunan otel ve iş 

yerlerinde, çok sayıda ilaç ele geçirildiğini basından duyduğunu, bu ilaçlara bakıldığında da 

çoğunluğunun Bilim İlaç Sanayi A.Ş. ye ait olduğunu gördüğünü, 

O dönem içerisinde Eczacılıkla ilgili olarak yaptığı iş görüşmelerinde, Biofarma İlaç 

San. Tic. A.Ş. nin sahibinin Amerikan merkezli CITI Grup fon şirketinin CVCI (Cıtı Venture 

Capital İnternational) olduğunu, aynı zamanda bu fon şirketinin Gezi kalkışması ile ilgili 

Türkiye hakkında karalama haberler yapan REUTERS Haber Ajansının da sahibi olduğunu ve 

Gezi kalkışmasına destek veren Cem BOYNER'in firmasının da ortağı olduğunu öğrendiğini, 

yine sektörden öğrendiği kadarı ile DEVA İlaç A.Ş.'nin aslında GEORGE SOROS’a ait 

olduğunu, fakat görünürde Fhilip Hass isimli şahıs tarafından işletildiğini duyduğunu, zaten 

bu firma geçmişte bir Türk firması iken İstanbul Borsasındaki Spekülasyonla Türk olan 

kişinin elinden alındığını ve bu şahsa verildiğini, George Soros’un da medyadan Gezi 

kalkışmasına finansman sağladığını duyduğunu beyan etmiştir.  

 

2.1.9.3. 04/07/2013 Tarih Ve 62018024.49523(ih-5595-3) 412259 Sayılı İhbar 
KOM Daire Başkanlığı Operasyonel Şube Müdürlüğünce 04.07.2013 tarihinde 

alınan muhbir kaynaklı bilgide; Gezi Parkı kalkışmasına Biofarma ve Bilim İlaç firmalarının 

da destek verdiği, özellikle Biofirma firması genel müdürünün bu kalkışmada çalışanlarına 

temkinli bir şekilde Gezi Parkı kalkışmasına destek vermeleri konusunda mesajlar attığı, söz 

konusu firmanın CİTY grubuna dahil olduğu ve BOYNER grubu ile de dolayısı ile 
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ortaklıklarının bulunduğu, Gezi Parkı kalkışması esnasında alan içerisindeki bazı yemek 

ücretlerinin ECZACIBAŞI firması tarafından karşılandığı, ayrıca Selçuk Ecza Deposu adı 

altında faaliyet gösteren yerin de göstericilere para yardımı yaptığı bilgileri alınmıştır.  

 

2.1.9.4. Bülent Koç İsimli Şahıs Tarafından Yapılan İhbar  
İhbarcı şahsın; ihbarında Ademhan MENGEL isimli şahsın, Ankara, İstanbul ve 

İzmir illerindeki Gezi Parkı kalkışması ile ilgili Oğuz YAMAN, Selim ÖZTÜRK, Ahmet 

DURMAZ, Süleyman KARAMAN, Yusuf DURMUŞ, Levent CANITEZ isimli şahısları 

örgütleyip finansal destek sağladığı, söz konusu finansal desteğin kaynağının ise Kıbrıs’ta 

bulunan bankalardaki değişik isimlere açılmış hesapların olduğunu, konu ile ilgili Ademhan 

MENGEL isimli şahsın Kıbrıs’a yaptığı giriş-çıkış tarihlerinin kontrol edilebileceği bilgileri 

alınmıştır. 

 

2.1.9.5. 26/07/2013 Günü 13:28:56'da 5.153.28.70 Nolu İp Adresinden Yapılan E-posta 

(11167 Nolu) İhbarı 
İhbarcı şahsın Taksim’deki gezi kalkışması büyümeden önce Açık Toplum Vakfı 

yöneticisi olan Osman KAVALA’nın yönlendirmesi ile Mine ÖZEREN isimli şahsın farklı 

birkaç kişi adına banka hesabı açtırdığını, açılan bu hesaplar üzerinden toplanan para 

yardımları ile elde edilen meblağlardan eylemcilere gaz maskesi, sargı bezi, deniz gözlüğü 

gibi ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek dağıtıldığını, gezi parkı kalkışmasının arka planına 

ulaşılabilmesi için mali yönlerinin de incelenmesinin gerektiğini bildirmiştir. Bu ihbarın 

akıbeti ile ilgili olarak iddianamemizin önceki kısımlarında detaylı izahlar yapıldığından bu 

kısımda ilgili bölümlere atıf yapmakla yetiniyoruz. 

 

2.1.9.6. Ercan Orhan Aydın İsimli Şahsın Beyanı 

Gezi kalkışmasının yaşandığı 2013 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik 

Şube Müdürlüğünde Ekipler Amiri olarak Başkomiser rütbesinde görevli bulunduğunu, Gezi 

kalkışmasının başlangıcından sonunu kadar olan zamanda görevli olduğunu, kalkışma 

başladığında Güvenlik Şube ekipler Amiri olarak Taksim Meydanında görev aldığını, görevle 

ilgili Tünel, Alman Konsolosluğu, Talimhane gibi ara sokaklarda da görev aldığını, ağırlıklı 

olarak Taksim Meydanda Talimhanenin girişinde SDP Binasının giriş kısmını görecek şekilde 

görevlendirildiğini, bu noktadan çok fazla molotof kokteyli, demir bilye, sapan vb. cisimlerle 

görevli personele ve sivil görevlilere saldırıldığını, kalkışmada görevli bulunduğu süreç 

zarfında SDP binasından ve binaya yakın Taksim Meydanın köşesinden SDP’lilerin mancınık 

sistemi ile görevli polislere kesici delici ve yakıcı cisimler attıklarını, ayrıca SDP binasının 

içerisine girmek suretiyle bu eylemleri yapan tabanca ile gruba doğrudan ateş eden Ulaş 

BAYRAKTAR ve diğer partilileri göz altına alan ekibin içerisinde olduğunu, eylemler 

esnasında çok sayıda basın açıklaması yapılarak göstericileri galeyana getirmeye 

çalıştıklarını, esnafın kapalı dükkanlarına maddi zararlar verildiğini, ayrıca yine göstericiler 

tarafından da sözlü ve fiziksel tahrike maruz kaldıklarını,  

Gezi parkı kalkışmasında görev aldığı süre boyunca ismini hatırladığı ve kalkışma 

eylemlerine katılan şahısların ise; 

Memet Ali ALABORA bu şahsı sanatçı kimliği ile tanınan birisi olduğu için bizzat 

eylemci grubun başında açıklamalarda bulunurken gördüğünü, Gezi parkı olaylarının 

büyümesinde yaptığı açıklamalar ve twitter paylaşımları ile aktif rol aldığını bildiğini, 

Ayşe Pınar ALABORA isimli şahsın Memet ali ALABORA’nın eşi olması sebebiyle 

tanıdığını, bu şahsın da Gezi parkı olaylarının başlangıcında ve devamında eşi ile birlikte rol 

aldığını gördüğünü, 

Ayşe Mücella YAPICI isimli şahsı da Taksim Dayanışması grubunun önde 

gelenlerinden birisi olduğunu, Taksim Meydanı, Mimarlar odası civarında çok kez gördüğünü, 
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basın açıklaması ve müzakere esnalarında grubun en önünde bulunduğunu,  

Şerefettin Can ATALAY isimli şahsın da avukat olduğunu, Taksim Dayanışması 

grubunun önde gelenlerinden olduğunu, gerek eylemlerde gerekse gözaltına aldığı şahıslarla 

ilgili çok kez şubede ve gezi eylemlerinde gördüğünü, 

Tayfun KAHRAMAN isimli şahsı da gezi parkı eylemlerinden hatırladığını, Taksim 

Dayanışması grubunun içerisinde olduğunu, Taksim Meydanı ve Mimarlar Odası civarında 

Mis sokak üzerindeki eylemler ve açıklamalar içerisinden kendisini hatırladığını beyan ettiği 

tespit edilmiştir. 

 

2.1.9.7. Hasan Gül İsimli Şahsın Beyanı 
Gezi kalkışması döneminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür 

Yardımcısı olarak görev yaptığını, kalkışmada Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı olarak 

31.05.2013 tarihinde ilk olarak Gezi Parkındaki haksız işgalin boşaltılması noktasında EKKM 

Şube Müdürlüğünce yapılan görevlendirme doğrultusunda sabah diğer birimlerle görev 

aldığını, daha önceden bir kez daha boşaltılan parkın yeterli tedbir alınmaması nedeniyle 

tekrar çadırlarla işgal edildiğini, çevik kuvvet ve ilgili birim personelleriyle Taksim 

Merdivenlerde buluşularak planlama yapıldığını, planlama esnasında görevinin ses 

aracılığıyla parkta bulunanların hepsinin duyabileceği şeklinde anons yapmak olduğunu, bu 

anonsları yaparak merdivenlerden Divan kavşağı istikametine doğru hat çekilerek parkın 

boşaltılmaya başlandığını, parkın ortalarına doğru gelindiğinde sloganlar eşliğinde kalabalık 

bir grubun görevlilere direnç gösterdiği ve çevrelerinde bulunan fiziksel materyalleri 

görevlilere atmak suretiyle saldırı ve direnç gösterdiklerini, kademeli olarak bu direncin sona 

erdirildiğini ve parkın boşaltıldığını,  bu esnada parkta yaşam malzemesi olarak bulunan çadır, 

sandalye, yiyecek, içecek vs. herhangi bir zarar verilmeksizin belediye görevlilerine 

toplatılarak Edirnekapı’da bulunan zabıta müdürlüğüne yönlendirildiğini, parktan çıkanların 

Mete caddesi, Asker ocağı caddesi, Divan kavşağı bölgelerinde toplumsal olaylara 

yeltenmeye çalıştıklarını,  

Gezi kalkışması esnasında halkı tahrik ederek olayların büyümesine ve kaos ortamı 

oluşturulmasına yönelik fiillerde bulunan şahısların eylemlerine şahit olduğunu, gösterilen 

fotoğraflarda bulunan ve ismini de Osman KAVALA olarak bildiği şahsı kitlesi kalabalık olan 

eylemlerde gördüğünü ve kendisine danışılan bir tip olduğunu,  

Oyuncu olarak bildiği Memet Ali ALABORA isimli şahsı gezi olaylarının ilk 

döneminde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanındaki gösterilerde en önde gördüğünü, 

sloganlar attığını, 

Taksim Dayanışmasının yöneticisi olduğunu bildiği Ayşe Mücella YAPICI isimli 

bayanı da Gezi parkı kalkışmasının başından sonuna kadar yapılan bütün basın 

açıklamalarında ve eylemlerinde gördüğünü, 

Avukat olduğunu bildiği Şerafettin Can ATALAY’ın basın açıklaması adı altında 

yapılan çağrıları yönlendiren kişi konumunda gördüğünü, bu şahısla müzakere yaptığını,  

Mühendisler odasından olduğunu bildiği Tayfun KAHRAMAN isimli şahsı da 

Taksim Meydanı ve civarında yapılan basın açıklamalarında gördüğünü,   

Yukarıda isimlerini verdiği şahısların ortak özelliğinin, geldikleri basın 

açıklamasında müzakereye açık olmaları, ancak yapılan açıklamadan sonra meydana gelen 

müdahale şartlarının oluşması nedeniyle yapılan müdahalelerde bir şekilde kendilerini 

sıyırarak gözaltına alınmamaya gayret gösterdiklerini, basın açıklaması esnasında her ne 

kadar içerik itibariyle suç olup olmadığı dikkatli bir şekilde takip edilse de sonrasında genel 

olarak müdahaleyi gerektirecek şartların oluştuğunu gözlemlediğini, sosyal medyadaki 

bilinirlikleri, yaptıkları çağrı ve paylaşımlardaki takipçi sayıları, faaliyet göstererek temsil 

ettikleri kurumlar göz önünde bulundurulduğunda bu şahısların yapmış olduğu çağrıların 

karşılık bulduğunu, gösterilerin bir çoğunda yapılan müzakerelere rağmen her ne kadar basın 
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açıklaması esnasında suç oluşmamış olsa dahi dağılım esnasında bir şekilde atılan sloganlarla, 

fiziksel saldırı neticesi tedbir alan kolluğun müdahale etmeye zorlandığını, buradaki amacın 

yapılan müdahalelerle kötü görüntü verilmesini sağlayarak kitlelerin tahrik edilmesi daha 

fazla katılımcının sağlanması yönünde bir propaganda aracı oluşturulduğunu, Gezi parkı 

kalkışmasının kendisinin de fiili olarak görev yaptığı en kalabalık ve uzun süren toplumsal 

olaylar olduğunu, her ne kadar bir çevre duyarlılığı, peyzaj çalışmasını protesto etme gibi 

kamuoyuna lanse edilmeye çalışılsa da bütünü ile ele alındığında olayların hükümeti 

devirmeye yönelik bir eylem olduğunu düşündüğünü, zira yaşanan olayların bu kadar uzun 

sürmesinin, bu kadar yaygın olmasının normal protesto eylemi içeriği olarak kabul 

edilemeyeceğini, zaman zaman eylemcilerin alınan tedbirlere rağmen gerek teknolojik olarak 

haberleşme programlarını (Zello vs) kullanmalarındaki organize hali, zaman zaman kendi 

personeline dahi gaz maskesi temini noktasında zorluk yaşamasına rağmen eylemcilerin gaz 

maskesi ve baretlerle karşılarına gelmelerinin o dönem dikkatini çektiğini beyan ettiği tespit 

edilmiştir. 

 

2.1.10. Türkiye’yi Uluslararası Alanda Zor Durumda Bırakmak İçin Yapılan Faaliyetler 

Mehmet Osman KAVALA ve diğerlerinin yaptığı çok sayıda görüşmede, GEZİ 

kalkışması ile ilgili Avrupa Komisyonu, Parlamentosu ve bir kısım Avrupa ülke temsilcileri ile 

görüşmeler yapıldığı, mektup ve yazıların hazırlanıp gönderilmesi,  Bürüksel Carnegie’de bir 

GEZİ sergisi düzenleneceğinden bahsedildiği (iddianamemizin 2.1.2.4. Marc Pierini 

Görüşmesi – Gezi Kalkışması Sergisi Açılması bölümünde detayları ile izah edilmiştir),  Ayşe 

Mücella YAPICI’nın Avrupa Parlamentosunda yapılacak görüşmelerle ilgili rapor hazırladığı 

(ID No: 2347597949), yine AİHM’e gidileceğinden bahsettiği tespit edilmiştir. 

KONU HAKKINDA İLETİŞİMİN TESPİT TUTANAKLARI 

ID: 2165617075 de kayıtlı, 20.06.2013 11:45 de AHMET FAİK İNSEL’in 

(905304188xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Ahmet’in “Şimdi ben senin notlarında gördüm mesajını okudum Cengiz’in metninde o 

biz toplandık biz şey yaptık cümlesini değiştirdim o olmaz göstericiler dememiz lazım tabi ki” 

dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi bizim çocuğumuz yaşındaki çocuklar yani hani“ dediği, 

Ahmet’in “Yok yok yok yani biz ... ben ... anladım bazılarımız ...“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“... evet” dediği, Ahmet’in “Bazılarımız yani ... olsa da ne olur yani o biz dayak yedik diye 

şikayet etmiyoruz ki göstericiler oraya bir şey cümlesi yani Cengiz’in cümlesinin yerine ifade 

ve gösteri özgürlüğü hakkını barışçıl yollardan tamamen barışçıl yollardan kullanan 

göstericiler polisin şiddetine“ dediği, Mehmet Osman’ın “... evet evet evet“ dediği, Ahmet’in 

“Polisin şiddetine maruz kaldılar“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hatta ... evet yani biraz da 

genç olduğunu da şey yapmak fena olmaz hani gerçekten çoğunluğu gençti bunların“ dediği, 

Ahmet’in “Evet evet evet ... gençler ve daha az gençler diyor metinde“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ He var mıydı ben şimdi tam Fransızcasını çok iyi anlamadım“ dediği, Ahmet’in 

“Var var aşağıda bir gençler ve daha az genç olanlar diyor ama gençler diyor ağırlıklı 

olarak“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha iyi tamam“ dediği, Ahmet’in “... bir cümle bir cümle 

sonra var zaten onu ve hükümetin kibrine hükümetin ... maruz kalanlar yani hem polisin 

şiddetine hem hükümetin ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet evet ...” dediği, Ahmet’in 

“Onu zaten o şekilde değiştirdim cümleyi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam okey 

tamam“ dediği, Ahmet’in “BİR DE İKİNCİ CÜMLEDE ŞEY DİYOR BİZ BU KARARI BU 

ERTELEME KARARININ NEDEN ALINDIĞINI MÜKEMMEL BİÇİMDE ANLIYORUZ 

DİYOR O KADAR DA MÜKEMMEL BİÇİMDE ANLADIĞIMIZI SÖYLEMEYELİM 

ÇÜNKÜ MERKEL TÜRKİYE İÇİN DEĞİL SEÇİMLERİ KENDİ SEÇİMLERİ İÇİN 

BUNU ERTELEMEYE ÇALIŞIYOR“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi ... tabi“ dediği, 

Ahmet’in “Bunu mükemmel demiyorum de mükemmel ...“ dediği, Ahmet’in “... BURDA GAZ 

YİYEN CLOUDİA ROTH AMAN ERTELEMEYİN DİYE ORDA YIRTINIYOR“ dediği, 
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Mehmet Osman’ın “Aynen” dediği, Ahmet’in “Yani” dediği, Mehmet Osman’ın “Yani 

aslında onu da ondan da bahsedilebilir yani belki de hani Cloudia“ dediği, Ahmet’in “O 

sanki birini diğerine vurmak gibi olur olmaz onu ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Öyle mi ha 

ha evet” dediği, Ahmet’in “Tabi yok olmaz o birini diğerine kullanmak gibi olur o şimdi“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet yani belki şöyle mi demek lazım yani ilk Avrupa şeylerinden 

ilk tepkisi böyle bir şey olabilir hani” dediği, … Mehmet Osman’ın “YANİ BELKİ 

BÜYÜKELÇİYE EE ŞEY YAPABİLİRİZ YANİ BÜYÜKELÇİLER ÇÜNKÜ DOĞRUDAN 

ŞEY ...” dediği, Ahmet’in “Aktırırlar ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Aktırabilirler“ dediği, 

Ahmet’in “Evet evet evet aktarabilirler bunu tamam ben bir Cengiz’i arayayım şimdi“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam o şey çok önemli hani dediğin o hani fevkalade ... iyi anlıyoruz 

falan onu değiştirsin ...“ dediği, Ahmet’in “... fevkaladeyi ben sildim zaten de şey öbürkünü 

de içime sinmemişti …Bir de formül de bulamadım ama onu senle konuşmak istiyordum 

tamam onu da söylerim ben tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Okey hadi“ dediği, 

Ahmet’in “Oldu peki ...” dediği, Mehmet Osman’ın “BİR DE ... BİR DE FRANSIZLARA 

DA GÖNDER GENE FRANSIZ BÜYÜKELÇİSİNE FALAN YOLLANABİLİR SEN 

ONLARI DAHA İYİ BİLİRSİN “ dediği, Ahmet’in “Tamam tabi tabi tabi tabi “ dediği, 

ID: 2312797446 de kayıtlı, 11.09.2013 18:41 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  FİLİZ KOÇALİ’yi (905368964xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Heh ya önümüzde ki hafta başkanlardan birisi İstanbul’a geliyor mu“ dediği, 

Filiz’in “gelme ihtimalleri var evet ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Çünkü ben bir Brüksel’e 

gideceğim de bu Avrupa Komisyonundan Parlamentosundan falan birileri ile görüşeceğim“ 

dediği, … Mehmet Osman’ın “ben şimdi ben bugün bu hafta Cuma gidip Pazartesi Cumadan 

Pazartesi Fransa’dayım sonra Pazartesiden hani önümüzde ki hafta bütün hafta buradayım 

Pazartesi günü gidiyorum“ dediği, … 

ID: 2313758896de kayıtlı, 12.09.2013 11:11da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ALİ ‘yi (32486286xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın 

“şimdi bu şeyi 24 ünde Carnegiede olacak bizim panel“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “bu 

şeyle ilgili Ahmet İNSEL konuşacak bir de genç 2 arkadaş konuşacak Gezi olaylarına 

katılmış olan“ dediği, Ali’nin “Nerede ... Brüksel’de mi“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Brüksel’de Carnegie’de“ dediği, Ali’nin “Evet tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sana ... 

önümüzdeki hafta başında şeyleri dağıtacaklar duyuruları dağıtacaklar“ dediği, …,  

ID: 2318233005 ’de kayıtlı, 14.09.2013 günü saat:18.29’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Kazım BAYRAKTAR’ı (905327074xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  Kazım’ın “Merhaba şimdi yurt dışındaki programınızla ilgili bir bilgilendirme notu 

geldi birde tabi tarif var aynı zamanda şimdi bununla ilgili ben size mail yapmak istedim … 

Mail adresinize ihtiyacım var sizi onun için aradım” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“mücellayapıcı@xxxxmail.com” dediği, Kazım’ın … “tamam ben şimdi Avrupa Konseyinde 

ve onun birimlerinde genel sekreteriyle falan görüşmelerimiz olacak … bunlar netleşmiş 

ayın üçünde yola çıkıyoruz … Bilgi notunda göreceksiniz belli kurumları temsilen gelenlerden 

istenilen şeyde Türkiye’nin bu süreciyle ilgili bilgi rapor ve belgeleri İngilizceleştirilmiş 

olarak hazır etmeleri … sizde bulunduğunuz kurum içerisinde Türkiye’nin bu sürecindeki 

insan hakları ihlallerini belge bilgi işte ve çevirisi gibi şeylere ihtiyaç var ben şimdi size 

gönderiyorum okuduğunuzda göreceksiniz yani iş baya bir kapsamlı ve çok önemli hale 

geldi” dediği, Ayşe Mücella’nın “Eyvah tamam güzel güzel güzel tamam” dediği,  

ID: 2319613885 ’de kayıtlı, 15.09.2013 günü saat:16.17’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Kazım BAYRAKTAR’ı (905327074xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  Kazım’ın “Forum forumda mısınız” dediği, Ayşe Mücella’nın “Evet hayır 

Kadıköy’deyiz biz anma yapıyoruz ya şehitler için” dediği, Kazım’ın “anladım” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Forumların anması muhteşem ama yani” dediği, Kazım’ın “yoğun bir şekilde 

Avrupa İnsan Hakları mahkemesi Avrupa Konseyi hazırlıklarıyla uğraşıyorum” dediği, 
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Ayşe Mücella’nın “Türk Tabipler Birliğinden kim geliyor ayarlandı mı” dediği, Kazım’ın 

“İsmini henüz söylemediler daha  … İnsan Hakları derneğinden Cengiz Mendilci 

MENDİLLİOĞLU geliyor işte Ethem in abisi Mustafa geliyor … Ethem ailesinin avukatı 

olarak ben geliyorum Abdullah CÖMERT abisi Zafer geliyor“ dediği,  Ayşe Mücella’nın 

“ÇHD den kimse var mı” dediği, Kazım’ın “ÇHDyi ben temsil edeceğim … Mimarlar 

Odasında katılırsa dört” dediği, Ayşe Mücella’nın “Dayanışmayı aslında Dayanışmadan 

bütün bileşenleri temsil ediyorum da hani bu özel TTB çok önemli çünkü bu işkenceler 

öldürülmeler bilmem neler için … Tabipler Odasındayım Ali ÇERKEZOĞLU bizim 

Dayanışmanın şeyi yani İstanbul’da Hüseyin DEMİRDİZEN’le filan birlikteyim onlara da bir 

derdimizi anlatıyorum diyorum hani Ankara’dan Tabipler Birliğinden hani pek şey ederlerse 

İstanbul çok uğraştı çünkü” dediği, (AYŞE MÜCELLA YAPICI TELEFONU ALİ 

ÇERKEZOĞLUNA VERİYOR GÖRÜŞME ALİ ÇERKEZOĞLU İLE KAZIM 

BAYRAKTAR ARASINDA DEVAM EDİYOR) Kazım’ın “Şimdi Avrupa’ya bu dört ölen 

gencin başvurularını Strazburg mahkemesinde mahkeme önünde kitlesel basın açıklaması 

yaparak uluslararası kurumların da desteğiyle teslim edeceğiz ancak bu biraz daha kapsamı 

genişledi ve Avrupa konseyine Türkiye’nin son süreçteki durumunu İnsan Hakları durumunu 

anlatma konusunda gündeme geldi …” dediği, Ali’nin “Merkezi düzeyde ne yapılacaksa biz 

İstanbul olarak destek veririz zaten bu olay merkezi düzeyde yapılmak zorunda” dediği,  

ID: 2337027814 de kayıtlı, 25.09.2013 günü saat:11.51’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Kazım BAYRAKTAR’ın (905327074xxx) aradığı görüşmede özetle;  … 

Kazım’ın “Tamam pasaport tamam iyi iki ayın ikisinde yola çıkıyoruz çünkü üçünde bir 

randevu alınmış sabahleyin Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri dokuz on beşe 

randevu vermiş ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “He şimdi son bir net program var mı peki 

nerden çıkıyoruz bu bilet işi ne oluyor benim hiç bir şeyden” dediği, Kazım’ın “Bugün ...” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ben Ankara yı mı geleyim yani ayrı ayrı mı gideceğiz” dediği, … 

Ayşe Mücella’nın “Bir de şöyle bir şey var neyse onu konuşuruz da hani ben böyle formel 

yerlere geleyim ama burada çok işim çok fazla hani o dernekler bilmem neler programınızda 

var ya oralara benim katılmam olanak dışı” dediği, Kazım’ın “Evet yani sonuçta daha önce 

dönebilirsiniz tabi ama orda bizim yapacağımız İnsan Hakları Mahkemesine baş vurup 

Avrupa Parlamentosu ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yani o rutin yapacağınız şeyleri yapalım 

hani ondan sonra orda sizin programınızda şey var burada bir panel orda bilmem ne onları 

yapmam olanak dışı çünkü burada biliyorsun oda da çok yoğun işlerim var” dediği, Kazım’ın 

“Evet anladım” dediği, Ayşe Mücella’nın “Öyle bir şey he ... onu ben sana gitmeden 

söyleyeyim dedim de” dediği, Kazım’ın “Tamam ... yok yok” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Sonra şey olmazsın yani orda gidip de mızıkçılık yaptı Mücella hanım olmasın tamam mı 

güzelim” dediği, Kazım’ın “Yok bizi zaten öncelikli olarak kurum temsilcilerini bu tür 

yerlerde düşünüyoruz” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam tamam” dediği, Kazım’ın “Ama 

artı birde eğer durumu uygun olan önerimiz olarak kabul eden olursa diğer yerleri 

televizyon programı da olacak Alman ... yalnız şöyle bir şey var” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Tamam televizyonlara filan çıkarız o mesele değil” dediği, Kazım’ın “Ha çünkü orada 

kurum adına Türkiye’nin manzarasını kendi cephenizden anlatacağınız için televizyon 

programlarına gelmenizi isterim doğrusu” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam onları yaparız 

gitmişken ama hani sonra işte programa baktığımda onu şey edemem hani öyle bir program 

bana uygun değil” dediği, Kazım’ın “Evet anlıyorum tamam yok o konuda ... he” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “... bizim kurum olarak yapmamız gereken şeyleri yaparız ben dönerim 

tamam tamam Kazım” dediği, Kazım’ın “Tamam öyle yaparız şimdi bir şey daha Avrupa 

Konseyi Avrupa Parlamentosuna sizin kurum adına sunacağınız rapor hazırladınız mı” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya biz kurum adına öyle bir rapor sunmayalım yani var bütün 

şeyler var bilgileri veririz ama kurum adına biz buraya atlayıp Avrupa Konseyine bir rapor 

sunmayalım yani sonuçta bizim pozisyonumuz şurada kalmalı ailelere destek gidiyoruz biz 
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tamam” dediği, Kazım’ın “Şöyle bir rapor olamaz mı Mimarlar odasına adına yani en 

azından bu hani parklara bilmem nelere müdahalenin yarattığı bir sonuç aynı zamanda bu 

park..” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya onu ben konuşarak söylerim ama bizde düşün ki kamu 

kurum niteliğinde bir kurumuz bu konuda iç hukuku tüketmeden direkt gidip orada şey etmek” 

dediği, Kazım’ın “Yok dava açın demiyorum” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha yok ben o 

konuşmaları yaparız ama şu bambaşka bir şey yani biz TMMOB olarak ya da Mimarlar odası 

olarak böyle bir yetki almadan yani TMMOB’un genel kurulundan ya da şuradan buradan 

gidip de bu konuları Avrupa Parlamentosunda hani dillendiririz o başka mesele ama bu başka 

bir olay yani çünkü biz mesele Tarlabaşı’nda AİHM’e başvuruyoruz zaten bu alanları 

kullanıyoruz ama bu konuda sadece ve sadece ben kurumum adına da değil Taksim 

Dayanışmasının Sekreteri olarak bu süreçte canlarını kaybedenlerin ailelerine destek için 

geliyorum tamam” dediği, Kazım’ın “Tamam onu biliyorum ancak ... şöyle bir şey hani bir 

TTB gibi bir rapor kurumu hazırlamamış olabilir Türkiye’nin şu andaki Gezi süreci ile ilgili 

ancak Mimarlar Odasının çıkarmış olduğu bazı materyalleri orada verebilirsin ...” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Ya bizim bütün şeyleri ben hani dosyayı alıp geleceğim zaten 

Dayanışmanın bütün bildirileri son derece açık ve İngilizce onları da toplayıp geleceğim” 

dediği, Kazım’ın “Tamam tamam ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “O belgeler ortada yani 

dayanışmanın Web sitesi var ama şuanda hani benim kimliğim TMMOB temsilcisi değil 

Dayanışmanın sekreteri olarak geliyorum tamam” dediği, Kazım’ın “Peki şöyle bir şey ha 

benden söylediler de ya herkes sunacağını hani mutlaka rapor adı taşımıyor bilgi notu ekler 

yani dosya şeklinde getirip üst yazısında da bu dosyanın içeriğini bilgilendirilmesine dönük 

bir üst yazı ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şimdi Taksim Dayanışması olarak garip bizim 

durumumuz Kazım yani 180 bileşenimiz var anladın mı ancak ha” dediği, Kazım’ın “... sivil 

toplum kurum bu kadar sivil toplum kurumunun bir araya geldiği meşhur bir yapı olduğunu 

ifade ede.. ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Evet bunu anlatacağım yani bunun şeyleri var zaten” 

dediği, Kazım’ın “Ha ama yazılı bir özet vermek bilgi vermek ...” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Taksim Dayanışması nedir ne değildir ne yapmıştır bugüne kadarki bilgileri şunlardır 

İngilizce bir rapor haline getirtmeye çalışırım tamam” dediği, Kazım’ın “Öyle yapalım evet” 

dediği, … Ayşe Mücella’nın “Ama şu hani sakın öyle yayınlanmasın hem benim kurumum 

üzerinde çok ciddi baskı var TMMOB’un üzerinde biliyorsun” dediği, Kazım’ın “Anlıyorum 

...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yani bu adamlar he ve bu etik değil doğru değil ve bizim 

TMMOB olarak işte elli yıllık politikamıza ters düşer yani ben sadece aldığım izinde budur 

ben kendi örgütümden değil Dayanışmadan icazet alarak geliyorum tamam” dediği,  

Kazım’ın “Tamam yani dayanışmanın niteliği bugüne kadar yaşadıkları uygulanan baskıları 

bir bilgi notu şeklinde bir rapor şeklinde ... birlikte olursa tamam yeter” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tamam yani bunlar ... zaten bizim yani bütün bunlar zaten yayın 

organlarımızda da çıktı yani Mimarlar odasının şu anda sekreterliğini yürüttüğümüz için bu 

böyle ama yine de çok altını defalarca çizmek istiyorum ki oraya ben TMMOB ya da 

Mimarlar odasına adına değil Dayanışmanın sekreteri Mücella YAPICI olarak geliyorum bu 

çok önemli” dediği, Kazım’ın “Tamam bunu anladım konseyde de bu işlerde dosya ve rapor 

alma üzerinden ilişki kurulurmuş böyle söyledikleri için ben bunu ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Ha anladım onu bak şimdi o tür raporlar şu anda İnsan Hakları İhlalleri 

açısında TTB’nin raporları çok önemli işkencelerdi şunlardı bunlardı bizim durduğumuz yer 

yani TMMOB durduğu yer tamamen şu anda iç hukuka dair kent yağması anlatabiliyor 

muyum bu noktada bu kent yağmasında en büyük ortaklarından biri Avrupa Birliği bu kadar 

net söyleyeyim sana” dediği, Kazım’ın “Evet ben bu ... söylemiyorum” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Yani Avrupa’nın emlak sermayesidir bugün bizim başımızı belaya sokan ve 

gümrük birliğidir şimdi bu noktada biz TMMOB olarak kimi kime şikayet edeceğiz yani çok 

safdillik olur onun için burada mesele demokrasi açısında” dediği, Kazım’ın “Tamam ... 

benim burada ondan vazgeçtim evet ha ondan vazgeçtim sadece Taksim Dayanışmanın” 
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dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha tamam ha onları anlatırız yani” dediği, Kazım’ın “Ne 

olduğunu neler yaşadığı ... bunları rapor halinde İngilizce olarak ekleriyle birlikte dosya 

olarak verirken anlayacağınız şeyler dosya olarak verildiğinde” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Tamam tamam tamam Taksim dayanışması şudur mesele budur şunları şunları yapmıştır şu 

kadar bileşeni vardır” dediği, Kazım’ın “Özellikle ... size yönelik mesela baskılar yaşadığınız 

o baskıları raporu halinde sunmanız Avrupa Konseyi açısından önem taşıyor” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Yani zaten çok söyledik o bir takım en azından kendi üzerimdeki şeyleri de 

anlatırım taciz ve tecavüzü bu benim kişisel şeyimdir yani kimse beni bu noktada 

engelleyemez nereye anlatırsam anlatayım ha” dediği, Kazım’ın “Evet bu önem taşıyor işte 

yani ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bu benim kişisel sorunumdur anlatabiliyor muyum ama 

Mimarlar odasına adına gidip de ben işkence konusunda Avrupa Birliğine başvuramam 

haddim değil yani hani öyle bir şey” dediği, … Ayşe Mücella’nın “TMMOB ve Mimarlar 

odası adı lütfen geçmesin Taksim dayanışması sekreteri” dediği, Kazım’ın “Tamam yok zaten 

yok zaten yurt dışındakiler hep sizi şey olarak tanıyor öncelikle bu süreçte Taksim 

Dayanışmanın temsilcisi olarak tanıyor ve evet” dediği, Ayşe Mücella’nın “Sekreteri evet 

yani lütfen TMMOB ve Mimarlar odası adı en ufak şekilde geçmesin benim zaten 

belgelerimde var yani nerede çalıştığım kim olduğum çok apaçık ama bu noktada gerçekten 

örgüte en ufak bir laf gelirse yani ben bu vebali taşıyamam yani ölürüm daha iyi o kadar net 

söyleyeyim size” dediği, Kazım’ın “Tamam tamam ya yurt dışından bekleyenler sizi Taksim 

Dayanışmanın şu süreçte öne çıkan temsilcisi olarak biliyorlar ve öyle bekliyorlar” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Ha anladın sen benim ne demek istediğimi tamam” dediği, Kazım’ın 

“Anladım anladım o noktayı anladım şimdi siz şey yapın yeterli Taksim Dayanışmanın 

raporu” dediği, …  

ID: 2347597949 ’de kayıtlı, 01.10.2013 günü saat:10.11’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Sunay GEDİK’in (905494305xxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe 

Mücella’nın “… Avrupa Parlamentosuna şey hazırlıyorum rapor hazır.. bir de onu 

İngilizceye nasıl çevireceğim çatlayacağım dün de gece yarılarına kadar ya çok güzel bir uç 

yakaladım Brezilya ve Şili’deki … bu bizim Dayanışma gibi şey de Brezilyadaki bu dünya 

kupasına karşı toplaşıp ayağa kalktılar ya Şili’deki bu şey hareketlerine şey avukatları 

buradaydı … Şimdi onlarla konuştum dörtte de gideceğim parka becerip de buradan Taksim 

Dayanışması adına Şili’ye işte o fabrikada öldürülen işçi var ya onun katilleri bulunsun diye 

mesaj yollayacağım istersen haber yapabilirsiniz” dediği,  

ID: 2347716958’de kayıtlı, 01.10.2013 günü saat:11.27’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Andrew’in (905393424xxx) [Andrew Edwın GARDNER adına kayıtlı] 

aradığı görüşmede özetle;  Andrew’in “Mücella merhaba Andrew ben” dediği,  Ayşe 

Mücella’nın “Andrew merhaba ya senin telefonu kaydetmiştim ama bulamadım kaydetmiştim 

… ne yaptın canım sen” dediği, Andrew’in “raporlara bakıyoruz bugün İngilizce geldi 

Türkçe daha gelmedi getireyim mi İngilizcesini sana” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha 

İngilizcesini makineye nasıl olacak,…,İngilizcesi bana şimdi yeter” dediği, … 

ID No: 2348229373’de kayıtlı, 01.10.2013 günü saat:15.38’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Can’ı (905068947xxx) aradığı görüşmede özetle;  Ayşe 

Mücella’nın “… Nihat’la konuş oraya Uluslararası Af Örgütü on tane rapor bırakacaktı 

İngilizce … yarın ben onları götüreceğim sen onları alıp bize getirir misin” dediği, Can’ın 

“Getirim tabi getirim ne demek” dediği, …  

ID: 2349884380 de kayıtlı, 02.10.2013 14:15:57 de EYÜP MUHCU’yu  

(905332802xxx)  AYŞE MÜCELLA YAPICI (905302809xxx)  isimli şahsı aradığı görüşmede 

özetle; … Ayşe’nin “  Şimdi gidiyorum havaalanına gidiyorum  …  Raporlar filan çok güzel 

oldu yetişti merak ediyorsan …  İngilizcesi Türkçesi bugün İnsan Hakları şeyi raporu on 

ikide yayınladı …  yayınlayacak yani şey Uluslar Arası Af Örgütü ben onu Sami’ye yolladım 

…  ben yayınlanmadan almıştım şimdi yanımda götürüyorum  …  Sizden bir ricam var benim 
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bu telefonumu yurt dışına açtırabilir misiniz“ dediği, … 

ID No: 2358724422’de kayıtlı, 07.10.2013  günü saat:15.40’da  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Cihan UZUNÇARŞILIOĞLU’nu (905337169xxx) aradığı 

görüşmede özetle;  Ayşe Mücella’nın “Yok canım dönmedik daha,…,Bugün aileler geliyorlar 

bugün yarın,…, ..işte Ethem’in zaten Mustafa ile beraberiz Kazım bey burada ÇHD’den hem 

de Ethem SARISÜLÜK’ün avukatı... ya biz hep beraberiz şimdi aileler bugün yarın 

gelecekler ayın 10’unda AHİM’e gideceğiz AHİM’e başlayacağız özellikle bu davalar için 

şimdi şöyle bir şeye ihtiyacımız var Cihan biz hazır buradayken bu Birleşmiş Milletlere de 

bu meseleyi götürmek istiyoruz zaten ...” dediği, 

ID: 2412738937 kayıtlı 01.11.2013 13:32:12 ALİ ÇERKEZOĞLU’nun   

(905325120xxx) AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU tarafından arandığı 

(903124598xxx)  görüşmede özetle; (ÖZDEN ENGİN KONUŞUYOR) Özden’in “Evet ... 

önümüzde ki hafta 7 Kasımda bu genişlemeden sorumlu Komiser Fuhre İstanbul’da olacak 

efendim“ dediği, ALİ’nin “Evet“ dediği, Özden’ in “bir öğlen yemeği tertip etmek istiyoruz 

küçük bir gruba efendim müsait olursunuz diye umuyoruz Sultanahmet“ dediği, ALİ’nin “Ya 

ben o hafta yurt dışındayım“ dediği, … 

ID: 2417607664 kayıtlı 04.11.2013 10:49:18 ALİ ÇERKEZOĞLU’nun   

(905325120xxx) AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU tarafından arandığı 

(903124598xxx)  görüşmede özetle; Özden’ in “Estağfurullah bu perşembe günündeki öğlen 

...“ dediği, ALİ’nin “Evet perşembeyse olur“ dediği, Özden’in “Perşembe efendim 

perşembe“ dediği, ALİ’nin “Neresi ...“ dediği, Özden’ in “bu Armada Oteli var efendim 

Sultanahmet’te“ dediği,  

ID: 2417615350 kayıtlı 04.11.2013 10:52:48 ALİ ÇERKEZOĞLU’nun   

(905325120xxx) ŞERAFETTİN CAN ATALAY tarafından arandığı (905322337xxx)  

görüşmede özetle; Şerafettin “ya şimdi bu Stefan Füle isimli“ dediği, Ali’nin “He aradı ...” 

dediği, Şerafettin “gidecek miyiz ne yapacağız“ dediği, Ali’ nin “Ne gidelim tabii canım ... 

ben gitmekten yanayım kendi adıma sen de ...” dediği, Şerafettin “Tamam yok yok ... kimseyle 

konuşmadan evet demeyeyim dedim ben tamam o zaman ben de evet diyorum tamam“ dediği, 

Ali’nin “Ya özel  olarak biz bir şey katılmış olmuyoruz ... ben kendi adıma sonuç itibariyle bir 

süreç yaşandı onun da muhataplarından biriyiz hatta yargılanıyoruz sen de savunuyorsun ... 

kurumlarımız da bu süreçte her türlü bilgiyi herkesle paylaşıyoruz“ dediği, Şerafettin 

“Tamam abi“ dediği, Ali’nin “Değerlendirmelerde bulunuyoruz benim kanaatim bu yönde 

tamam“ dediği,  

ID NO: 2424548912 ’de kayıtlı, 07.11.2013 tarihinde saat: 19:43:22’ de Ayşe 

Mücella YAPICI’ yı (5356176xxx) Umut ORAN’ın (5322166xxx) aradığı görüşmede özetle; 

… Ayşe Mücella’nın “gittik bu Avrupa Konseylerine falan aslında onları sizinle paylaşmak 

da isterim … Ne yaptınız siz şey için Umut bey enternasyonal için halledebildiniz mi “ dediği, 

Umut’un “Şimdi  şey yaptık Levent bir Eyüp beyi Taksim Dayanışması adına Eyüp MUHÇU 

beyi davet ettik birde sanatçı olarak Levent ÜZÜMCÜ’yü davet ettik … ... o zaman şeyimiz 

bir bu Uluslararası Af Örgütünden Murat bey katılıyor … İhsan ELİAÇIK katılıyor …“ 

dediği, … Ayşe Mücella’nın “Ha güzel güzel güzel iyi olmuş … Levent’te çok iyi başından 

beri ordaydı … bütün süreci biliyor tabii“ dediği, Umut’un “Bir sendikayı temsilen de Arzu 

hanım katılıyor …“ dediği, Umut’un “Yani hayır konuşmada yaparsanız mutlu oluruz“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok Eyüp artık o şey etsin … Süleyman beyle konuşmuştum 

raporlar gelecekti geldi mi acaba...  raporu filan“ dediği, Umut’un “Hayır yok hayır 

gelmedi“ dediği, Ayşe Mücella’nın “o zaman onları hemen bu gece ben yollayayım o 

raporlar önemli yani bizim Avrupa konseyine verdiğimiz raporlar“ dediği, Umut’un “Çok 

memnun oluruz bence iyi olur onları da biz çoğaltıp dağıtırız“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha 

bende olmadı hukuk kısmını anlatırım yani …Avrupa Konseyinde olanları aktarırım onlara“ 

dediği, Umut’un “Şimdi biz Tayyip bey sürekli bizi oyuna getiriyor ve sürekli bizi o alana 
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çekiyor yani şimdi burada hani temel şey kazanmak olmalı mesela İstanbul yani işte  bir 

arkadaş geldi dışarıdan tekrardan işte tartışılıyor şu oluyor bu oluyor ama bütün anketleri 

ben yani buna hani...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya bu anketler doğrumu Umut bey sahiden“ 

dediği, Umut’un “Doğru olanlar oluyor“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Çıkıyor mu bu arkadaş 

ya” dediği, Umut’un “Çıkıyor yani hani ilginç  ilginçtir sadece bilinirlik  değil sadece 

güvenirliğe de bakıyorum yapabilirliğe de bakıyorum yani ilginç şu anda böyle bir algı 

yarattı ama bu bir algı yani ben kendisini tanıdığım için umut ediyorum ki bu algı bu algı 

ama umut ediyorum ki oya döner ve en azından biz bu algı sayesinde çünkü AKP’de Tayyip 

bey de bir algı ile esasında ayakta kalabiliyor yani bunu belki böyle bir algıyla yıkılabilir 

bilemiyorum“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Hani bir algı bilemiyorum işte bu algı yönetimi 

meselesi  başımıza dertte yani sizin ama tabanınız yani şeyde gezide özelikle gençlik 

kaybolabilir ya bilemiyorum hani …Birde şey var Umut bey bu Fetullahın parti kuracağı filan 

gibi bir takım şeyler duyuyoruz ediyoruz yani bir şeyler oluyor ama“ dediği,  

 

2.1.11. Gezi Parkı Kalkışmasının Sui Generis Yapısı Ve Unsurları 

Bu soruşturmaya konu şüphelilerin, özellikle kamuoyuna legal bir görüntü 

sergileyerek yürüttüğü illegal faaliyetleri gizlemeye çalıştığı görülmektedir. Olayların 

yönlendiricisi olan birçok şahsın çeşitli dernek, vakıf veya meslek odası bünyesinde yer 

almasının bu duruma önemli katkısı olmuştur. Geniş halk kitlelerine ulaşarak dezenformasyon 

ve provakatif faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, sosyal paylaşım ağları çok iyi kullanılmıştır. 

Yine bu tür faaliyetlerde “Taksim Dayanışması” gibi isimler kullanılarak olayların arkasındaki 

gerçek kişilerin tespitinin engellemesi amaçlanmıştır. Son yıllarda, kamuoyu oluşturulmasında 

ve hatta seçimlere dahi müdahale edilebileceği yönünde Twitter, Facebook vb. sosyal 

paylaşım ağlarına, internet üzerinden erişim sağlayan kullanıcıların istedikleri bilgi, belge, 

resim, video vb. materyalleri kısa sürede binlerce hatta milyonlarca kişiyle paylaşma imkânı 

sağlanmaktadır. Bu nedenle sosyal paylaşım ağları, çok kısa sürede belli bir kitleyi 

örgütleyerek istenilen bir bölgeye yönlendirmede veya amaçlanan eylemi gerçekleştirmede 

etkili bir yöntemdir. Bu şekilde bireysel olarak görülen paylaşımların aslında kitlesel 

eylemlere dönüşebildiği de tecrübe edilerek görülmüştür.  

Bu kapsamda yakın dönemde Dünya siyasi tarihinde yaşanan gelişmelere 

bakıldığında; Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlayan ve yayılarak birçok Arap ülkesinde 

devam eden ve Dünya kamuoyunda “Arap Baharı” olarak bilinen silahlı halk ayaklanmaları 

ve protesto eylemlerinin, organize edilmesinde ve yaygınlaşmasında, sosyal paylaşım ağları 

etkili bir şekilde kullanılmıştır. Belirtilen etki ve güçten yararlanmak isteyen kişi ve gruplar 

için sosyal medya cazip bir alandır. GEZİ kalkışması sırasında sosyal medyanın sistemli ve 

etkili bir şekilde kullanıldığı, provakatif ve kışkırtıcı paylaşımlarda bulunularak kitlelerin 

oluşturulması ve sonrasında yönlendirilmesinin sağlandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamdaki 

faaliyetlerin ve yapılanmanın ortaya çıkarılmasında klasik soruşturma yöntemlerinin yanı sıra, 

örgütün kullanımında bulunan sosyal paylaşım ağlarının ve internet sitelerinin takip edilmesi 

ve incelenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Yapılan çalışmalarda; şüpheliler tarafından “twitter, facebook” isimli sosyal paylaşım 

hesaplarında #occupygezi, #DirenGeziParki ve www.taksimdayanışma.org isimli internet 

sitesinin kurulduğu ve bu hesaplar ile siteyi kullanarak basın açıklamaları ve diğer 

açıklamalar ile çok fazla insana ulaştırabildikleri, böylece yoğun olarak kitleleri 

etkileyebildikleri tespit edilmiştir. Gezi kalkışmasında en çok kullanılan hashtagler ile ilgili 

yapılan araştırmalarda; #occupygezi isimli etiketi (hashtag) Melin Osasogie 

EDOMIVONYI’nin açtığı ve bu hashtag’in Twitter üzerinde 500 binin den fazla tweet aldığı, 

#DirenGeziParki isimli etiketi (hashtag) açan şahısla ilgili yapılan araştırmada, ilk açan 

kişinin tespit edilemediği ancak, AliEthamAbdocnMehmet isimli @lauronay twitter profil 

hesabının ilk paylaştığı, bu şahsın ayrıca Aylin Yılmaz Al Otoibi ismini kullandığı, bu isimle 



254 

 

facebook hesabının da olduğu, #DirenGeziParki hashtag ile ilgili ilk gün 2.619.000 tweet 

atıldığı, toplamda ise 7.285.000 tweet atıldığı tespit edilmiştir. 

Bunların haricinde Gene Sharp yöntemleri olarak bilinen ve olaylarda simge haline 

getirilen Duran adam, yeryüzü iftarları, piyano çalan adam, kırmızılı kadın vb. bir takım 

faaliyetlerde bulunulduğu görülmüştür. Bu konuyla ilgili bir görüşmeye bakıldığında; ID: 

2237413123 te kayıtlı, 31.07.2013 14.36:59 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu (90555xxx xxxx) 

ASLIHAN ÖZGEN'in (90535xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in “Bini bin para 

briflerin çok var elimizde brif yani hemen paketleyeyim göndereyim size bir brif olur mu“ 

dediği, Nuray’ın “... paketle olur“ dediği, Yiğit’ in “…. Aslı ofise geldi mi bilmiyorum ama 

ofisimiz bayağı böyle dershane gibi aslında her yerde işte panolar yazılacak yerler işte kara 

tahtalar bilmem neler falan açık alanlar var dolayısıyla işte hemen yine sonbaharda bir yani 

Kürtçe derslerine başlayalım biraz dilde öğrenelim falan gibi böyle kendi içimizden gelen 

ufak tefek talepler var falan bu birinci ayak ikinci ayak da asıl varoluş ve kurulma sebebimiz 

yani bize ilk böyle bir yer kursanıza diyen uluslararası bir derneğin aslında şeyi ön ayak 

olmasıyla oluştu o da ŞİDDETSİZ EYLEM şiddetsizlik üzerine … Şiddetsiz eylem işte bütün 

bu DURAN ADAMLAR işte ne bileyim PİYANO ÇALAN ADAM efendim başka ne olabilir 

YERYÜZÜ İFTARLARI falan hani bir siyasi bir kamusal alanda yapılan her türlü siyasi 

aktivite aslında ama şiddet içermeyen yani taş atmadan direnmek aslında bir nevi şiddetsiz 

eylem biçimi ve BİZ BUNLARI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ bunun dünyada çok 

sağlam şeyi var literatürü var örnekleri var bununla ilgili de yine ... hareketle alo“ dediği, 

Nuray’ın “Yiğit bir şey soracağız,…, Şimdi şiddetsiz eylem diye bir site var zaten ve siz orayı 

güncelliyorsunuz“ dediği, Yiğit’in “Onu işte daha güncel ...” dediği, Nuray'ın “... bağlayacak 

mısınız birbirine öyle bir şey mi ...” dediği, Yiğit’in “Tabi tabi yani o Şiddetsizeylem.org 

bizim ilk ürünümüz aslında bir yandan hani piyasa diliyle konuşmak gerekirse çünkü bir şeyi 

yaygınlaştırmak için hani ne olduğunu anlatmak gerekiyor ya ki benzer bir site daha varmış 

gerçi de hani onları belki konuştururuz birbiriyle görüştürürüz bir iki site benzer şekilde bu 

eylem türlerinin bir kere temel metinleri Türkçeye çevireceğiz ondan sonra Türkiye’de 

şiddetsiz eylemin tarihçesiyle ilgili bir çalışma yapıp hani böyle ne derler orijinal bir metin 

üreteceğiz işte Türkiye bugüne kadar işte Cumartesi Anneleri de bir Şiddetsiz eylem biçimi 

aslında bütün Gezi Direnişinde taş atılmayan kısım molotof atılmayan kısımları şiddetsiz 

eylem ... falan filan hani Türkiye de bunu tarihçesini yazacağız …” dediği, Nuray’ın “Bilgi 

üreteceksiniz yani“ dediği, … tespit edilmiştir. 

Soruşturmaya konu şüphelilerin, kalkışmanın başlaması, tırmandırılması ve devam 

etmesinde büyük bir rol oynadığı, kalkışmanın başından itibaren şüpheliler arasındaki ilişki ve 

irtibatın aynı şekilde devam ettiği görülmüştür. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs eylemleri 

yönünden hareketin ve organizasyonun yurt içindeki baş aktörü olan Mehmet Osman 

KAVALA ve diğer şüphelilerin, kalkışmanın başladığı tarih ve ilerleyen dönem 

içerisinde, “GEZİ RUHUNU CANLI TUTMAK DERİNLEŞTİREREK ANADOLU’YA 

YAYMAK” adına birçok toplantı, forum, etkinlik, faaliyet düzenlediği, hatta bu amaçla 

televizyon kanalı kurma çalışmaları yaptıkları tespit edilmiştir.  

8 Ağustos 2013 tarihinde, “Taksim Dayanışması” yönetici ve üyelerinin bir kısmı, 

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Görevli Memuru 

Mukavemet suçlarından gözaltına alınıp, serbest bırakılmalarına rağmen faaliyetlerine devam 

etmişlerdir. Ayrıca “Taksim Dayanışmasının” sosyal medya üzerinden yaptıkları 

açıklamalardan, yürüttükleri faaliyetlerinin devam edeceği yönünde beyanlarda bulundukları 

görülmüştür. Taksim Dayanışmasının sosyal medya üzerinden yaptığı bu yöndeki 

açıklamalara bakıldığında; “Sokakta birleştik, sokakta kazanacağız!” “BU DAHA 

BAŞLANGIÇ MÜCADELEYE DEVAM” “Taksim Dayanışması taleplerinden ve 

kararlılığından vazgeçmeyecektir.” “BURADAYIZ VE HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ” 
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“İlk oturduğumuz günkü gibi, yine türkülerimiz, kitaplarımız ve şiirlerimizle, çadırlarımız, 

uyku tulumlarımız ve TÜM TALEPLERİMİZLE BİRLİKTE GEZİ PARKINDA OLMAYA 

DEVAM EDECEĞİZ.” “Taksim Gezi Parkı direnişçileri ve Taksim Dayanışması olarak bu 

süreç boyunca öğrendiğimiz en önemli şey MÜCADELENİN ZAMAN VE MEKÂNLA 

SINIRLANDIRILAMAYACAĞI ve bundan sonra da hayatın, kentin ve ülkenin her metre 

karesinde ve her anında devam edeceğidir.” şeklinde paylaşımların olduğu tespit edilmiştir. 

Yine soruşturmaya konu şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon 

görüşmelerine bakıldığında, SKYPE üzerinden görüşme yapılması, yüz yüze görüşmeler 

yapılmasıyla ilgili konuşmaların yer aldığı tespit edilmiştir. Örgüt üyelerinin SKYPE, G-Talk 

vb. uygulamalar üzerinden yapılan görüşmelerin takip edilmediği düşüncesi ile bu 

uygulamalar üzerinden görüşmeler yaptıkları ve gizliliğe dikkat ettikleri de anlaşılmaktadır. 

Konuya ilişkin şüphelilerin aralarında yaptıkları bir kısım görüşmelere bakıldığında; ID: 

2185947674 de kayıtlı, 01.07.2013 16:26:09 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi (90532xxx xxxx) 

MEHMET OSMAN KAVALA'nın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet’in 

“Sen ne zaman Diyarbakır a gidiyorum dedin” dediği, Yiğit’ in “Ben pazar günü gidiyorum 

şimdi Bodrumdayım buradan direk geçeceğim ondan sonra ki hafta İstanbul” dediği, 

Mehmet’ in “Tamam bu bizim şeyle ilgili enteresan bir gelişme var ama bir yüz yüze onu 

anlatmak istiyorum diğer konu ile ilgili“ dediği, Yiğit’in “Ha anladım tamam abi okey yedisi 

haftası geliyorum gelince arayım seni” dediği, Mehmet’in “yedisi haftası ben Ermenistan’a 

gidiyorum bir hafta o zaman artık on beşinde falan şey yaparız” dediği, Yiğit’in “On 

beşinden sonra konuşalım o zaman,…,Tamam abi tamam” dediği,  

Yine aynı yönde ID NO: 2178369569 de kayıtlı, 27.06.2013 12:06:26 da Defne 

ANTER’i (90312xxx xxxx) Rabia’nın (90212xxx xxxx) (Elektrosis Elektronik Sistemleri 

San. Ve Tic. A.Ş.) aradığı görüşmede özetle; (RABİA İSİMLİ ŞAHIS ARKA PLANA 

HİTABEN: Kapattım ... ama facebook bir şey dediği, (X BAYAN TELEFONU DEFNE 

ANTERE BAGLIYOR GÖRÜŞME DEFNE ANTER İLE RABİA İSİMLİ ŞAHIS 

ARASINDA DEVAM EDİYOR), … Rabia’nın "Dün ki facebook hikayelerini biliyorsun değil 

mi’ dediği, Defne’nin "Hayır bilmiyorum ne oldu’ dediği, Rabia’nın ‘facebook dan profil 

bilgilerini kimlik tanımlamalarını paylaşmasını istediler ve şeyde söyle adını silikon vadisinde 

görüşme yapacaklar karşılıklı‘ dediği, Defne’nin ‘Okudum evet facebookda dedi ki biz 

kesinlikle böyle bir şey vermedik vermeyi de düşünmüyoruz’ dediği, Rabia’nın ‘Vermedik dedi 

ama vermeyeceğiz demedi‘ dediği, ... Defne’nin ‘ Hımm tamam Geziyle ilgili var bir sürü şey 

çünkü çoğunu temizledim ama neyi temizleyim daha’ dediği, Rabia’nın ‘Ben se.. seni sayın 

beyefendiye veriyorum o kendisi konuşsun seninle bir dakika’ dediği, Defne’nin ‘Tamam 

canım peki’ dediği, (RABİA İSİMLİ ŞAHIS TELEFONU ARKA PLANDA BULUNAN 

AYDIN GÜRPINAR’A VERİYOR GÖRÜŞME DEFNE ANTER İLE AYDIN GÜRPINAR 

ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR), Aydın’ın "Alo kapat’ dediği, Defne’nin ‘ Efendim’ dediği, 

Aydın’ın "Kapat orayı’ dediği, Defne’nin ‘Neyi kapatayım’ dediği, Aydın’ın "İptal‘ dediği, 

Defne’nin ‘Efendim alo’ dediği, Aydın’ın "Demin bahsettiği şeyi kapat komple kapat’ dediği, 

Defne’nin ‘Anladım tamam yok et diyorsunuz’ dediği, Aydın’ın "Tamam mı’ dediği, Defne’nin 

‘Peki‘ dediği, Aydın’ın "Yok et evet okey’ dediği, Defne’nin ‘O şey de yap.. öbüründe 

yaptığım gibi tamam’ dediği, yine aynı biçimde ID: 2198816849de kayıtlı, 08.07.2013 

21:56:00 da Defne ANTER’i (90532xxx xxxx) Handan Meltem ARIKAN’ın (90532xxx 

xxxx) aradığı konuşmada özetle; Handan’ın ‘bizim arkadaşa söyle de bu akşam çalışmasın 

yeter ...’ dediği, Defne’nin ‘tamam peki yok etsin mi onları‘ dediği, Handan’ın ‘bence’ dediği, 

Defne’nin ‘Dursun dursun’ dediği, Handan’ın ‘Dursun okey başka ya gerek yok şuan da’ 

dediği, Defne’nin ‘Gerek yok tamamdır söyleyeceğim’ dediği,  

YİNE GİZLİLİK HUSUSUNDA HASSAS OLDUKLARINA DAİR ID: 

2201679286 de kayıtlı, 10.07.2013 17:10:30da Defne ANTER’i (90532xxx xxxx) Yusuf 

CIVIR’ın (90543xxx xxxx)(AZİZ CIVIR) aradığı konuşmada özetle; Defne’nin ‘… biz senle 
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pazar günü hani bir yere gitmiştik … anladın neresi olduğunu’ dediği, Yusuf’un ‘ancak hafta 

sonu ala.. gidip fiziken alabilirim oradan fiziken mi alınacak’ dediği, Defne’nin ‘Fiziken 

alınmayacak yok … Yani şeyden fiziken almaya gerek yok şeyden alabilirsin … Yani oraya 

girersen gidersen oraya anlayacaksın … O istediğimiz şey … Bu pazar günü gittiğimiz yere … 

ama başka bir şekilde olduğu için senin bir tekrar gitmen lazım’ dediği, Yusuf’un ‘Ben ... 

anladım ben onu sana şey etmiştim aslında o değil mi‘ dediği, Defne’nin ‘Değil’ dediği, 

Yusuf’un ‘Hıı bir tane daha var diyorsun’ dediği, Defne’nin ‘Bana şey ettiğin bana gelmedi 

ki zaten’ dediği, Yusuf’un ‘Hayır bak dedim ya sana bakamadın mı sen ona’ dediği,  

ID: 2201698203de kayıtlı, 10.07.2013 17:20:26da Defne ANTER’i (905322742xxx) 

Yusuf CIVIR’ın (905435770xxx) (AZİZ CIVIR) aradığı konuşmada özetle; Yusuf’un ‘Şimdi 

bu ... hiçbir şey yok’ dediği, Defne’nin ‘O ikinci gittiğimiz yerde değil de ilk gittiğimiz yerde’ 

dediği, Yusuf’un ‘Pazar günü’ dediği, Defne’nin ‘Ya da cumartesi akşamı olabilir’ dediği, 

Yusuf’un ‘Allah Allah bir saniye önümde duruyor ikisi de duruyor önümde yok yani‘ dediği, 

Defne’nin ‘Var olmaz olur mu yaa’ dediği, Yusuf’un ‘Allah Allah bizimkilerden bilen var mı 

nerde olduğunu ben onlardan şey edeyim’ dediği, Defne’nin ‘Hayır‘ dediği, Yusuf’un ‘Hadi 

ya’ dediği, Defne’nin ‘Bir senle ben biliyoruz’ dediği, Yusuf’un ‘Çok ilginç’ dediği, 

Defne’nin ‘Şey yapsana sen bana şu Hay bin kunduz vardı ya’ dediği, Yusuf’un ‘Evet’ dediği, 

Defne’nin ‘Oradan yazsana bana nerde olduğunu’ dediği, Yusuf’un ‘orda zaten’ dediği, 

Defne’nin ‘ben bakıyorum orda bir tane var başka yok ki’ dediği, Yusuf’un ‘Tamam dur ben 

bir iyi bakayım oradan ...’ dediği,  

ID: 2225984081de kayıtlı, 24.07.2013 21:52:26 da Defne ANTER’i (90532xxx 

xxxx) Yusuf CIVIR’ın (90543xxx xxxx) (AZİZ CIVIR) aradığı konuşmada özetle; Yusuf’un 

‘Anladım tamam madem …ben şey onların hani geri kalanları vardı ya hani … Bir sürü 

gidecek olan onlarla ilgili bir kaç şey yaptım da iki tane yöntem buldum …hani ikinci parti 

vardı üçüncü parti vardı hatırladın mı bavullar falan …Süper iki yöntem var biri uçakla biri 

gemiyle uçakla olan kapıya teslim üç ya da dört iş günü içinde ...’ dediği, Defne’nin ‘tamam 

biz şimdi konuşmayalım mı bunları acaba’ dediği, Yusuf’un ‘O zaman tamam madem şey 

yaparız’ dediği, Defne’nin ‘Aynen öyle tamam onlarda buluştu öbürleri‘ dediği, Yusuf’un 

‘Haa çok güzel çok güzel ...’ dediği,  

ID: 2216695608de kayıtlı, 19.07.2013 14:33:15da Defne ANTER’in (90532xxx 

xxxx) Şule BUCAK’ı (90532xxx xxxx) (DİNAMİK MÜM. MÜŞ.VE DIŞ TİC.A.Ş.) aradığı 

konuşmada özetle; Defne’nin ‘Şule Hanım ben telefonunuzu Meral … CEBECİOĞLU’ndan‘ 

dediği, Defne’nin ‘Meral abla bana bazı şeyler iletti … bir yazı istediğinizden bahsetti ben bir 

mail adresinizi alabilir miyim acaba’ dediği, Şule’nin ‘Tabi ki şule’ dediği, Şule’nin 

‘@gmail.com evet xxx@gmail.com’ dediği, Defne’nin ‘Tamam şimdi ben bunu yollarım fakat 

benim şöyle bir çekincem var nasıl onu da anlatsam size’ dediği, Defne’nin ‘bir güvenlikle 

ilgili‘ dediği, Şule’nin ‘Anladım’ dediği, Defne’nin ‘Yani o maili aldıktan sonra sizde 

silerseniz bende silersem çok daha iyi olur yani bayağı flashdan falan silmek suretiyle olur 

mu hı” dediği, Şule’nin ‘Tamam peki’ dediği, Defne’nin ‘Şimdi istediğiniz bilgileri bana 

söyletin Şule hanım ben onla ilgili İngilizce yazsam daha iyi olur dedi’ dediği, Şule’nin ‘çok 

sevindim tamam’ dediği,  

ID: 2217032425de kayıtlı, 19.07.2013 17:14:44da Defne ANTER’in (90532xxx 

xxxx) Şule BUCAK’ı (90532xxx xxxx) (DİNAMİK MÜM. MÜŞ.VE DIŞ TİC.A.Ş.) aradığı 

konuşmada özetle; Defne’nin ‘Ben bir de buna gönderiyorum siz şey yapmayı unutmayınız... 

yani silersiniz’ dediği, Şule’nin ‘Tamam tamam teşekkürler öbürünü ancak yarın silebileceğim 

ama‘ dediği,  

ID: 2303417568de kayıtlı, 06.09.2013 11:21:09da Defne ANTER’i (90532xxx xxxx) 

Güler GÜRPINAR’ın (90533xxx xxxx) (GÜLER GÜRPINAR) aradığı konuşmada özetle; 

Güler’in ‘Peki o zaman şifreli konuşur musun yeni bir yani düzen kurmakla alakalı güzel 

güzel şeyler yapıyorlar’ dediği, Güler’in ‘Anadolu’da Anadolu’da Anadolu’da değil mi iş 
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buldular mı Anadolu’da’ dediği, Defne’nin ‘Yok henüz değil henüz değil’ dediği, Güler’in 

‘Hah ikisi de boş mu şimdi işte ...’ dediği, Defne’nin ‘ama daha ancak ancak şey yapıyorlar 

şuanda bağlantı kuruyorlar’ dediği, ... Defne’nin ‘Daha ancak ama hiç merak etmeyin yani 

şuanda çok daha iyiler’ dediği, Güler’in ‘ ... ne de konuşmuyorlar bak zaten bunun acısını 

öyle bir çıkaracağım ki hepsinden’ dediği, Güler’in ‘Anadolu da ot.. iki kişiye bir tek sevgili 

oğullarına küs değilim bir de ikinize küs değilim’ dediği, ...Defne’nin ‘O yani ne kendi 

halasıyla falan da hep ben söylüyorum merak etmeyin iyiler diye kardeşi ile de öyle aynı 

şekilde yani o size özel bir durum olduğunu lütfen düşünmeyin hiç öyle bir şey yok çünkü 

hakikaten kimseyle konuşmuyorlar ben onlar’ dediği, Güler’in ‘Ama zaten kim onlar bir şey 

yapmıyor onlar bir şey yapmıyor patron var ya o patron… Huysuz patron işte o yapıyor 

katiyen Ayla’yı konuşturmuyor beni konuşturmuyor’ dediği, Defne’nin ‘Yok hiç birimize hep 

öyle ben özel internetten konuşuyorum sadece başka hiç bir şekilde konuşmuyorum hepimiz 

için aynı şeyi yapıyor o güvenlik uzmanı‘ dediği,  

ID NO: 2266792844 de kayıtlı, 16.08.2013 tarihinde saat: 11:29:46’da Ayşe 

Mücella’nın (530xxx xxxx) Cemal Sami’yi (530xxx xxxx) (TÜRKİYE MÜH.VE 

MİM.ODASI) aradığı görüşmede özetle; Ayşe Mücella’nın “Sami’ciğim sana bir metin 

yolladık ya canım … 1 saat oluyor .. daha ona bakma Nihat’a yolladı esas Nihat basına 

yayıyor yalnız şöyle bir problemimiz var web sitesi kitlenmiş ya hacklenmiş … Dayanışma 

webi … onu bir şekilde çözeceğiz mesele değil de şuan da herhâlde hacklendi yani bir şey 

oldu onu çalıştıramıyoruz ancak şöyle bir şey var bizim bu dayanışma mimarlık Mimarisden 

dayanışma metinlerini yayınlıyor muyduk biz“ dediği, .... Ayşe Mücella’nın 

“Mimaris@mimaris.org a yolla ...sen Mimarisden Taksim Dayanışması duyurusu olarak hem 

küçük bir basın duyurusu var birde basın bayağı uzun bir basın açıklaması var onu da koy 

basın duyurusunda koy …yani mecburen böyle yapacağız sonrada bakacağız durama tamam 

canım benim“ dediği, Cemal Sami’nin “Hangi duruma bakacağız“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Yani işte web meselesine sen merak etme onları tamam“ dediği, Cemal Sami’nin “Webi 

Webi kim kurmuştu şey yapalım gelsin uğraşsın“ dediği, Ayşe Mücella’nın “YA SAMİCİĞİM 

GÖZÜNÜ SEVEYİM YANİ POLİSLE PAYLAŞIYORUM BEN BU TELEFONU YA“ 
dediği, Cemal Sami’nin “Tamam neyse hadi görüşürüz“ dediği, yine aynı şahsın ID NO: 

2287212577 de kayıtlı, 27.08.2013 tarihinde saat: 23:17:26’ da Ayşe Mücella’yı (530xxx 

xxxx) X Şahsın (537xxx xxxx) (NURAN TOSUN) aradığı görüşmede özetle; X Şahsın “Ben 

şimdi oturdum ya bunu ukalalık gibi şey yapma bir şey söyleyeceğim ama“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “BENİM BU TELEFONUM YANLIZ BİLİYORSUN POLİSLE BİRLİKTE 

KULANIYORUZ“ dediği, X Şahsın “Tamam biliyorum yenge o konuştuklarımızı istersen 

şimdilik hiç ortalığa çıkarma ya çünkü o süreçte şeyin yani şeyin desteği bölünmesin kitlenin“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Anlamadım neyse sonra konuşuruz anlamadım ben“ dediği, ID 

No: 2309997727 de kayıtlı, 10.09.2013günü saat:10.29’da Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(90535xxx xxxx), Rıfat DOĞAN’ın (90549xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Rıfat’ın “İki 

buçukta iki buçukta kim arıyor beni” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yine hayır yine beni polis 

dinliyor sesim dönüyor ya polis arkadaşlar” dediği, Rıfat’ın “Yok yok o benim telefonumdan 

kaynaklı benim telefondan kaynaklı ne yapıyorsun şimdi evde misin” dediği, yine aynı şahsın 

ID No: 2313773185 de kayıtlı, 12.09.2013 günü saat:11.18’de Ayşe Mücella YAPICI’nın 

(90535xxx xxxx), Eyüp MUHCU’yu (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe 

Mücella’nın “İşte ... telefonda değil konuşmamız lazım tamam mı” dediği, Eyüp’ün “Bir ya 

yok yok şöyle söyleyeyim yani sorunlar var yani bir insanlar sorunlardan biri şu yani 

katledilen insanların anmasına bile izin verilmiyor iki” dediği, Ayşe Mücella’nın “... lazım” 

dediği, Eyüp’ün “Şiddet yani hiçbir şey” dediği, Ayşe Mücella’nın “Eyüp annem bana 

bunları telefonda söyleme” dediği, Eyüp’ün “Yok tamam sorunları ben söylüyorum sana 

bir dakika” dediği, Ayşe Mücella’nın “yani bir araya gelmek gerekiyor” dediği, Eyüp’ün 

“Yahu tamamda gelemem nasıl geleyim ya” dediği, ID No: 2546727272’de kayıtlı, 
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05.01.2014 günü saat:11.52’deAyşe Mücella YAPICI’ya (90535xxx xxxx), Seher’in 

(90532xxx xxxx) mesaj gönderdiği; “Mucella tel. Konusmaları dinlenebilir diye mi mesaj 

yoluyla konuşuyoruz” yazdığı 

ID: 2421518468 de kayıtlı, 06.11.2013 11:13:02 da Cemal Sami YILMAZTÜRK’ü 

(90532xxx xxxx) Tevfik Cem TÜZÜN’ün (90532xxx xxxx)aradığı görüşmede özetle; 

Tevfik’in ‘Tamam bir şey sormam gerekiyor yani telefonda konuşmaya engel bir durum var 

mı‘ dediği, Cemal’in ‘Heh sor tamam heh şimdi daha yeni indik işte şey yapacağız sor hadi 

kısa ...’ dediği, Tevfik’in ‘abi şimdi bir şey söyleyeceğim bu bu Sosyalist Enternasyonel 

toplantısında Taksim Dayanışması adına konuşması yapması için Mücella ile şey ...’ dediği, 

Cemal’in ‘Rahatsız’ dediği, 

ID: 2473617127 de kayıtlı, 02.12.2013 09:20:29 de MİNE ÖZERDEN’i (90532xxx 

xxxx) ŞAHİN’in (90532xxx xxxx Oda reklam tanıtım) aradığı görüşmede özetle; Şahin’in 

“Canım ya bir şey soracağım sana ben bir yere not etmiştim ama onu bulamadım ezberimde 

de kalmamış şu şeyin şifresi neydi bizim Taksim Organizenin T K F M” dediği, Mine’nin 

“Yollayayım ben size” dediği, Şahin’in “Yok ben biliyorum da şimdi bir defa şey adı Taksim 

Platformu müşteri adı değil mi” dediği, Mine’nin “Ben size yollayayım olur mu telefon da 

söylemeyeyim istiyorum” dediği, Şahin’in “Ha anladım doğru doğru” dediği, Mine’nin 

“Yolluyorum ben size birazdan” dediği, 

Bu suretle de şahısların faaliyetlerinin illegal olduğu bilinci ile hareket ettikleri, 

görünen ve topluma yansıtmak istedikleri şirin görünen amaçları haricinde gizli bir ajanda 

dahilinde hareket ettiklerinin ve adli soruşturmadan korunmak maksadıyla tedbirli biçimde 

davrandıkları anlaşılmıştır. 

DEĞERLENDİRME 
GEZİ kalkışması süreç içerisinde etkinliğini kaybetmiş ancak çeşitli sebepleri bahane 

eden örgüt ve marjinal gruplar tarafından olayların gündemde kalması sağlanmıştır. GEZİ 

kalkışmanın her ne kadar 27.05.2013 tarihinde başlamış gibi görünse de bu tarihten önce 

gösterilerin sosyal medyada yayılış biçimi, olayı başlatan ve yayılmasında rol oynayan 

aktörler, seçilen slogan ve imgeler birlikte değerlendirildiğinde, uluslararası bazı grupların da 

organizesi ve finans desteği ile daha önceden planlanmış, başlatılmış ve yürütülmüş kollektif 

eylemler bütünü olduğu anlaşılmaktadır. Şöyle ki Dünya’da bir kısım gazeteci, yazar, 

akademisyen ve siyasi kimliği bulunan şahıslar tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde; 

uluslararası spekülatör olarak tanınan George Soros'un Orta doğu ve Baltık ülkelerinde 

gerçekleşen “özgürlükçü hareket” olarak nitelenen halk hareketlerinde finans desteği sağladığı 

ve İvan Maroviç’in yönetimindeki OTPOR örgütünün bu kalkışmada öne çıktığı bilgileri 

aşikardır. Bu şahsın Türkiye'deki bağlantısı olan Açık Toplum Vakfı sayesinde para aktardığı 

kişi ise Mehmet Osman KAVALA olmuştur. Adı geçen İvan MAROVİÇ’in Türkiye'ye Gezi 

kalkışmasından önce ve sonra geldiği tespit edilmiştir. 2011 yılı içerisinde Taksim Gezi 

Parkında şüpheliler tarafından çekilmiş eylem video ve görüntülerin olduğu, bilinen Gezi 

kalkışması başlamadan çok önce, Memet Ali ALABORA'nın da yer aldığı bu görüntülerde 

"AYAKLAN İSTANBUL" ibaresinin yer aldığı, bu nedenle 2011 yılında gündem oluşturma 

çabalarının başladığı, KALKIŞMANIN HAZIRLIĞI YÖNÜNDEKİ FİTİLİN 2011 

YILINDA ATEŞLENDİĞİ, 11/11/2011 TARİHİNDE DAHİ TAKSİM GEZİ PARKINDA 

EYLEME DAVET YAPILDIĞI VE 27 MAYIS 2013 TARİHİNDE UYGUN ORTAM 

OLUŞTURULARAK GEZİ KALKIŞMASININ BAŞLATILDIĞI 

ANLAŞILMAKTADIR.  
Bu yönde yapılan incelemelerde;  açık kaynak çalışmalarında 

https://www.youtube.com/watch?v=N1siQrZYuHE link adresinde bulunan “11.11.11 

AYAKLAN İSTANBUL/OCCUPY İSTANBUL” isimli 2 dakika 52 saniyeden ibaret video 

izlendiğinde; video saati ile 1:24 anına kadar peş peşe slayt şeklinde akan fotoğraflar olduğu, 

video saati ile 1:24 den 2:29’a kadar farklı alanlarda çeşitli ırklardan insanların el ele 
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tutuştuğu bir video akışı olduğu, videoda yabancı bir müzik çaldığı, videonun altında 

“Barışçıl, eşit, özgür bir dünya, insancıl bir yaşam için, tüm dünya ile birlikte, 11 kasım 

Cuma günü el ele” alt yazılarının geçtiği, video saati ile 2:37 den 2:40’a kadar ekrandan 

“11/11/11 CUMA GÜNÜ SAAT:11’DE TAKSİM GEZİ PARKINDA BULUŞUYORUZ” 
yazısının aktığı görüşmüş olup, bu suretle bahsi geçen kalkışmanın hazırlığının 2011 yılında 

başladığı ve hatta ilk kalkışma çağrılarının 11/11/2011 tarihi için GEZİ PARKI olarak 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

Yine İvan Maroviç’in Türkiye'ye 18-21.06.2012 tarihleri arasında ve son olarak 

30.08.2013 tarihinde geldiği anlaşılmıştır. Hatta örgüt üyesi şüpheli Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

ID NO:2237300510 de kayıtlı 31.07.2013 tarihinde yaptığı bir telefon görüşmesinde “Otpor 

hareketinden İvan Maroviç'in Ağustos sonunda Türkiye'ye geleceğinden ve bu şahsın 

kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik konusunda 

profesyonel olarak çalıştığından bahsedilmektedir.  

Mehmet Osman KAVALA’nın Taksim Dayanışması yönetiminde bulunan Şerafettin 

Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN gibi şahıslarla irtibatları tespit edilmiştir. Yine bu 

şahısların Mehmet Osman KAVALA'nın talimatları ile hareket eden Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU ile irtibatlı oldukları ve forum toplantılarına katıldıkları anlaşılmıştır. 

Ayrıca Mehmet Osman KAVALA’nın Memet Ali ALABORA ile görüşmesinin olduğu, diğer 

şüphelilerin de gerek Mehmet Osman KAVALA ve gerekse kendi aralarında irtibatlı oldukları 

tespit edilmiştir. Mehmet Osman KAVALA'nın bu kişiler aracılığıyla kalkışmayı 

yönlendirdiği ve kendi etki alanında tuttuğu anlaşılmaktadır. OTPOR lideri İVAN 

MAROVİÇ’in, 18.06.2012-21.06.2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunması, daha sonraki 

dönemde 07.07.2012-15.07.2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gezi Parkı 

Eylemlerinde ön planda bulunan Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), 

Defne ANTER, yazar Handan Meltem ARIKAN, reklamcı Melin Osasogie EDOMWONYI 

isimli şahıslarla görüşmesiyle ilgili bilgilerin yer alması, Memet Ali ALABORA ve ekibinin 

ülkemize geldikten hemen sonra 30.07.2012 tarihinde, Hükümete karşı ayaklanma çağrısı 

yapan Mİ MİNÖR isimli tiyatro oyunu sergilemeleri, örgüt lideri Mehmet Osman 

KAVALA’nın gerek Memet Ali ALABORA ve gerekse Taksim Dayanışma üyeleri ile irtibatlı 

olması, ilerleyen süreç içerisinde “GEZİ RUHUNUN ANADOLU’YA YAYILARAK 

GENİŞLETİLMESİ VE DERİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN” toplantılar, forumlar yapılması 

ve sosyal medyada algı oluşturulması, bu amaçla televizyon kurma girişiminde 

bulunulması birlikte değerlendirildiğinde, bir organizasyon içerisinde, kollektif bir 

faaliyet yürütüldüğünü göstermektedir. 

Soruşturmada elde edilen bilgilerden, 2011 yılında Gezi Parkında çekilmiş ve 

içerisinde Memet Ali ALABORA'nın da yer aldığı bazı şahısların "AYAKLAN İSTANBUL" 

isimi ile videolarının bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin buna benzer 2011 yılı ve 

sonrasında yaptığı bazı eylemler de söz konusudur. Bu nedenle KALKIŞMANIN 2011 

YILINDAN BAŞLAYARAK PLANLANDIĞI, ÜNİVERSİTE, TİYATRO SALONLARI 

VB. BAZI YERLERDE PROVALARININ YAPILDIĞI, DİĞER ÜLKELERDE 

SAHNEYE KONAN VE BİRÇOK YERDE KENDİLERİ AÇISINDAN BAŞARIYA 

ULAŞAN KALKIŞMA EYLEMLERİNDE KURGULADIKLARI EYLEMLERLE 

BENZERLİKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, bu şekilde meydana gelen olayların 

oluşum süreci, biçimi ve kapsamı göz önüne alındığında, soruşturmaya konu 

yapılanmanın sıradan bir topluluk olmadığı, tam aksine bilinen GEZİ 

KALKIŞMASINDAN ÇOK ÖNCESİNDE ORGANİZE OLMUŞ, PLANLI BİR 

ŞEKİLDE HAREKET EDEN, FİNANSMANI YURT DIŞINDAN VE YURT İÇİ 

UZANTILARINDAN SAĞLANMIŞ, STK'LARDAN TİCARİ FİRMALARA KADAR 

UZANAN GENİŞ BİR YELPAZEDE KENDİSİNE LEGAL VE İLLEGAL AMAÇLARI 
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OLAN PAYDAŞLAR EDİNMİŞ, KALKIŞMANIN SONUCA ULAŞMASINDA 

KULLANILMAK ÜZERE BASIN YAYIN KURULUŞLARI KURMA GAYRETİNE 

DAHİ GİRECEK BOYUTTA GENİŞ DÜŞÜNCELERE SAHİP, AMAÇ SUÇU 

İŞLEMEK ÜZERE ÇOK ÇEŞİTLİ İDEOLOJİLERE SAHİP PAYDAŞLARI BİR 

ARAYA GETİRME YETENEĞİNE SAHİP KOLLEKTİF BİR OLUŞUM OLDUĞU 

gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda yapılmış bir kısım iletişim tespit tutanaklarına 

bakıldığında; 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
ID: 2168064469 de kayıtlı, 21.06.2013 16:52 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU’nu (90532xxx xxxx) aradığı 

görüşmede özetle; Hanzade’nin “şimdi bu ilk toplantıdan sonra çok iyi geri dönüş aldık 

katılan ekipten işte Turgut hocadan Selda KESKİN'den falan onların şeysi biraz da hani 

DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR ve bir sürü yerde bir sürü acayip şeyler oluyor belki 

takip ediyorsunuzdur" dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Hanzade’nin “Biraz ... yani 

muhtemelen YAKIN ZAMANDA BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK 

OLABİLİR toparlanamaması gibi bir risk olabilir biraz bu HAREKETİ TOPARLAMAK 

HEM GENİŞLETMEK HEM DE DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ diye daha 

geniş bir kitleyle buluşalım … Diye aynı ekiple konuştuk" dediği, Mehmet Osman’ın "Hı" 

dediği, Hanzade’nin “aslında ilk hedef ve böyle daha 40 kişilik bir ekip yine ilk ekibi de 

kapsayan ama Taksim Dayanışmayı Platformdan işte Betül TANBAY’ı falan da dahil 

ettiğimiz" dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Hanzade’nin “böyle bir liste çıkarttık biraz 

daha uzun bir toplantı falan planladık bu pazar için ama pazar çoğunluğa uymuyor“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Ben sizden bir e mail alayım yani bu 

programın hem süresini kısaltmakla ilgili Turgut hocadan bir geri dönüş geldi hem de tarihini 

evirmekle ilgili“ dediği, Mehmet Osman’ın “...” dediği, Hanzade’nin “ve sizi de mutlaka hani 

bu ekibin içerisinde görmek istiyoruz işte Emel de gelemedi ilk toplantıya falan“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Daha geniş ve daha temsil gücü de 

kuvvetli olan yani çünkü Taksim Dayanışma hani bütün bu kent forumları oluyor bir türlü bir 

noktada birleşmiyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Hanzade’nin “bir 

birleşik noktası olsa bunun gibi bir fikirler var bir de genişletmek“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Anadolu'ya yaymak falan gibi fikirler var” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Biraz daha hareket planı çıksın her birimize ... 

çıkartalım gibi bir toplantı planlıyoruz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, 

Hanzade’nin “Ben size ilk içeriğini bir e mail atayım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ 

dediği, Hanzade’nin “Garaj İstanbul hani kalabalık 40 kişilik bir ekip böyle Dünya kafe 

yapalım açık alan yapalım falan gibi fikirler var Garajistanbul mekan verebilir yine belki 

Cezayir konusunda sizden destek alabiliriz diye düşündük“ dediği, Mehmet Osman’ın “... 

Cezayir sorun değil Cezayir ayarlarız eğer boşsa tabii ki ayarlarız“ dediği, .... Hanzade’nin 

“Tamam ben şimdi şu andaki bu geçici programı ve geçici katılımcı listesini size göndereyim“ 

dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, 

genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde 

oldukları anlaşılmaktadır. 

ID: 2169797489 de kayıtlı, 22.06.2013 17:23 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) PELİN BATU’yu (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Pelin’in 

“Neyse işte pazartesi ameliyat olacak ve ümit ediyorum her şey iyi geçecek de ben de birazcık 

motivasyon olsun ve iyi şeyler olsun diye sana şeyi önerecektim ya bir sürü insanla 

konuşuyorum ve bu Gezi ruhu sönmeden ve hakikaten seçimlere de bu kadar az zaman 

kalmışken oturup bir beyin fırtınası yapsak diye çünkü“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha 

tamam“ dediği, Pelin’in “Hakikaten acayip acayip şeyler oluyor ve acayip acayip insanlar 

konuşuyor ama hala bir doğru dürüst şey yok” dediği, Mehmet Osman’ın “Doğru“ dediği, 
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Pelin’in “Platform biliyorsun monokrom değil saçma sapan şeyler yaptılar“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Doğru doğru olur şey yapalım önümüzdeki hafta bir konuşalım“ dediği, Pelin’in 

“Tamam” dediği, Mehmet Osman’ın “öyle bir toplantı falan yapılabilir“ dediği, Pelin’in 

“Evet yani ben Sırrı ile falan da sürekli konuşuyorum o da şey dedi zaten yani“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Kimle kimle dediği“ dediği, Pelin’in “Sırrı Sırrı Süreyya“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ha Sırrı ile evet evet“ dediği, Pelin’in “Yani işte hani doğru düzgün 

insanlar bir araya gelirse belki bir şey olur bakalım“ dediği, bu suretle de soruşturma konu 

olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş 

kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

ID: 2178200886 de kayıtlı, 27.06.2013 10:22 de PELİN BATU’nun (90532xxx xxxx) 

MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx)aradığı görüşmede özetle; Pelin’in “yani 

Ömer MADRA ile falan da konuştum …o da şey dedi bu çocuklar gayet iyi yapıyor bizim bir 

şey yapmamıza gerek yok gibi düşünüyorum dedi ama ben hakikaten bir bir en azından bazı 

insanların bir araya gelip bundan sonraki aşamalarda nasıl bir şey yapabilmeyi 

konuşulmasını ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “gelirim ben aslında şimdi bunların şeyleri var 

yani bir sürü forumlar falan yapılıyor yani bunları ne konuşulduğunu falan öğrenmek de 

faydalı olabilir yani“ dediği, Pelin’in “Evet zaten arkadaşlarım gidiyor ve öğreniyorum çok 

enteresan şey konuşmalar oluyormuş o forumlarda …çok bilgilendirici mesela geçenlerde 

Fettullahçı bir çocuk çıkmış konuşmuş bir şarapçı kız çıkmış yeni yasayla ilgili“ dediği, bu 

suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, 

genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde 

oldukları anlaşılmaktadır. 

ID: 2187324972 de kayıtlı, 02.07.2013 12:17 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) PELİN BATU’yu (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Yok iyi iyi geçti bir ara şey yapalım bir konuşalım şimdi bu şeyle ilgili” dediği, 

Pelin’in “... Gezi” dediği, Mehmet Osman’ın “Yani şimdi yerel seçimlerle ilgili de bir takım 

düşünceler girişimler falan var anladığım kadarıyla farklı işte şeyler o forumlarda falan hani 

forumlara katılanlar var onlardan gelen şeyler var bir ara bir şey yapalım bir konuşalım 

…yani ister istemez anladığım kadarıyla işin somut şeysi somut uzantısı yerel seçimler olacak 

gibi gözüküyor şu anda“ dediği, Pelin’in “Evet ben yani bir kaç tane röportajda aynı şeyi 

söyledim yani yerel seçimlere konsantre olmak lazım Sırrı ile de geçen gün konuştuk o şey 

dedi ya ben yerel seçimlerde bu halkın biraz hani AKP’ye ders verme niyetinde yerel 

seçimlerde oy kaybedeceğini ön görüyorum dedi ama …dolayısıyla hani  oy kaybedilecekse 

nereye gidecek yani doğru kanalları bulmak lazım ve doğru isimler“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “... içinde yani yani burada tabi sade olay oy kaybettirmek değil de...” dediği, 

Pelin’in “Doğru adrese gitmesi“ dediği, Mehmet Osman’ın “SONUÇ ALINMASI YANİ 

…ŞİMDİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KAYBEDERSE AKP CİDDİ BİR 

ŞEY OLUR CİDDİ BİR DERS VEYA HER NEYSE İŞTE CİDDİ BİR ... OLABİLİR“ 
dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışma neticesinde topluma 

yansıttıkları amaçları dışında siyasi emellerle de hareket ettikleri anlaşılmaktadır. 

ID: 2185745563 de kayıtlı, 01.07.2013 14:53 de ASLI AYDINTAŞBAŞ’ın 

(90533xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Aslı’nın “sabah sen TAKSİM DAYANIŞMASI içinde varsın değil mi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Neyin içinde varım“ dediği, Aslı’nın “Taksim Dayanışması içinde“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yokum aslında yani şöyle olabilirim eğer yani Taksim Dayanışması geniş 

bir ... ama …DOĞRUSU YANİ ŞAHISLARLA İLİŞKİM VAR AMA ŞEY YAPMIYORUM 

TOPLANTILARINA PEK KATILMIYORUM …... platformun toplantılarına daha çok 

katılıyorum” dediği, Aslı’nın “... şey tamam ya bugün saçma sapan bir şey tartışma oldu 

Akif’le de bunlar ulusalcı dedi ben hayır dedim ulusalcı olmayan bir sürü insan var“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Bir şey olmaz“ dediği, Aslı’nın “Kim o hemen falan böyle o ulusalcı bu 
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... hani kimseyi de bilmiyoruz ben de dedim Osman KAVALA var Hayko var şu var bu var 

bunlar ... insanlar niye kürt meselesine o diyor ki bunlar ne zamana kürt meselesine bir çift 

laf etmişler öyle bir baya tartışma yaşandı“ dediği, bu suretle de soruşturma konu olan 

şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin 

katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları bu yönde toplantılar tertip edip katıldıkları 

anlaşılmaktadır. 

ID: 2212089025 de kayıtlı, 16.07.2013 19:56 da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın 

(90532xxx xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “bu Alman konsolosluğunda benim de tanıdığım... diye birisi var 

aynı zamanda ... hukuk danışmanı“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “bir ara vaktiniz varsa 

sizinle bir görüşmekten çok memnun olacağını söyledi“ dediği, Şerafettin’in “Perşembe günü 

uygun olur perşembe günü ...” dediği, devamında bahsi geçen toplantının ayarlandığı, bu 

suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, 

genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde 

oldukları, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. 

ID: 2398381781 de kayıtlı, 24.10.2013 15:50 da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın 

(90532xxx xxxx ) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx)aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “önümüzde bir yarın veya öbür gün bir ara bir görüşebilir miyiz“ 

dediği, ... Şerafettin’in “şu an bilemedim hayırdır“ dediği, Mehmet Osman’ın “aslında şeyle 

ilgili ya bir kaç arkadaşla ilgili şu yerel seçimlerde bir sivil platform yani daha doğrusu 

talepler platformu gibi bir şey“ dediği, sonrasında da yapılan görüşmelerden toplantının 

organize edildiği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın neticesinde 

topluma yansıttıkları amaçları dışında siyasi emellerle de hareket ettikleri anlaşılmaktadır. 

ID: 2223295809 de kayıtlı, 23.07.2013 13:46’da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın 

(90532xxx xxxx ) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Şimdi ben ona aslında istersen yani bir konuşalım size de onu 

göndereceğim yani benim sizin demeçlerinizden ve gazeteden anladığım 6. İdare 

mahkemesine giden başvuru sadece Topçu kışlasıyla ilgili bir başvuru ...” dediği, 

Şerafettin’in “Yüksek Kurul kararıyla ilgili evet … Topçu kışlasını ilgilendiren Yüksek Kurul 

kararıyla ilgili“ dediği, .... Mehmet Osman’ın “... bir şey daha ... bir şey daha“ dediği, 

Şerafettin’in “Buyurun“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya şimdi bu Etyen MAHÇUPYAN yine 

böyle pis bir yazı yazmış bilmiyorum gördünüz ...“ dediği, Şerafettin’in “Okumadım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “EE İŞTE BU TAKSİM DAYANIŞMA BUNU BİLDİĞİ HALDE 

GİZLEDİ BU KARARI EE İŞTE BU ETİK BİLMEM NEDİR FALAN FİLAN DİYE“ 
dediği, Şerafettin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi Ahmet İNSEL'le konuşuyoruz 

o da buna bir cevap yazacak yani benim de bildiğim sizden de öğrendiğim 1. mahkemenin 

hani kısa kararı diye bir şey söz konusu değil yani ...“ dediği, ...Şerafettin’in “UYAP’a 

konduğu anda duyurduk biz“ dediği, ... Şerafettin’in “aslında ... ya işte ... öyle yani öyle 

diyelim ama mesela bizim açımızdan temyiz süresi 8 Temmuz da başladı fakat biz kararı 3 

Temmuzda UYAP’ta gördüğümüz an duyurduk“ dediği, ... Mehmet Osman’ın “ŞEY BİR 

DAKİKA BİR ŞEY DAHA SORACAKTIM BUNDAN ÖNCE ZATEN SİZİN 

ÖĞRENMENİZ YANİ ... YANİ ZATEN BUNU ÖĞRENMENİZİN ÇOK TESADÜFİ BİR 

ŞEKİLDE ÖĞRENMİŞ OLSANIZ DA BUNU AÇIKLAMANIZIN HUKUKİ BİR ...“ 
dediği, Şerafettin’in “AÇIKLAYAMAYIZ HUKUK YOK“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ 

dediği, Şerafettin’in “HİÇ BİR ŞEY YOK BENİMLE İLGİLİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI 

DAHİ YAPILABİLİR YANİ ...” dediği, Mehmet Osman’ın “AYNEN AYNEN ... AYRICA 

HAKİMLERE SORUŞTURMA YAPILABİLİR FALAN EVET“ dediği, Şerafettin’in “TABİ 

TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ TABİ“ dediği, bu suretle de soruşturmaya konu olan 

şahısların o tarihte olaya dair verilen bir idari yargı kararını usul ve yasaya aykırı olarak bir 
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şekilde öğrendikleri, sonrasında da bu kararın kalkışmanın şiddetini düşüreceğinden 

endişelenmiş olmaları gerekir ki bu durumu kamuoyuyla geç paylaştıkları, bu kapsamda yurt 

dışı bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID: 2266042267 de kayıtlı, 15.08.2013 20:53:09 da Yahya Kemal CAN’ı (90532xxx 

xxxx) MEHMET OSMAN KAVALA'nın (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet’in “bunlar ciddiyse sahiden şimdi cumartesi günü de biraz daha somut bir şeyler 

belki pardon pazar günü,…,Daha somut bir şeyler şey yapabiliriz bunlara ...” dediği, 

Yahya’nın “evet yani ben bana şey gibi geldi ben hani bu kadar şey olacaklarını 

düşünmüyordum bayağı hani kanal almak falan hani bahsettikleri rakamlar falan da şey hani 

ne kadar şeyler bilmiyorum ama bir de hani kafaları karışık ama bir ortak zemin bulunamaz 

bir şey yokmuş gibi duruyor yani bana … bende pozitif bir şey aldım yani …çok öyle git 

gelmemiştim toplantıya …Pozitif bir şey çıktı yani bir de şeyler yani hani alanı bilmiyoruz biz 

hani başka bir şey yapsak da iş birliği yapmak gibi bir arayışla gelmişler zaten hani öyle bir 

tarafları var yani …bence hani böyle bir konsorsiyum belki iki şeyden hakikaten biraz büyük 

ölçekli bir şeyi tahayyül edebiliriz yani bunlar artı pazar günü yine bizim kendi kaynaklarımız 

falan diye baktığımız zaman iş yeniden hani biraz daha büyük bir şeye doğru gidiyor bu da iyi 

bir şey“ dediği, Mehmet’ in “EVET O GUARDİAN VAKFIYLA DA BENCE ... SONRA 

BİTİYOR ... ŞU GUARDİAN VAKFIYLA DA İSTERSEN BİR İLİŞKİYE GEÇELİM“ 
dediği, ... Yahya’nın “Yani o bir kere her şeyden önce yani şeyden çok paradan çok prestij ve 

bir şey yaratacak” dediği, Mehmet’in “Prestij evet evet” dediği, Yahya’nın “ÇOK CİDDİ 

BİR ŞEY O YANİ SADECE LAF OLARAK BİLE HANİ GUARDİAN TÜRKİYE’DE 

MEDYAYA GİRİYOR DESTEK OLUYOR FALAN HANİ BUNUN ŞEYİ BİLE …LAFI 

BİLE ŞEY KUVVETLİ BİR ŞEY YANİ" dediği, bu suretle de soruşturma konu olan 

şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin 

katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, bu doğrultuda da medya yapılanması 

içerisine girdikleri, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. 

ID: 2270721603 de kayıtlı, 18.08.2013 16:32 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(90532xxx xxxx) CAN DÜNDAR’ı (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman KAVALA, Yahya Kemal CAN ve Can DÜNDAR’ın görüşme yaptığı, Yahya Kemal 

CAN’ın “… biz senin yokluğunda yaptığımız toplantıyı bir anlatalım diye aradık da… sadece 

bizim olsun tamamen bizim kontrolümüzde olsun filan gibi bir derdimizde yok bunu 

paylaşmaya hazırız bu zemini kullanarak bir şey yapalım yani içeriği tamamen yenileyen şeye 

de ikna gibi görünüyorlar burada işte bir yeni yapılanma yeni bir şirket yapılanması diyor 

ama onun modelleri ve biçimleri üzerine biraz daha ayrıntılı konuşmaya ihtiyaç var … Yol 

Tv’de biz istediğimiz gibi kadro değişikliği yaparız tabi ne kadar ücretleri ... konuşmadık” 

dediği, Can DÜNDAR’ın “anladım bu bizim projeden farklı bir şey sonuçta değil mi yani 

ayrı ayrımı düşünüyoruz onun devamı uzantısı gibi mi düşünüyoruz” dediği, Yahya Kemal 

CAN’ın “şimdi kanal yani uydu kanalı ulaşmak açısından… şu anda yani kısa dönemde 

imkan bu ancak bunun yoluyla uydu … üzerinden yayın yapmaya imkanımız var” dediği, Can 

DÜNDAR’ın “… bende o konuşmada aynen bu dediklerin çıkmıştı yani onların bir şeye 

ihtiyacı var Türkiye’de oradaki örgütlenmeyi diri tutacak bir tür profesyonel desteğe 

ihtiyaçları var bizimde hani profesyonel bir şey kadro var ve bunu buna çatı olacak finans 

sağlayacak yapıya ihtiyacımız var …” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların 

kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını 

sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, bu doğrultuda da medya yapılanması içerisine 

girdikleri, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. 

ID: 2297821739 de kayıtlı, 03.09.2013 tarihli Mehmet Osman KAVALA (212xxx 

xxxx)’nın Gökçe TÜYLÜOĞLU (533xxx xxxx)’nun yaptığı görüşmede özetle; Gökçe 
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TÜYLÜOĞLU’nun Gezi ile ilgili yapılacak fotoğraf sergisinden bahsettiği ve “…MARC’LA 

HER ZAMAN GÖRÜŞMEYE VE ŞEY YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ YANİ ONUNLA 

HANİ ÇOK ESKİDEN GELEN BİR İLİŞKİMİZ VAR AMA İŞTE BÖYLE BİR 

DİPLOMASİ HATASI YAPMIŞ OLDU YANİ ÖYLE BİLGİNİZ OLSUN SİZİN DE BEN 

GİTMEDEN ÖNCE HANİ SİZİ BİR GÖRMEK İSTİYORUM OSMAN BEY …19’U 

AKŞAMI GİDİYORUM GEORGE SOROS 20’Sİ SABAHI KAHVALTIYA ÇAĞIRDI 

BENİ EVİNE ONDAN SONRA CHRİS’LE GÖRÜŞECEĞİM 1 GÜN SONRA YİNE 

KAHVALTIDA SONRA ... YEMEK YEMEK İSTİYOR O YÜZDEN HANİ GİTMEDEN 

ÖNCE SİZİNLE BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPIP ŞEY YAPMAK 

İSTİYORUM HANİ İSHAK BEYLE DE ŞİMDİ GÖRÜŞECEĞİM HANİ Kİ BÖYLE BİR 

ANLADIĞIM KADARIYLA BİR ŞEY İSTİYORLAR NE OLUYOR NE BİTİYOR 

BURADAYI DUYMAK İSTİYORLAR” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların 

kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını 

sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, BU KAPSAMDA YURT DIŞI 

BAĞLANTILARINI DA DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞTIKLARI VE HATTA 

KALKIŞMA KOORDİNASYONUN YURT DIŞI AYAĞINI OLUŞTURAN GEORGE 

SOROS İSİMLİ ŞAHISLA BU SÜREÇTE İRTİBAT HALİNDE OLDUKLARI, 

ONDAN TALİMAT VE YÖNLENDİRME ALDIKLARI anlaşılmaktadır. 

ID:2341198137 de kayıtlı, 27.09.2013 tarihli Mehmet Osman KAVALA (532xxx 

xxxx) ’nın Gökçe TÜYLÜOĞLU (533xxx xxxx) ile yaptığı görüşmede özetle; “BİZLE 

FALAN GAYET ŞEYLER GAYET ... KÜRESEL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

OLMUŞ GEÇEN HAFTA İŞTE DÜĞÜN ÖNCESİ ORADA DA BAYA BİR İŞTE 

TÜRKİYE VESAİRE KONUŞULMUŞ HANİ ŞEY GEORGE SOROS FALAN DA GAYET 

ŞEYDİ HANİ CAN PAKER İÇİN DE MESELEYİ KURCALAMA DEYİP O MESELEYİ 

ARTIK ONLAR GERİDE BIRAKMIŞLAR YANİ … ONLAR TAMAMEN HANİ BUNDAN 

SONRA NE OLUP NE BİTECEĞİNİ GÖRMEYE ÇALIŞIYORLAR TABİ ... BİRAZ 

DAHA ONA ŞAHSİ BİR SALDIRI OLDUĞU İÇİN” dediği ve ilerleyen konuşmalarda, 

“ÖZÜR” KONUSU DEDİKLERİ BİR KONUDA KONUŞMAYA DEVAM ETTİKLERİ, 

Mehmet Osman KAVALA’nın “şimdi bir de bu arada şeyde evvelki haftada Brükselde… 

Bogosyan Vakfının bir … toplantısı olmuş … Ahmet İNSEL katıldı o toplantıya … orada da 

özür konusunda çok iyi konuşan İsviçreli teoloji okumuş birisinden bahsetti yani çok 

etkileyiciydi dedi” dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU'nun “ama tabi bunların hangisini şey ... yani 

şimdi ben şeyden yana ümitliyim ... nin geleceğini söylediğimiz zaman bu insanlar bir kere 

ilgi gösterecekler ama hani hangi biri gelip hangi biri gelemeyecek … Ivan ... ve diyelim 

HAMMERBERG’i ...” dediği, Mehmet Osman KAVALA’nın “şimdi mesela bakın Ivan’ı ben 

çok iyi tanıyorum … Ivan’ı çok severim ama Ivan bana bu konuda çok şey gelmedi çok yani … 

Ivan iyi bir entelektüeldir ama biraz Ahmet İNSEL gibidir yani genel konularda şey yapan 

yazan …bu konu çok Ivan’ın konusu değil doğrusu …“ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun 

“EKİM BAŞINDA TÜRKİYE’DE OLACAK BU ARADA OSMAN BEY” dediği, Mehmet 

Osman KAVALA’nın “öyle mi he güzel mesela bir şey yapalım muhakkak bir buluşalım” 

dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun “BİZ BİR ÖĞLE YEMEĞİ YEMEYİ PLANLIYORUZ 

AMERİKA’DA GÖRÜŞTÜK ONUN KONUŞMAK İSTEDİĞİ KONULAR VARMIŞ 

BELKİ ÜÇÜMÜZ BİRLİKTE YERİZ SİZ EKİM BAŞINDA BURADA MISINIZ … YÜZE 

KONUŞALIM MI İSTERSENİZ AHMET BEYİN DE KATILACAĞI ŞEKİLDE” dediği, 

bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, 

genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde 

oldukları, BU KAPSAMDA YURT DIŞI BAĞLANTILARINI DA DEVREYE 

SOKMAYA ÇALIŞTIKLARI VE HATTA KALKIŞMA KOORDİNASYONUN YURT 

DIŞI AYAĞINI OLUŞTURAN GEORGE SOROS İSİMLİ ŞAHISLA BU SÜREÇTE 

İRTİBAT HALİNDE OLDUKLARI, ONDAN TALİMAT VE YÖNLENDİRME 
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ALDIKLARI ANLAŞILMAKTADIR. 
ID: 2481423664 de kayıtlı, 05.12.2013 16:24:02 da Ahmet Faik İNSEL’in 

(3395341xxxx) Mehmet Osman KAVALA’yı (90212xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Ahmet Faik’in “… İkincisi bu Taksim Dayanışma Gezi Platformu ve Dayanışma anladığım 

kadarıyla böyle bir bende onun bir tanesine katıldım SKYPE ile buradan böyle bir ortak aday 

veya ... bir metin şeyi çıkartmaya çalışıyorlar ama bu sefer garip ..” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Betül’ün işte ... olduğu” dediği, Ahmet Faik’in “Mahmut ... Boynudelik falan 

var” dediği, Mehmet Osman’ın “... onlar ortak adaylar değil de bildiğim kadarıyla şu anda 

… çıkartmaya çalıştıkları metin şey aslında yani biz Belediye Başkanından şunları şunları 

talep ediyoruz şeklinde bir şey” dediği, Ahmet Faik’in “Tayfun KARAMAN’ı mı gös.. 

KAHRAMAN’ı mı göstermek istiyorlar” dediği, Mehmet Osman’ın “CHP ŞEY DİYOR BİZ 

ORTAK BİR ADAYI CHP LİSTESİNDEN OLMASI HALİNDE KABUL EDERİZ 

DİYORLAR… FAKAT ORADA YANİ HDP BAĞIMSIZ ADAY ANCAK OLURSA 

DESTEKLERİZ DEDİĞİ İÇİN BİLDİĞİM KADARIYLA ÇOK ORDA CİDDİ BİR ŞEY 

OLMADI CİDDİ BİR GELİŞME OLMADI HDP OLMADAN DA YANİ SADECE 

DİĞER... ZATEN YANİ TAYFUN’A OY VERECEK OLAN CHPYE DE OY VEREN OY 

VERECEK OLAN KESİMDİR HERHALDE YANİ O YÜZDEN ORADA GALİBA DAHA 

BİR GELİŞME OLMADI BİR NOKTAYA GETİREMEDİLER HADİSEYİ AMA ONLAR 

BUNU DAYANIŞMA DİYE DEĞİL DE ŞEY DİYE YAPIYORLAR İŞTE BİREYSEL” 
dediği, Ahmet Faik’in “peki bir çünkü bir metin artık çok fazla şey gelince karıştırdım o 

karıştırmış olabilirim salt da toplantı yapacaklarmış onlar hangisi yarın veya bugün” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Herhalde bizimkiler olabilir şey olabilir Taksim Dayanışma olabilir yani 

Betül’lerin grubu olabilir” dediği, Ahmet Faik’in “Çünkü orda şey diyor Gezi Partisine de 

bunu sunacağız diyor ... Gezi Partisini ciddiye alıp bunu sunmak ... yani işin ciddiyetini 

kaçırır Allah’ını seversen ondan çok şaşırdım” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan 

şahısların kalkışma neticesinde topluma yansıttıkları amaçları dışında siyasi emellerle de 

hareket ettikleri anlaşılmaktadır. 

ID:2173199147 de kayıtlı, 24.06.2013 14:44:46 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (90532xxx xxxx)’un ALİ ÖZYURT(90532xxx xxxx) arasındaki 

konuşmadan özetle; Hanzade’nin “gezi parkındaki direnişle ilgili bir grup insan içinde turgut 

hocanın da olduğu bir çalışma grubu kurma çalışması içerisindeyiz aslında birinci 

toplantımızı yaptık içinde …işte ferda keskin n Osman Kavala'nın da olduğu …BU 

HAREKET NASIL DAHA GENİŞLETİLİR VE DAHA NASIL DERİNLEŞTİRİLİR hem 

Hukuki hem Tıbbi süreci... takip edilir bir çalışma toplantısı yaptık ondan biraz daha işte 

Türk tabipler Birliğinden Barodan … konuyla ilgisi olan daha aktivizm ayaklı insanların 

da bu sürece dahil edip daha teslimiyetçi böyle 30-40 kişilik bir çalışma grubumuz olsun” 
dediği, ALİ’nin “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “Oradan ilerleyelim dedik Turgut hoca da 

sizin isminizi önerdi ona da“ dediği, Ali’nin “Tamam“ dediği, Hanzade’nin “... Filiz hanım 

falan KERESTECİOĞLU galiba öneride bulunmuş … Perşembe günü saat 18-21 arası sizin 

için uygun mudur“ dediği, Ali’nin “Uygun“ dediği, Hanzade’nin “Ali ÖZYURT değil Ali Yurt 

…tamam hocam ben size bu konuyla ilgili daha detaylı bir içerik emaili ve katılımcı 

öngördüğümüz katılımcı listesini de gün içerisinde paylaşıyor olacağım 27’si perşembe sizin 

için uygun“ dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların KALKIŞMANIN 

YENİDEN ALEVLENDİRİLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VE TOPLUMUN GENİŞ 

KİTLELERİNİN KATILIMINI SAĞLAMALARI GAYRETİ İÇERİSİNDE 

OLDUKLARI anlaşılmaktadır. 

ID NO:2173193322 de kayıtlı, 24.06.2013 14:43:19 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU’nun (90532xxx xxxx) YİĞİT BÜYÜKEROĞLU  (90535xxx xxxx) 

arasındaki konuşmadan özetle; Yiğit’in “yani bir durumla alakalı bir gelişme var mı yok mu 

onu merak ettim sadece“ dediği, Hanzade’nin “Yok canım ya ben bu Gezi direnişi ile ilgili 
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bir grup insanla sürekli toplantı halindeyiz onların organizasyonuyla ilgili gömülmüş 

vaziyetteyim” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan ŞAHISLARIN KALKIŞMANIN 

YENİDEN ALEVLENDİRİLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VE TOPLUMUN GENİŞ 

KİTLELERİNİN KATILIMINI SAĞLAMALARI GAYRETİ İÇERİSİNDE 

OLDUKLARI anlaşılmaktadır. 

ID NO:2186639885 da kayıtlı, 01.07.2013 21:56:52 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (90532xxx xxxx)’un MURAT OĞUZ ARCAN (90532xxx xxxx) isimli 

şahısla konuşmasında özetle; Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun "...ben seni niçin aradım 

beni bugün … yani TOB’dan böyle İbrahim ... in falan ... danışmanlığını yapmış … ve gezide 

çeşitli hedef grupları ile görüşmeler yapıyorlar işte direnişin içinde olmuş direnişin dışında 

olmuş direnişin karşısında olmuş… ben parçası olmayı kabul ettim ve kendine de yazar olarak 

Hasan CEMAL’i seçtim bu süreç boyunca hep en çok onu okudum yani yandaş olabilir karşıt 

olabilir fark etmez … … O sorulara cevap vereceğim ama genelde söyleşi olarak da gidiyor‘‘ 

dediği, Murat Oğuz Aracan’ın ‘‘anladım tamam ben varım yani memnuniyetle yalnız şöyle bir 

şeyim var 2 hafta buralarda yokum böyle yüz yüze bir şey yapmak gerekecekse Skype 

üstünden bilmem nereden ...‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘ya ama benim 

işte benim düşüncem bunların bir sentezi ama bunların hepsinden farklı şeyleri var yani 

mesela biz Beyaz Türkler bu işin sebebi değiliz sonucuyuz yani hareketin başını çekenler 

aslında bir takım davalara inanan insanlar… dediği, bu suretle de soruşturma konu olan 

şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş 

kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, bu kapsamda yurt dışı 

bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID:2180876552de kayıtlı, 28.06.2013 tarihli Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU 

(090532xxx xxxx) nun X Bayan (090532xxx xxxx) ile yaptığı görüşmede özetle; Hanzade 

Hikmet GERMİYANOĞLU’nun “… Yiğit’le bir şeyler yapıyoruz AKSAKOĞLU ile 

…Direnişle ilgili bir şeyler var başka bir yerlerden baya dediğim gibi full time … biraz 

açıkçası bu GEZİ İLE İLGİLİ BİRAZ YOĞUN ÇALIŞIYORUM YANİ ŞUANDA HEM 

KİŞİSEL OLARAK HEM ÖRGÜTSEL OLARAK …” dediği, bu suretle de soruşturma konu 

olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş 

kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

ID: 2217090691 de kayıtlı, 19.07.2013 17.26:39 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(90555xxx xxxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU'nu (90532xxx xxxx) aradığı 

görüşmede özetle; Hanzade’nin “neyse onlar şimdi Hanzede’ciğim stgm’den 

ayrılmışsın,…,Whats upp DÜD Anadolu Jamde mi çalışıyorsun gibi bir mail atmışlar 

da,…,şimdi onlara bizim bu Diyalog ve Uzlaşma Derneğinden Nonviolence 

Internationaldan falan bahsediyorum biraz,…, onlarda manginez bol,…,Evet“ dediği, 

Yiğit’in “Ama kürt sorunu falan filan konusunda nerde oldukları önemli” dediği, 

Hanzade’nin “İlgilenebilirler ilgilenebilirler” dediği, Yiğit’in “...iyi çok iyi o zaman bahset 

istediğin gibi” dediği, Hanzade’nin “... bahsediyorum talimhane ekibinden de 

bahsediyorum“ dediği, Yiğit’in “TAMAM YOO TALİMHANE BU İŞİN HANİ İÇİNDE 

DEĞİL TALİMHANE BİZİM ŞEYİMİZ ŞİRKETİMİZ FATURA KESTİĞİMİZ BAŞKA 

HİÇBİR ALAKASI YOK Kİ ANLATABİLDİM Mİ” dediği, Hanzade’nin “Peki o zaman yeni 

kurduğumuz Diyalog ve Uzlaşma Derneği olarak diyorum” dediği, Yiğit’ in “AYNEN ÖYLE 

YANİ BİZ ŞİRKET OLARAK BU İŞTE YOKUZ ASLINDA ...” dediği, Hanzade’nin “Ama 

Nonviolence iyi Nonviolence“ dediği, Yiğit’in “Anlatabildim mi” dediği, Hanzade’nin 

“Tamam peki senin yaptığın çalışmalar diyor,…,O zaman şöyle bahsedeyim bir bu yeni 

kurduğumuz Diyalog ve Uzlaşma Derneği ile nan Nonviolence International çalışmaları 

kapsamında çeşitli şiddetsiz eylem eğitimleri ve özellikle çözüm süreci kapsamında etkinlik 

organizasyonu yapıyoruz diyorum bu Kasım’daki konferansı bahsederek” dediği, Yiğit’in 

“TAMAM ŞÖYLE NA NONVİOLENCE BEN SANA YANİ BENİM YAZMAM LAZIM 
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ASLINDA BUNLARI Kİ HERKES COPY PASTE EDEBİLSİN AMA HAZIR YAZMAYA 

BAŞLAMIŞKEN NONVİOLENCE İŞİNİ PROMOT ETMEYE TEŞVİK ETMEYE 

ÇALIŞIYORUZ ÖZELLİKLE GEZİDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN İHTİYACI GÖRE.. 

AMA ZATEN 1 SENEDİR İŞTE NONVİOLENCE INTERNATİONAL İLE GÖRÜŞME 

HALİNDEYDİK DOLAYISI İLE ŞİDDETSİZ EYLEM TÜRLERİNİN 

YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ARACILIK ETMEK İSTİYORUZ GİBİ BİR ŞEY VAR 

HANİ ÇEVİRİ YAYIN EĞİTİM VE EYLEMLERDE BERABER EYLEMLİLİK HALİ 

FALAN GİBİ BİR ŞEYİMİZ VAR YANİ BİZ ...” dediği, Hanzade’nin “Uzlaşma Merkezi 

illa merkezini koyacan stgm hatırlatıyor bana … dur o zaman bir şey söyleyeceğim parantez 

içinde DÜD de yazarım ..” dediği, Yiğit’in “Ya olur yaz yani hani kendi aramızda 

kullandığımız kod adı olarak Düd falan diye böyle sevimlileştirebilirsin ...” dediği, 

Hanzade’nin “DÜD DEMEYEYİM BUNLARA YA BUNLAR PARALIGİLLER CİDDİ 

KALALIM YENİ KURDUĞUMUZ DİYALOG VE UZLAŞMA MERKEZİ DERNEĞİ İLE 

NONVİOLENCE INTERNATİONAL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA … ÖZELLİKLE 

ŞİDDETSİZ EYLEM TÜRLERİNİN TÜRKİYE’DE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 

YAYGINLAŞTIRILMASINI DESTEKLEMEK İÇİN ÇEŞİTLİ ŞİDDETSİZ,… 

DESTEKLEMEK İÇİN YAYIN” dediği, Yiğit’in “Eğitim” dediği, Hanzade’nin “Eğitim” 

dediği, Yiğit’in “ve pilot eylemler projeler yapmayı düşünüyoruz” dediği, Hanzade’nin “ABİ 

BU ARADA BUGÜN BİZİM SANATÇILARLA BERABER YAPTIĞIMIZ ŞİDDETSİZ 

EYLEM…ÖRNEKLERİ TOPLANTISINI TAKİP EDEN BİR GRUP GENÇ 

ARKADAŞLAR HANGİ BANKAYI OCCUPY EDİYORUZ DİYE MAİL ATMIŞ ŞUANDA 

BİR BANKAYI O OCCUPY ETMEK ÜZERE BİR FİLM EKİBİ HAZIRLANMIŞ” dediği, 

Yiğit’in “occupy değil de hani orda şey yapacaklardır hesabını kapattı diye falan hı occupy 

...” dediği, Hanzade’nin “Kampanya dışında işte işte o occupy dediğim o işte anladın sen” 

dediği, Yiğit’in “VALLAHA BİZİM BU İŞLERLE HİÇ BİR ALAKAMIZ YOK GİDİP 

ORDA TUTUKLANIP DA ONDAN SONRA BİZ BUNLARI ŞURDA BİR DERNEKTE 

KONUŞTUK FALAN DERLERSE BİLMİYORUM YANİ…ANLATABİLDİM Mİ” dediği, 

Hanzade’nin “O işte bu Occupy ekibinin başımıza açtığı iş oldu yani bu” dediği, Yiğit’in 

“EVET YANİ DE HANİ BİZ BÖYLE BİR ŞEYİ BİZİMLE ALAKASI YOK BU İŞİN 

YAN… HAYIR HAYIR YANİ EE ŞEY OCCUPY .. BİR ... YAPMAK İSTİYOR YA HİÇ BİR 

ŞEY DEMEYECEKSİN BUNUN BİZİMLE BİR ALAKASI YOK” dediği, Hanzade’nin 

“Tamam peki” dediği, Yiğit’in “biz orda bireyleri bir araya getirdik Dernekten orda 

bahsedilir ...” dediği, Hanzade’nin “tamam özellikle şiddetsiz eylem türlerinin Türkiye’de 

yaygınlaştırılmasını desteklemek için yayın çeşitli şiddetsiz eylem eğitimleri ve” dediği, 

Yiğit’in “hayır yayın eğitim ve model pilot şiddetsiz eylem etkinlikleri düzenlemeyi 

düşünüyoruz tamam bu birinci bölüm bir de ikinci bölüm var” dediği, Hanzade’nin “model 

oluşturacak pilot ya Yiğit yazıyorum aynı zamanda gözünü seveyim model oluşturacak pilot” 

dediği, Yiğit’in “tamam etkinlik eylem etkinlikleri” dediği, Hanzade’nin “şiddetsiz 

etkinlikleri düzenlemeyi düşünüyoruz düzenlemeyi planlıyoruz” dediği, Yiğit’in “evet bunun 

yanı sıra… kürt kürt sorunun çözümüne sivil toplum katkısı ile ilgili de çalışmalar başlattık… 

sonbahar da bu konu ile ilgili farklı ülke örneklerini bir araya getireceğimiz ...” dediği, 

Hanzade’nin “FARKLI ÜLKE ÖRNEK VE TECRÜBELERİNİ” dediği, Yiğit’in “bir araya 

getireceğimiz bir konferans düzenleyeceğiz …. bu konu ile ilgili de sivil toplumun çeşitli 

paydaşları ile bir arada çalışmayı planlıyoruz gibi bir şey ... gibi bir cümle” dediği, 

Hanzade’nin “TAMAM DİYALOG VE UZLAŞMA DERNEĞİNDEN BAHSEDİYORUM 

BİZİM ANADOLU JAM İLE İLGİLİ BUNLAR… ANADOLU JAM İLE 

İLGİLENİYORLAR BUNLAR ANADOLU JAME PARA VERMEK İÇİN ASLINDA 

ONUN İÇİN YAZMIŞLAR” dediği, Yiğit’in “Tamam on.. versin de tamam ona versinler bir 

de işte yani nasıl dersin demek ister misin bilmiyorum seneye de bir yaz okulu yapmayı 

düşünüyoruz falan hani Nonviolence şeylerle ilgili diye diyebilirsin yada demeyebilirsin… 
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Ağustos sonundaki eğitime de kimleri çağıracağımızı konuşmamız lazım çünkü ... şey 

olacak” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden 

alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları 

gayreti içerisinde oldukları, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını da devreye sokmaya 

çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID: 2237300510 de kayıtlı, 31.07.2013 tarihli Yiğit AKSAKOĞLU'nun (555xxx 

xxxx) Havva (533xxx xxxx) isimli şahısla yaptığı görüşmede özetle; Havva’nın “Bizim bu o 

şey vardı ya nonviolence dersini veren Yörgen hani ...hasta... Nonviolence (şiddet karşıtlığı) 

dersimize gelemeyecek herhâlde … onun için senden şeyi rica edecektim bu nonviolence 

dersini verecek bize böyle bir iyi bir isim verebilir misin” dediği, Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

“İVAN MAROVİÇ İ GETİREBİLİRİZ O AĞUSTOS SONUNDA ZATEN GELECEK GİBİ 

GÖRÜNÜYOR ŞİMDİ EE BU OTPOR HAREKETİNDEN…BU İŞİ PROFESYONEL 

OLARAK YAPIYOR ….” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın 

yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını 

sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını da 

devreye sokmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID:2223589916de kayıtlı, 23.07.2013 tarihli Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin (532xxx xxxx) 

Ayça (532xxx xxxx) isimli şahısla yaptığı görüşmede özetle; Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin “iyi 

fena değil hızla gidiyor ondan sonra şimdi İstanbul’dayım ondan sonra perşembe akşamı da 

şeye döneceğim Bodrum'a döneceğim şimdi Osman Kavala ile toplantıdayım… o şey bir 

arkadaşım okudu o böyle Gezi işleriyle falan çok ilginç bir yazı falan dedi kim bu kız bir 

tanışsak dedi falan … bu Amerika'daki fonda ki çocuklar hani ilanla ilgili … nasıl tipler onlar 

… onlarla ilgili bir dün bir toplantıdaydım da onlar böyle burada ki bir takım şeylere destek 

olmak istiyoruz falan diye haber yollamışlar” dediği, Ayça'nın “evet istiyorlar bir de şöyle bir 

grup var onlarla ilişkili bilmiyorum zannetmiyorum aslında ama Silikon Vadisinde bir grup 

var… onlar da facebook ve twitter aracılığıyla işte böyle propaganda metoduyla işte şey nedir 

böyle bir kamuoyu seçimlere kadar çalışmak istiyorlar“ dediği, Y.A.E.'nin “yok bu daha bir 

para toplayalım burada bir yayın organı falan biz destek olalım diye bir şey ...” dediği, 

Ayça’nın "onlar tabi çok şaşırdılar kendi güçlerini o kadar kısa sürede o kadar para toplamış 

olmak bende tam onu düşünüyordum biliyor musun nasıl o kadar para topladılar nerden 

gelmiş o para falan diye ….” dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların 

kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin 

katılımını sağlamaları gayreti içerisinde oldukları, bu kapsamda yurt dışı bağlantılarını 

da devreye sokmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID:2186529472 da kayıtlı, 01.07.2013 21:01:38 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(90533xxx xxxx)’un JORDİ (34608395xxx-Uluslararasi Numara Spain) isimli şahsın 

aramasıyla alakalı görüşmede özetle; Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘duydum ki geçen gün 

Yunanistan da konferanstaymışsın’‘ dediği, Jordi’nin ‘‘Yunanistan’daydım George SOROS 

ile birlikte‘‘ dediği, ... Jordi’nin ‘‘Ama bir başka ... bizim iki yönetim kurulu üyemiz ile 

görüştük" dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Hı hı’‘ dediği, Jordi’nin “TÜRKİYE HAKKINDA 

…. VE DEDİ Kİ AMM AVRUPADAKİ GENÇ İNSANLARI ORGANİZE ETMEYİ 

DENEMELİ TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLER VE AVRUPADAKİLER DAYANIŞMA 

GÖSTERMELİ… BEN ŞÜPHE EDİYORUM ... BİZ BİR HAREKET DEĞİLİZ ... İKİNCİ 

OLARAK ZAMAN ... İNSANLARI MOBİLİZE ETMEK ... MUHTEMELEN HER ŞEYİ 

ORGANİZE ETMEK ÇOK ANLAMLI OLMAZ ... …AMA ... YÖNETİM ... YARIN 

BİRLİKTE BİR ÇAĞRI ORGANİZE ETTİK ÖNCESİNDE SENİ ARAMAK İSTEDİM ... 

ANLAMLI GELMİYOR DURUMUN NE OLDUĞUNU BİLMEDEN‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘İyi bir zamanlama ben protesto grubuna liderlik eden liderlik eden grupta 

yer alan 3 kişi ile akşam yemeği yiyordum ve onlarla tartışıyordum bence yapılabilecek bir 

şey varsa ne yapılabilir ... bilirsin PROTESTO HAREKETLERİ İŞGAL ... farklı şekillerde 
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dayanışmayı gösterir … Ve şimdi bu Türkiye’de değişik bir form alıyor eminim takip 

ediyorsun biliyorsun artık protestolarla ilgili değil daha çok yerel forumlar gibi bilirsin 

yerel farklı parklarda devam ediyor yerel forumlarda devam ediyor özellikle genç insanlar 

politik hayattaki katılım hakkında konular tartışmaya devam ediyor … Daha katılımcı bir 

demokrasi için bu nedenle ...’‘ dediği, Jordi’nin “Bu arada İspanya’da oldu … İspanya’da 

da aynı şey oluyor aklıma gelmişken’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Evet evet biliyorum 

biliyorum ve bilirsin iyi olan şey hala devam etmesi ve son bir kaç günde gördüğümüz 

biliyorsun iki görünen var biz gezi parkı protestolarının sonucunu görüyoruz biri 

güneydoğuda olanlar arasındaki dayanışma" dediği, ... Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘BENCE 

BUNLAR KAZANIMDIR BU ŞUNU GÖSTERİR Kİ BU İNSANLAR HÜKÜMETİN İSTİFASI 

İÇİN DEĞİL DAHA ÇOK BİREYSEL ÖZGÜRLÜK İÇİN ORADALAR VE ... …. BU YENİ BİR 

İLGİ DUYDUN MU FARKINDA MISIN BİLMİYORUM ... ŞUANDA IŞIKLARININ 

ALTINDAYIZ DEMEK İSTİYORUM Kİ AKP BAŞKANI TARAFINDAN SUÇLANDIK 

BİLİYORSUN SOROS’UN FONLARI GİBİ ALGILANDI SIRBİSTAN’DA OTPORU 

KULLANMAK BİR ÖRNEK OLARAK BU SADECE BAŞBAKAN TARAFINDAN DEĞİL AYNI 

ZAMANDA ÖNEMLİ SEVİYLERDE ÇEŞİTLİ BAKANLAR TARAFINDAN DA 

BÜYÜTÜLDÜ…. BUNUN İÇİN BİR HAREKET YARATMAYI DENEMEMİZ GEREKTİĞİNİ 

SANMIYORUM ÇÜNKÜ ÇOK FAZLA ENERJİK ŞUAN BİR HAREKET OLUŞTURMAYI 

DENESEK SÜRDÜREMEYİZ BİR KAÇ GÜNDE YAPAMAYIZ TÜM SÜREÇ ÇOK DİNAMİK 

... BİRKAÇ GÜNDE NE OLUR BİLMİYORUZ …YAPABİLECEĞİMİZ BİLİRSİN 

YAPABİLDİĞİMİZ ... TÜRKİYE DE ... ANLAMAYA ÇALIŞMAK BİZ ARAŞTIRMA YAPMAYA 

ÇALIŞAN TOPLUMUN SON 10-11 YILLIK RÖNTGENİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞAN BİR 

KURULUŞUZ VE BU ARAŞTIRMALARIN HİÇ BİRİ JENERASYONUN ... BU DEĞİŞİMİ 

YARATABİLECEĞİ İLE İLGİLİ BİR SİNYAL VERMİYOR …BU NEDENLE BELKİ BU 

ARAŞTIRMALARI İMA EDİYORSUN AKLIMA GELİYOR ... JENARASYONA NE OLUYOR 

ANLAMAYA ÇALIŞMALIYIZ NE ÇEŞİT BİR DEMOKRASİ OLACAK DEMEK İSTİYORUM 

Kİ SADECE İSPANYA’DA TÜRKİYE’DE OLMUYOR AYNI ZAMANDA DA BREZİLYA’DA 

BİLİYORSUN İNSANLAR ... … TAHRİR MEYDANI VE TUNUS İLE KARŞILAŞTIRILAMAZ 

VE ARAP BAHARI DEDİĞİMİZ Kİ KIŞ MI BAHAR MI BİLMİYORUM AMA HERNEYSE" 

dediği, bu suretle de soruşturma konu olan ŞAHISLARIN KALKIŞMANIN YENİDEN 

ALEVLENDİRİLMESİ, GENİŞLETİLMESİ VE TOPLUMUN GENİŞ 

KİTLELERİNİN KATILIMINI SAĞLAMALARI GAYRETİ İÇERİSİNDE 

OLDUKLARI, BU KAPSAMDA YURT DIŞI BAĞLANTILARINI DA DEVREYE 

SOKMAYA ÇALIŞTIKLARI VE HATTA OLAYLARIN KOORDİNASYONUN YURT 

DIŞI AYAĞINI OLUŞTURAN GEORGE SOROS İSİMLİ ŞAHISLA BU SÜREÇTE 

İRTİBAT HALİNDE OLDUKLARI, ONDAN TALİMAT VE YÖNLENDİRME 

ALDIKLARI ANLAŞILMAKTADIR. 

ID No: 2413167454’de kayıtlı, 01.11.2013 günü saat:16.21’deAyşe Mücella 

YAPICI’nın (90535xxx xxxx), Eyüp MUHCU’yu (90532xxx xxxx) aradığı görüşmede özetle; 

Eyüp’ün “... Mücella ya şeyi soran oluyor da bu sanatçılardan yani bu süreçte etkin yer alan 

kimi önerebiliriz böyle şey soruyor bazen” dediği, Ayşe Mücella’nın “Sosyalist enternasyonal 

için mi ” dediği, Eyüp’ün “Evet” dediği, ... Eyüp’ün “Neyse başka isim var mı alternatif isim 

... benim aklıma Şebnem geldi Şebnem SÖNMEZ geldi başka alternatif ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Bence en iyisi Şebnem çünkü süreci en iyi o yaşadı başından beri birde şeyi 

düşünüyorum ben” dediği, Eyüp’ün “Ha onun şeyi var mı ...” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Dayanışmada başından beri olan …Yani dayanışma sürecine başından beri gelip katılan ve 

bilen biri olması lazım Taksim dayanışma..” dediği, .... Ayşe Mücella’nın “Levent ÜZÜMCÜ 

en akıllılardan biri …Ya Memet niye kabul etmiyor …ALABORA” dediği, Eyüp’ün “Ha o 

yaşadığı olaylardan dolayı artık şey yapmıyor ya yer almıyor bu ortamlarda 

biliyorsun…Aslında ilk isim olsun o yani” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şeyi arayayım Şebnem’i 
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o da bilir Şebnem iyi bir ... kabulde eder” dediği, Eyüp’ün “Ya sen arama onu yani biz 

aramayalım onları” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha onlar arasın ...” dediği, ... Eyüp’ün 

“Tamam peki iyi bir kaç tane bir de Memet Ali ALABORA var zaten o” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Memet Ali ALABORA keşke çıkabilse çocuk tekrar çünkü ekmeğinden oldu o” 

dediği, bu suretle de soruşturma konu olan şahısların kalkışmanın yeniden alevlendirilmesi, 

genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti içerisinde 

oldukları, bu doğrultuda da medya yapılanması içerisine girdikleri, bu kapsamda yurt dışı 

bağlantılarını da devreye sokmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

ID No: 2471891529 de kayıtlı, 01.12.2013 günü saat:10.44’deAyşe Mücella 

YAPICI’ya (90535xxx xxxx), X Şahsın (436991022xx xx) aradığı görüşmede özetle; “Selam 

Bugünkü panelimizde Türkiye saatiyle 13.30 gibi sizinle Skype yada telefon bağlantısı yapmak 

istiyoruz. Eğer olanaklıysa o saatlerde hazır bulunursanız seviniriz. Selamlar. Memoli” 

yazdığı tespit edilmiştir. Bu suretle de soruşturmaya konu olan şahısların kalkışmanın yeniden 

alevlendirilmesi, genişletilmesi ve toplumun geniş kitlelerinin katılımını sağlamaları gayreti 

içerisinde oldukları, bu doğrultuda da toplantılar yaptıkları anlaşılmaktadır. 

George SOROS ve Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları ile hareket eden 

kollektif yapının, Taksim Dayanışması yönetici grubu içerisinde yer alan bir kısım şahıslarla 

irtibatlı toplantılar yapmaları, bazı etkinliklerde bulunmaları ve birlikte hareket etmeleri, 

ayrıca bir kısım yabancı uyruklu şahıslarla bağlantılı olarak faaliyetlerde bulunmaları, bu 

oluşumun önceki bölümlerde de izah olunduğu üzere birlikte iş bölümü içerisinde hareket 

ederek amaç suç olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini 

yapmasını engellemeye teşebbüs eylemleri etrafında bir araya geldiklerini göstermektedir. 

Bu kapsamda, soruşturmaya konu olan şahıslar tarafından değişik tarihlerde, tehdit 

dolu, provakatif, vatandaşı tahrik ve amaç suça hizmete yönlendiren basın açıklamaları 

yapılmıştır. Taksim Dayanışmasının açıklamalarına ve paylaşımlarına bakıldığında kendisini 

“… şu anda 18 gün öncesine oranla çok daha güçlü, örgütlü ve umutluyuz” şeklinde lanse 

ettiği gözlemlenmiştir. Taksim Dayanışmanın yaptığı benzer basın açıklamalarına da 

bakıldığında; 

02- 05 Haziran 2013 günü yapılan basın açıklamasında; “SOKAKTA BİRLEŞTİK, 

SOKAKTA KAZANACAĞIZ! …TÜM TÜRKİYE’NİN MEYDANLARINDAN YÜKSELEN 

ORTAK SES “HÜKÜMET İSTİFA” OLMUŞTUR. BU SESİ BÜYÜTECEĞİZ! BU 

HAYKIRIŞIN ANLAMI AÇIKTIR! …" diyerek amaçlarını da ortaya koymuş ve "SOKAK" 

VURGUSU YAPARAK BU AMAÇLARINA DEMOKRATİK OLMAYAN 

YOLLARDAN ULAŞACAKLARINI ifade etmiştir. Yine aynı basın açıklamasının 

devamında; “DİRENİŞİMİZİN ACİL TALEPLERİ ŞUNLARDIR;… İSTANBUL VALİSİ, 

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ OLMAK ÜZERE DERHAL İSTİFA ETMELİDİR. GAZ 

BOMBASI KULLANILMASI YASAKLANMALIDIR. ... ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA 

DİRENİŞE KATILDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARIMIZ DERHAL 

SERBEST BIRAKILMALI, HAKLARINDA HİÇBİR SORUŞTURMA 

AÇILMAMALIDIR… TAKSİM BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜRKİYE’DEKİ TÜM 

MEYDANLARINDA, KAMUSAL ALANLARDA TOPLANTI, EYLEM YASAKLARINA 

SON VERİLMELİDİR. … BU SES SOKAĞIN, DİRENİŞİN, HALKIN İKTİDARDAN 

TALEPLERİ DEĞİL ŞARTLARIDIR. SOKAKTA BİRLEŞTİK, GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜK, 

GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜNÜZ. BİLİYORUZ, SOKAKTA KAZANACAĞIZ.” şeklinde 

beyanların olduğu, 

5 Haziran 2013 günü yapılan basın açıklamasında ise; “TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ VE KAMUOYUNA … TAKSİM DAYANIŞMASI OLARAK AŞAĞIDAKİ 

TALEPLERİN HÜKÜMET TARAFINDAN BİR AN ÖNCE YERİNE GETİRİLMESİ 

İÇİN SOMUT ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ.… BAŞTA İSTANBUL, 

ANKARA, HATAY VALİLERİ VE EMNİYET MÜDÜRLERİ OLMAK ÜZERE TÜM 
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SORUMLULARIN GÖREVDEN ALINMASI,ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA 

DİRENİŞE KATILDIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINAN YURTTAŞLARIMIZIN DERHAL 

SERBEST BIRAKILMASINI, HAKLARINDA HİÇBİR SORUŞTURMA 

AÇILMAYACAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMASINI” şeklinde hükumete dikte edici 

ve kendisi denk gören biçimde talep ve şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu haliyle “Taksim 

Dayanışmasının, Gezi Parkı ve Taksim bölgesini rehin alınmış bir alan olarak gördükleri, 

gerçekleştirilen polise saldırı, kamu ve özel mallara zarar verme, yağmalama faaliyetlerini bir 

güç göstergesi olarak algıladıkları ve bu durumu tehdit unsuru olarak kullandıkları, böylece 

kendilerini Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını 

engellemeye teşebbüs eylemleri yönünden etkili gördükleri de anlaşılmaktadır.  

07 Haziran 2013 tarihinde yaptığı basın açıklamasında; “Taksim Dayanışmasından 

Öğrencilere, Öğrenci Velilerine, Basına ve Kamuoyuna” başlığı altında; “2013 SBS 

SINAVINDA BEYOĞLU BÖLGESİNDE GEREK ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ, 

GEREK SINAV MERKEZLERİNE ULAŞIMLARI, GEREKSE SBS SÜRESİNCE SINAV 

MERKEZLERİ YAKIN ÇEVRELERİNDE ELVERİŞLİ VE SESSİZ BİR ORTAMIN 

SAĞLANMASI KONUSUNDA TAKSİM DAYANIŞMASI’NIN HER TÜR TEDBİRİ 

ALDIĞI, BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI’NA VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLDİRİLMİŞTİR.” şeklinde beyanlarda bulunulmuştur. Bu suretle de 

kendisinin sahada egemen olduğunu ve sonrasında ülkemizin doğu illerinde yaşanan 

kamuoyunda hendek operasyonları olarak anılan bir kısım PKK silahlı terör örgütü 

mensuplarının sözde özerlik ilan etmeleri ve o bölgedeki asayişi kendilerinin sağlayacaklarına 

dair açıklamalarda olduğu gibi davranışlarda bulundukları, bu şekilde de iddianamemizde izah 

olunduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını 

engellemeye teşebbüs eylemleri yönünden adete devlete ve Anayasal düzene şirk koştukları, 

kalkışma hareketi içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Taksim Dayanışmasının akla ve mantığa sığmayacak şekilde, açıkça Devletin 

otoritesini hiçe sayarak, kendisini Devletin Güvenlik ve ulaşımını sağlayan organlarının 

yerine koyduğu, hatta Devletin Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerine 

bildirimlerde bulunacak kadar küstahça tavırlarda bulundukları görülmektedir. Bu 

açıklamanın maksadının, Devleti zayıf ve aciz göstermek olduğu, böylece kendisini bir ilçede 

güvenliği ve ulaşımı sağlayacak büyüklükte bir yapı olarak gördüğü ve bunu vurgulamaktan 

da kaçınmadıkları açıkça görülmektedir. 

GEZİ PARKI KALKIŞMASI İLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN SEMBOLLER 

http://www.mediacatonline.com/gezi-direnisi-afislere-boyle-yansidi/ linki üzerindeki 

fotoğrafa bakıldığında sol el, toprak ve ağaç figürlerinin işlendiği;  

 
 

http://www.mediacatonline.com/gezi-direnisi-afislere-boyle-yansidi/
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https://galeri.uludagsozluk.com/r/direni%C5%9F%C3%A7ilerden-mira%C3%A7-

kandili-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-456392/ linki üzerinden görülen fotoğrafta 

Gezi Parkında bulunan grupların Müslümanlardan tepki çekmemek adına Miraç Kandili için 

yayınladıkları fotoğraf 

 
http://listelist.com/gezi-parki-direnisi-kazanimlari/ linki üzerinde görülen fotoğrafta 

ise uyanış heykeli olarak isimlendirdikleri binaların arasında tek kalmış bir ağaç ve ağacın 

altında küçük bir çocuk ile resmettikleri aynı zamanda da olaylar da Twitter daki 

#direngeziparki hashtagi ile yayınlandığı görülmektedir. 

 
http://dev.exherbo.org/~alip/images/visit-turkey.jpg  

 
 

 

 

 

https://galeri.uludagsozluk.com/r/direni%C5%9F%C3%A7ilerden-mira%C3%A7-kandili-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-456392/
https://galeri.uludagsozluk.com/r/direni%C5%9F%C3%A7ilerden-mira%C3%A7-kandili-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-456392/
http://listelist.com/gezi-parki-direnisi-kazanimlari/
http://dev.exherbo.org/~alip/images/visit-turkey.jpg
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http://www.baskahaber.org/2013/06/gezi-park-direnisinin-aktorleri.html 

 
http://www.usedlook.net/direngezi-occupygezi-3/    

 

 
 

 

http://www.baskahaber.org/2013/06/gezi-park-direnisinin-aktorleri.html
http://www.usedlook.net/direngezi-occupygezi-3/
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http://www.internethaber.com/direnisin-sembolu-olan-kiz-konustu-541159h.htm  

 
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130624_siyahli_kadin  

 
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Whirlin_Sufi_Protester_wearing_gas_mask_

n_Gezi_Park.jpg  

 

http://www.internethaber.com/direnisin-sembolu-olan-kiz-konustu-541159h.htm
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/06/130624_siyahli_kadin
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Whirlin_Sufi_Protester_wearing_gas_mask_n_Gezi_Park.jpg
http://www.tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Whirlin_Sufi_Protester_wearing_gas_mask_n_Gezi_Park.jpg
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http://yozgatmuhabir.blogspot.com.tr/2013/06/gezi-park-eylemleri-ve-guy-

fawkes.html; tüm dünyada yaşanan sokak isyanlarında gözlemlenen ve Gezi Parkı 

kalkışmasında da sıkça rastlanılan “V For Vendeta” isimli filmde kullanılan maske en çok 

kullanılan sembollerdendir. 

 

 
Şeklinde fotoğraflarda görülenlerin olaylarda sembol haline getirilerek sosyal 

medyada ve çeşitli sitelerde sık sık kullanılarak paylaşıldığı tespit edilmiştir. 

http://yozgatmuhabir.blogspot.com.tr/2013/06/gezi-park-eylemleri-ve-guy-fawkes.html
http://yozgatmuhabir.blogspot.com.tr/2013/06/gezi-park-eylemleri-ve-guy-fawkes.html
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İLAÇ –TIBBİ YARDIM 
www.son.tv/haber-191852 linkli haberde; 

 
www.bursadabugun.com/haber/gezi-nin-merkez-ussu-divan-otel-cıktı-253343.html 

linkli haberde; 

 
www.haber10.com/siyaset/kocun_divani_karargah_oldu-436031 linkli haberde; 

 

http://www.son.tv/haber-191852
http://www.bursadabugun.com/haber/gezi-nin-merkez-ussu-divan-otel-cıktı-253343.html
http://www.haber10.com/siyaset/kocun_divani_karargah_oldu-436031
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www.takvim.com.tr/guncel/2013/06/27/divan-hastanesi linkli haberde; 

 
http://www.timeturk.com/tr/2013/10/08/divan-otel-e-gezi-icin-

odul.html#.VKeWWSusWD9  

 

 
 

http://www.takvim.com.tr/guncel/2013/06/27/divan-hastanesi
http://www.timeturk.com/tr/2013/10/08/divan-otel-e-gezi-icin-odul.html#.VKeWWSusWD9
http://www.timeturk.com/tr/2013/10/08/divan-otel-e-gezi-icin-odul.html#.VKeWWSusWD9
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http://www.yeniakit.com.tr/haber/kocun-guvenlikcileri-capulculari-korumus-

4361.html  

 

 
Divan Otelle alakalı atılan Twitler; 

https://twitter.com/TaksimGParki/status/346489347412983809    

 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/kocun-guvenlikcileri-capulculari-korumus-4361.html
http://www.yeniakit.com.tr/haber/kocun-guvenlikcileri-capulculari-korumus-4361.html
https://twitter.com/TaksimGParki/status/346489347412983809


279 

 

https://twitter.com/bedribaykam/status/345992759909437440  

 
https://twitter.com/alkolikbaskan/status/344798234956398593  

 
https://twitter.com/TaksimGParki/status/344735755236671488  

 

https://twitter.com/bedribaykam/status/345992759909437440
https://twitter.com/alkolikbaskan/status/344798234956398593
https://twitter.com/TaksimGParki/status/344735755236671488
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https://twitter.com/taksimdayanisma/status/344643305767837696  

 
Şeklinde haberlerin bulunduğu haberlerin içeriklerindeki fotoğraflara bakıldığında 

kalkışma sırasında Taksim’de bulunan Divan isimli otelin belirli kısımlarının kalkışmalara 

katılanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve çoğunlukla tıbbi yardım ihtiyacı olan göstericilerin 

yararlanması için gerekli tıbbi malzemelerle donatıldığı, otel güvenliğinin polise zorluk 

çıkartarak göstericilere yardımcı oldukları ve bu nedenle de PFK hotelexperts isimli bir 

Alman kuruluşu tarafından Divan otele ödül verildiği görülmektedir. 

http://www.sabah.com.tr/gundem/2013/06/29/gezinin-ardindaki-10-para-babasi link 

adresli haberde; ‘Gezi’nin ardındaki 10 para babası’ başlıklı olduğu ve haberin açıklama 

bölümünde özetle; Maliye Bakanlığının Gezi eylemleriyle ilgili 2 milyon lira harcayan 10 

patronu tespit ettiği, interneti de kullanarak yürütülen tezgahın tüm ayrıntılarıyla birlikte 

raporlar halinde savcılığa iletildiği, Ankara Cumhuriyet Savcılığının olaylarla alakalı 

soruşturmayı sürdürdüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)ında harekete geçtiği ve 

Gezi olayları öncesi eylemleri organize edenlerle ilgili araştırma yaptığı, ve bunun sonucunda 

İstanbul ve Ankara’da belirli hesaplara yüklü miktarda para aktarıldığı, bu paraların 10 iş 

adamı tarafından gönderildiği, 2 milyon lirayı bulan havalelerin eylemlerin finansmanında 

kullanıldığı ve organizetörlerin hesaplarına yatırıldığı, MASAK’ın eylem organizetörlerin 

yakınlarının hesaplarında da yüksek oranlı para giriş ve çıkışlar belirlediğini, bunun 

sonucunda hazırlanan raporların bir bölümünün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderildiği, İstihbarat birimlerinin de araştırmalarını sürdürdüğü, devrim danışmanlarını 

hedef ülkeye gönderen ABD destekli OTPOR adlı ‘pasif direniş’ hareketi ve bazı örgütlerin 

İstanbul ve Ankara’da atölye açtığı, bu iki ilde açılan ve ‘Workshop’ olarak bilinen atölyöde 

bu örgütlerin sivil darbe örnekleri verdiklerinin öğrenildiği, organizetörlerin patronlardan 

gelen talimatları Skype isimli program aracılığıyla aldıkları bilgisine ulaşıldığı, 

organizetörlerin aldıkları emirleri yurt içinde bas konuş uygulaması olan Zello ile sokaktaki 

göstericilere ilettiği, Maliye Bakanlığının bazı reklam ajanslarının para akışını takibe aldığı, 

elde edilen ilk bilgilere göre çeşitli reklam ajanslarının bazı basın-yayın organlarını, eylem 

haberlerini yayınlamadıkları iddia ederek reklam vermemekle tehdit ettiklerini belirlediği ve 

haberin en alt kısmında Gezi Parkı’nda çadır kuran eylemcilerin tam 19 gün boyunca yiyecek 

ve içeceklerini bedava temin ettikleri, gaz maskeleri ve bazı giyeceklerin eylemcilere ücretsiz 

dağıtıldığı, Gezi Parkı’nın küçük bir AVM’ ye benzetildiği, yardım masasının bile kurulduğu” 

şeklinde haberin olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili tutanak tanzim edilerek MASAK’tan 

araştırma yapılması için gönderilmiştir.  

 

https://twitter.com/taksimdayanisma/status/344643305767837696
http://www.sabah.com.tr/gundem/2013/06/29/gezinin-ardindaki-10-para-babasi
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KAMU MALINA ZARAR VERME GÖRÜNTÜLERİ 

Çeşitli sitelerden görseller incelenerek alınan örnek fotoğraflar incelendiğinde ; Gezi 

Olaylarının simgesi haline getirilmiş Maske ile göstericiler tarafından zarar verilmiş olan 

toplu taşıma araçları; 

 
Göstericilerin zarar verdikleri polis araçlarına ilişkin görseller; 
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Fotoğraflar incelendiğinde göstericilerin kamu malı olan polis araçlarına çeşitli 

şekillerde zarar verdikleri, bu araçların üzerine Gene Sharp eylem yasalarının 26. maddesinde 

belirttiği “Protesto İçin Boyama” şeklindeki maddeye uygun olarak araçların üzerlerine sprey 

boya ile yazılar yazdıkları, ayrıca görevli polislerin içerisinde bulundukları TOMA’ya 

Molotof ile saldırı düzenleyerek kullanılamaz hale getirdikleri görülmektedir. 

 

DIŞ BASIN GÖRÜNTÜLERİ 

Yabancı basın mensuplarının ülkemizde yaşanan kalkışmayla ilgili muhabirlerini 

gönderdikleri ve yaşanan hadiseleri abartılı bir şekilde anlatarak manşetlerine taşıdıkları, 

ayrıca ülkemizin 2020 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasının önüne geçmek için bu olaylara 

ilişkin çeşitli ülkelerde el broşürleri ile duvarlara yapıştırılan ilanlarla sosyal medyada 

karalamalar yaptıkları görülmüştür. Bunlardan bazılarının; 

http://www.gunes.com/dunya/munasebetsiz-cloudia-yine-kiskirtiyor-693813  

 
http://odatv.com/iste-sansurun-fotografi-0206131200.html 

 

http://www.gunes.com/dunya/munasebetsiz-cloudia-yine-kiskirtiyor-693813
http://odatv.com/iste-sansurun-fotografi-0206131200.html
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http://imgur.com/gallery/brPCL  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3iVa7jBU0-o  link üzerindeki videoda kimliği 

tespit edilemeyen ancak konuşmalarından yabancı basın mensubu olduğu anlaşılan şahısların 

kalkışmaya müdahale eden kolluk kuvvetlerini özellikle çekerek yayın yapması, 

 
http://dev.exherbo.org/~alip/images/visit-turkey.jpg  

 
 

 

http://imgur.com/gallery/brPCL
https://www.youtube.com/watch?v=3iVa7jBU0-o
http://dev.exherbo.org/~alip/images/visit-turkey.jpg
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http://www.takvim.com.tr/spor/2013/09/10/ermeni-oyunu   

 
http://bianet.org/bianet/toplum/149305-zorla-tahliyeler-olimpiyatin-kirli-yuzu 

 
http://taksimgeziparki.org/attention-democracy-is-under-attack-in-turkey.html  

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9OoXHzl5U 

 

http://www.takvim.com.tr/spor/2013/09/10/ermeni-oyunu
http://bianet.org/bianet/toplum/149305-zorla-tahliyeler-olimpiyatin-kirli-yuzu
http://taksimgeziparki.org/attention-democracy-is-under-attack-in-turkey.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Y9OoXHzl5U
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https://dagmedya.net/2013/06/07/whats-happening-in-turkey-kampanyasi-hedefe-

ulasti-new-york-times-inani-basti/  

 
http://www.yenisafak.com/gundem/kod-adi-istanbul-isyani-533074 

 
http://www.adagazetesi.com.tr/ingilizlerden-gezi-belgeseli.html  

 
https://www.youtube.com/watch?v=d0Uwh971f6w  

 

https://dagmedya.net/2013/06/07/whats-happening-in-turkey-kampanyasi-hedefe-ulasti-new-york-times-inani-basti/
https://dagmedya.net/2013/06/07/whats-happening-in-turkey-kampanyasi-hedefe-ulasti-new-york-times-inani-basti/
http://www.yenisafak.com/gundem/kod-adi-istanbul-isyani-533074
http://www.adagazetesi.com.tr/ingilizlerden-gezi-belgeseli.html
https://www.youtube.com/watch?v=d0Uwh971f6w
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Şeklinde haberlerin olduğu görülmüştür.  

 

İÇ BASIN GÖRÜNTÜLERİ 

Gezi Parkı kalkışmasının olduğu dönemde ülkemizdeki çoğu basın-yayın 

organlarının gezi kalkışmasında yalan haber yapmaktan kaçınarak halkı kalkışmaya teşvik 

edici yayınlardan kaçınmışlardır. Ancak bazı yayın organları bu tavrı göstermeyerek halkın 

sokağa çıkmasını sağlayarak kalkışmanın büyümelerine neden olmuşlardır. Bu basın 

kuruluşları ve yaptıkları haberlerden bazıları ise; 

 
http://www.medyagundem.com/halk-tvnin-son-skandalina-halk-isyan-etti/  

 
 

 

 

 

http://www.medyagundem.com/halk-tvnin-son-skandalina-halk-isyan-etti/
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http://www.memurlar.net/haber/381308/ link içeriğindeki haberde gezi parkı 

kalkışmasında, 

 
http://www.sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/ulusal-kanal-hacklendi-322399/  

 
http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/recep-tayyip-erdogan-viyanada-

protesto-edilecek-haberi-68743  

 

http://www.memurlar.net/haber/381308/
http://www.sozcu.com.tr/2013/gunun-icinden/ulusal-kanal-hacklendi-322399/
http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/recep-tayyip-erdogan-viyanada-protesto-edilecek-haberi-68743
http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/recep-tayyip-erdogan-viyanada-protesto-edilecek-haberi-68743
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http://haberiniz.com.tr/haber/politika/6306/cindoruktan-erdogana-agir-itham-gucu-

yetse-diktator-olacak.html  

 

 
http://www.radikal.com.tr/turkiye/demirtas-ocalan-gezi-parki-direnisini-selamliyor-

1136729/  

 

http://haberiniz.com.tr/haber/politika/6306/cindoruktan-erdogana-agir-itham-gucu-yetse-diktator-olacak.html
http://haberiniz.com.tr/haber/politika/6306/cindoruktan-erdogana-agir-itham-gucu-yetse-diktator-olacak.html
http://www.radikal.com.tr/turkiye/demirtas-ocalan-gezi-parki-direnisini-selamliyor-1136729/
http://www.radikal.com.tr/turkiye/demirtas-ocalan-gezi-parki-direnisini-selamliyor-1136729/
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şeklinde haberlerin olduğu tespit edilmiştir. 

Yine bir kısım sanatçı ve tiyatrocular Gezi Parkında Toplanan kalabalıkla birlikte bir 

araya gelmiş ve eylemlere katılmışlardır. Gezi kalkışmasını organize eden ve yönlendiren 

şüphelilerin oluşturdukları ortamı topluma empoze edebilmek için toplum nezdinde ön plana 

çıkan medyatik yüze sahip ve tanınan kişileri, bu kapsamda yönlendirdikleri ve amaçları 

doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları da açık kaynaklarda mevcut çok sayıda görsel ile 

sabittir. 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ link üzerinden izlenen 2011 

yılında Memet Ali ALABORA’nın oynadığı mi minör isimli tiyatro oyuncularının 11.11.2011 

tarihinde Taksim Gezi Parkı içerisinde gerçekleştirdiği Ayaklan İstanbul isimli etkinlikte 

pankart açarak konuşma gerçekleştirdikleri görülmüştür. Bu videonun konuşma içerikleri ile 

görüntülerde; 

Memet Ali ALABORA: Bu dünyanın böyle bu haliyle yaşadığımız bu sistemiyle 

devam etmesinin sonu gelmelidir. 

Memet Ali ALABORA: (01:06-01:55) Sanıyorum biz bütün dünya olarak artık yani 

yüzde doksan dokuz olarak böyle bir dünya istemiyoruz. Başka bir dünya istiyoruz onun için 

buradayız. Buna önce kuzey Afrika’daki dostlarımız yaşadıkları ülke gibi bir ülke istemeyerek 

bize dile getirdiler. Sonra İngiltere’de yüzlerce bin kişi sokağa döküldü ve onlarda bunu dile 

getirdi ama önce batı dünyası bunun kendileriyle değil de demokrasi isteyen Arapların bir 

hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun öte tarafına sıçradı önce İngiltere’deydi 

aslında 300 bin kişi arap baharının hemen sonrasında sokağa dökülmüştü ama occpy Wall 

Street ile birlikte aslında bu ateş önce Amerika’ya oradan da döndü dolaştı tüm dünyaya 

düştü. 

Ayşe Pınar ALABORA: (02:06 – 02:29) Devletlerin bize uyguladığı sansüre karşı 

bir ayaklanma diyelim uykudan uyanma. Bence hayatımızı çok ciddi şekilde riske atıyor. 

Yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor sansür. Başlı başına her açıdan ve her anlamda o 

yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz.  

Handan Meltem ARIKAN: (02:32 – 02:50) Aslında bütün kandırmacalar hep 

demokrasi adı altında yapılıyor ve bir de şöyle deniliyor. Sistem bize diyor ki en ideal 

yönetim şekli demokrasidir. Ve herkes bunda hem fikir oluyor. Oysaki başka bir sistem 

bulunabilir neden bulunmasın.   

Erkek Konuşmacı-1: (02:51 – 03:38) Bu tarih mücadele tarihi var onun için … 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg9LQ
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özgürlük ve bu equality için insanlar beraber daha iyi yaşamak için burada bekliyor. Ve bence 

hepsi insanlar özellikle bu taraf İran, Türkiye, Suriye, Irak hepsi … beraber mücadele istediği 

için bir tip şey istiyor. 

Erkek Konuşmacı-2: (03.57-04.04) Birbirimize zarar vermemek noktasında 

birleşelim, şu bi zarardır gerisi önemli değil. (video karanlık alanda çekildiğinden konuşmayı 

gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 

Bayan Konuşmacı-3: (04.09-04.13) ya bunu yapabilmemiz lazım. Siyasi 

kimliklerden kurtulup direk insan yaşamına önem vermemiz lazım. (video karanlık alanda 

çekildiğinden konuşmayı gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 

Erkek Konuşmacı-1: (04:14-04:28) Tekrardan şu tek olmayı belki sınırların ötesine 

ulaşıp bütün dünya ile birlikte tek olmayı becerirsek belki hayal belki ütopya buna inanıyorum 

zamanın geldiğine inanıyorum. (video karanlık alanda çekildiğinden konuşmayı 

gerçekleştiren şahsın yüzü görünmemektedir.) 
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şeklinde görüntülerin olduğu görülmüştür.  
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2.2. ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.2.1. Mehmet Osman Kavala  

Şüphelinin 2001-2006 yılları arasında, uluslararası spekülâtör olarak tanınan George 

SOROS'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Danışma Kurulu üyeliğini yapmıştır. Bir 

dönem Açık Toplum Vakfının Yönetim Kurulu üyesi ve SOROS'tan aldığı fonla faaliyetlerini 

yürüttüğüne yönelik bilgiler olan Anadolu Kültür A.Ş.’nin yönetimindedir. Şüphelinin telefon 

görüşmelerine bakıldığında, soruşturma kapsamında iletişimleri tespit edilen çok sayıda 

şüpheli ile irtibat ve faaliyetleri tespit edilmiştir.  

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ali Hakan Altınay ile arasında 17/09/2010-19/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

149 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Can Dündar ile arasında 14/03/2013-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 35 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 09/10/2009-25/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

553 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Gökçe Tüylüoğlu ile arasında 03/01/2012-15/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

204 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile arasında 03/06/2013-19/06/2013 tarihleri 

arasında toplamda 23 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

İnanç Ekmekçi ile arasında 28/11/2012 tarihinde toplamda 1 adet iletişim kaydının 

mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 06/06/2013-08/06/2013 tarihleri arasında toplamda 3 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mine Özerden ile arasında 08/12/2009-18/06/2013 tarihleri arasında toplamda 53 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu,  

Şerafettin Can Atalay ile arasında 12/08/2012-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

13 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Tayfun Kahraman ile arasında 10/06/2013-11/06/2013 tarihleri arasında toplamda 4 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Yiğit Aksakoğlu ile arasında 03/02/2012 tarihinde toplamda 1 adet iletişim kaydının 

mevcut olduğu, 

Yiğit Ali Ekmekci ile arasında 24/05/2011-21/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

110 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, bu konu ile ilgili olarak tekrara düşmemek maksadıyla 

iddianamemizin bahsi geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Soruşturmada elde edilen delillere genel olarak bakıldığında; Gezi kalkışmasının 

Organizatörlüğü ve finansörlüğünü yaptığı, bu amaçla Gezi Parkı “direnişinin” derinleştirilip 

Anadolu’ya yaygınlaştırılması için özellikle Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit 

AKSAKOĞLU, Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN,  

Taksim Platformu ile GARAJ İSTANBUL, BARAKA, ANADOLU JAM, KENT 

FORUMLARI gibi oluşum ve çalışma grupları oluşturarak toplantı, forum, panel, yaz 

kampları düzenlenmesi gibi çok sayıda faaliyette bulunmuş ve desteklemiştir. Diğer taraftan 

Can DÜNDAR gibi bir kısım şahıslarla yeni bir medya kuruluşu kurulması faaliyetlerini 
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yürütmüş,  ayrıca Memet Ali ALABORA ile irtibata geçerek yabancı şahıslarla yapılacak bir 

toplantıdan bahsedip davet etmiş ve sanatçılarla ilgili çalışmalar yapmış, Belediye Başkanlık 

seçimleriyle ilgili karşı bir blok oluşturmak amaçlı Şerafettin Can ATALAY, Tayfun 

KAHRAMAN gibi şahıslarla çalışmalar yapmış, Ahmet Faik İNSEL gibi şahıslarla Helsinki 

Yurttaşlar Derneği vasıtasıyla bu yöndeki çalışmaları desteklemiştir. 

Bu kapsamda kendilerinin sivil itaatsizlik adını verdikleri devlet güçleri ile çatışmaya 

dönüştürülmesi amaçlanan eylemlerin nasıl ve hangi yönde ilerleyeceğini istişare ederek ve 

yönlendirmelerde bulunarak görüşmeler yapmış, bu amaçla gizli ve açık toplantı grupları 

oluşturmuş, Avrupa’dan bu olaylara destek verilmesi için yurt dışı çalışmalarında bulunmuş, 

özellikle Brüksel’de Gezi kalkışması ile ilgili sergi açılması maksadıyla çalışmalar, 

Türkiye’ye uluslar arası biber gazı ambargosu konulması, video / film /sergi hazırlanması, 

yurt içi ve yurt dışında gösterilmesi, rapor hazırlanarak Avrupa’da, AB Komisyonu, AİHM 

vb. ye sunulması gibi faaliyetlerde bulunmuş, faaliyetler için Anadolu Kültür A.Ş. DEPO, 

Cezayir Restoran ve yine Yiğit AKSAKOĞLU, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun 

kullandığı anlaşılan ofis gibi yerlerde toplantılar yapılmış, bu eğitimler için de yurt içi ve yurt 

dışından yabancı eğitmenler getirilmiştir. Faaliyetlerle ilgili Açık Toplum Vakfının Anadolu 

Kültür A.Ş. üzerinden kaynak sağladığı (ID NO:2223204847 telefon görüşmesinde kayıtlı) 

anlaşılmıştır.   

Tüm bu faaliyetlerle Gezi kalkışmasının Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve 

derinleştirilerek devam etmesi, Gezi ile ortaya çıkan durumdan yararlanılmasının amaçlandığı 

tespit edilmiştir.  Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU’nun (ID: 

2217090691 de kayıtlı) görüşmesinde, yapılan faaliyetlerin amacını, kendilerince kurgulanan 

ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak 

belirledikleri eylem biçimleri olarak kendince özetlemektedirler. Bu faaliyetler Gene Sharp 

metotlarının gezi kalkışmasında kullanılması, OTPOR hareketlerinin yaygınlaştırılması, 

kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik adını verdikleri devlet 

güçleri ile çatışmaya dönüştürülmesi amaçlanan eylemlerin ve devam eden süreçlerle ilgili 

eğitim verilmesini kapsamakta ve Mehmet Osman KAVALA tarafından maddi manevi 

desteklendiği görülmektedir.  

Faaliyetlerle ilgili Hanzade ve Mehmet Osman KAVALA’nın yaptığı ID: 

2168064469 de kayıtlı görüşmede;  Hanzade’nin “ şimdi bu ilk toplantıdan sonra çok iyi geri 

dönüş aldık katılan ekipten işte Turgut hocadan Selda KESKİN’den falan onların şeysi biraz 

da hani DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR ve bir sürü yerde bir sürü acayip şeyler 

oluyor belki takip ediyorsunuzdur …  biraz ... yani muhtemelen YAKIN ZAMANDA 

BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK OLABİLİR toparlanamaması gibi bir 

risk olabilir biraz bu HAREKETİ TOPARLAMAK HEM GENİŞLETMEK HEM DE 

DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ diye daha geniş bir kitleyle buluşalım … 

diye aynı ekiple konuştuk … aslında ilk hedef ve böyle daha 40 kişilik bir ekip yine ilk ekibi de 

kapsayan ama Taksim Dayanışmayı Platformdan işte Betül TANBAY’ı falan da dahil ettiğimiz 

…Taksim Dayanışma hani bütün bu kent forumları oluyor bir türlü bir noktada birleşmiyor 

….Anadolu’ya yaymak falan gibi fikirler var … …  Biraz daha hareket planı çıksın her 

birimize ... çıkartalım gibi bir toplantı planlıyoruz  …bu geçici programı ve geçici katılımcı 

listesini size göndereyim … onun üzerinden konuşmaya devam edelim” dediği tespit 

edilmiştir.  

GEZİ kalkışmasının enerjisinin azalmasından dolayı amaçsal birliktelik içerisinde 

olan şüphelilerin tedirgin olduğu, bu nedenle bizzat Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları 

ile GEZİ kalkışmasının derinleştirilmesi ve Anadolu’ya yayılması ve profesyonel eylemci 

yetiştirilmesi amacıyla toplantılar ve organizasyonlar yapıldığı anlaşılmıştır. Bu toplantıların 

birisi de 27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası GARAJ İSTANBUL’da başta Hanzade 
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GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU  ile birlikte yaklaşık (31) kişinin katılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. GARAJ İSTANBUL’da yapılan bu toplantıyla ilgili Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU’nun toplantı öncesi ve sonrası Mehmet Osman KAVALA’yı arayarak 

katılımcı listesini verdiği ve toplantı sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak daha 

sonraki tarihlerde yüz yüze görüşme yaptıkları,  Filiz TELEK’in de görüşmeye katıldığı tespit 

edilmiştir. Toplantıya Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU, 

Mehmet BEKAROĞLU, Levent ÜZÜMCÜ, Ferda KESKİN, Fırat GENÇ, Ayşegül 

GÜZEL, Turgut TARHANLI, Filiz KERESTECİOĞLU, Mustafa AVKIRAN, Cavit 

Umut EKMEKÇİ, Zeynep MEYDANOĞLU, Nevin Funda ORAL isimli şahıslarla 

birlikte Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN, 

Taksim Platformundan Betül Tanbay TÜTEN gibi akademisyen, sanatçı, LGBT vs. 

değişik grup ve mesleklerden temsilcilerin katıldığı tespit edilmiştir. (iletişim tespit ve teknik 

takip çalışmalarında mevcut) 

27.06.2013 tarihinde yapılan Garaj İstanbul toplantısından önce, yeri ve zamanı tam 

olarak tespit edilemeyen bir toplantının daha yapıldığı, GARAJ İSTANBUL toplantısının ise 

bu toplantıların ikincisi olarak gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.  

Gezi kalkışmasının Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanması 

amacıyla, çok sayıda yerli ve yabancı İş Adamı, Gazeteci, Televizyoncu, Akademisyen vb. ile 

irtibatlıdır.  Türkiye’de bulunan yabancı Büyükelçiler ve Avrupa Birliği Komisyonu vb. dış 

bağlantı görüşmeleri bulunmaktadır.  Bu kapsamda, GEZİ kalkışması ile ilgili televizyon ve 

internet sitesi kurulması faaliyetleriyle ilgili Yol Tv’nin alınması yönünde çalışmalar ve 

görüşmeler yaptıkları anlaşılmıştır. bu konuda Can DÜNDAR ve diğer şahıslarla birlikte 

hareket ettiği, Amerikalı iş adamları ve basın kuruluşlarından kaynak sağlanması için Gezi 

Parkı kalkışması ile ilgili New York Times Gazetesine ilan vermesi ile tanınmış Burçak 

ÜNSAL ile de görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca Anadolu Kültür AŞ’de görevli Çiğdem Mater UTKU’nun (ID: 2223204847 

de kayıtlı) telefon görüşmesinde, GEZİ kalkışması ile ilgili film çekimi, belgesel konularında, 

VİDEO İŞGAL isminde 15 dakikalık bir çekimle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile birlikte 

Saray Bosnalı Rada SEZİÇ (film yapımcısı) ile konuştuklarını, Erivan film festivalinde bu 

görüşmenin gerçekleştiğini, bu kapsamda  Açık Toplum Vakfının bu tür çalışmaları 

Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden fonladığını, VİDEO İŞGAL olarak söylenen 15 dakikalık 

görüntüyü Osman KAVALA’nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini beyan etmektedir. 

Konuyla ilgili Asena GÜNAL’ın da ID: 2189614933 kayıtlı görüşmesinde “VİDEO 

OCCUPY” olarak 15 dakikalık bu görüntüyle ilgili Mehmet Osman KAVALA ile konuştuğu 

tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY’ın Mehmet 

Osman KAVALA ile yaptığı bir kısım telefon görüşmelerinde, Gezi sonrası oluşan siyasi 

durumla alakalı bazı toplantılar yapıldığı ve bir siyasi ortak tavır konusunda konuşulduğu, 

Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi ile ilgili konuştukları anlaşılmaktadır.  

Taksim Platformunda aktif olarak görev yapan Mine ÖZERDEN ile yaptığı 

Telefon görüşmelerinde 30.10.2013 günü Taksim Platformu üyeleriyle Anadolu Kültür AŞ. 

salonunda toplantı yapıldığı, bu toplantıya Mehmet Osman KAVALA’nın da çağrıldığı, yine 

14.11.2013 tarihinde bu amaçla Cezayir Restorantta bir toplantı yapıldığı, bu toplantıya 

Mehmet Osman KAVALA’nın özellikle katılmasını istediği bazı şahısların da katılması için 

Mine ÖZERDEN’in çalışma yaptığı, toplantılarla ilgili Mine ÖZERDEN’in Mehmet Osman 

KAVALA’ya bilgi verdiği ve katılımcı listelerini gönderdiği tespit edilmiştir. 

Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN gibi 

şahıslarla görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Mehmet Osman 

KAVALA’nın, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Taksim Dayanışmasından Şerafettin 

Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN aracılığı ile bu kent forumları, forum 
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koordinasyon toplantılarına müdahil olduğu, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun 

yapılan çalışmalar ve forum koordinasyon toplantılarıyla ilgili Mehmet Osman KAVALA’ya 

bilgi verdiği, konuyla ilgili (ID: 2180863775 de kayıtlı) bir görüşmede, M. Osman 

KAVALA’nın forumlarda yapılan konuşmaların kayıt edip etmediğini sorduğu, Hanzade’nin, 

Osman KAVALA’ya “…  biz de uğraşıyoruz nerdeyse her gün bir forum bir toplantı direniş 

.. forumlardan nasıl bir şey çıkar BİRLEŞTİRİLEBİLİRLER Mİ DİYE ÇALIŞIYORUZ 

…Taksim Dayanışma onların hepsini topluyor şu anda İstanbul’da 49 tane forum var 

Türkiye’de de 70 küsür Taksim Dayanışmada 41’i kayıtlı İstanbul’daki forumların 

Hemzemin diye hem de Park forumları diye yayınları var” diyerek forum koordinasyon 

faaliyetlerinden bahsettiği, yine forum koordinasyon konusunun GASAJ İSTANBUL’da 

yapılan toplantıda, Şerafettin Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN’ın da katılımı ile 

görüşüldüğünden bahsettiği, Hanzade’nin “…sizden bu hafta eğer buradaysanız bir randevu 

alıp HEM BU TOPLANTILARIN İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİP HEM DE BAZI 

PROJELER VAR AKLIMIZDA O PROJELERLE İLGİLİ SİZE DANIŞMAMIZ 

MÜMKÜN MÜ acaba diye rahatsız ettim … yani özellikle böyle 2-3 tane ilk baştan beri 

kontakt halinde olduğumuz kişileri danışmak için hem projelerle ilgili yani sizin bu 

konularda çok tecrübeniz var … ben şimdi size bir e-mail gönderiyorum 3 temmuz nerde 

görüşelim Osman bey biz size uygun bir yere gelebiliriz” diyerek yüz yüze görüşmek 

istediği, Hanzade’nin bu konuda görüşmek üzere  Osman KAVALA’nın ofisine gittiği tespit 

edilmiştir. 

Yine Mehmet Osman KAVALA’nın şüpheli Memet Ali ALABORA ile yaptığı 

telefon görüşmesinde, yurt dışından bir kısım şahısların Geziyle ilgili konuşmak istediklerini 

söyleyerek, bu şahıslarla yapılacak bir buluşma ve toplantıdan bahsettiği ve toplantıya Memet 

Ali ALABORA’yı davet ettiği, 

Mehmet Osman KAVALA, Ali Hakan ALTINAY, Gökçe TÜYLÜOĞLU gibi bir 

kısım şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 

değerlendirilebilecek telefon görüşmelerinin de olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili 

MEHMET OSMAN KAVALA’nın bir mesajında (ID:2534489782) “Şimdilik cemaate de 

hükümete de ihtiyacımız var. Sayelerinde yolsuzlukları ve yargı içindeki örgütlenmeyi 

öğreniyoruz.” yazdığı, Ali Hakan ALTINAY, Gökçe TÜYLÜOĞLU gibi bir kısım 

şüphelinin FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı olduğu yönünde görüşmeler yaptıkları tespit 

edilmiştir. 

Yine şüpheli hakkında Gezi parkı kalkışmasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye teşebbüs suçuna yönelik 

hareketleri başlatan, yönlendiren, provoke eden ve eylemlerde aktif olarak yer alan kişilerin 

tespiti ile deşifre edilmelerine yönelik başlatılan çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcılığımızca 

alınan kararlar çerçevesinde şüphelinin kullandığı 0532222xxxx numaralı cep telefonu ile 

ilgili iletişim tespit tutanaklarında,  

2224736872 tape nolu 24.07.2013 tarihli Fatma Banu Güven isimli şahısla yaptığı 

tape görüşmelerinde özetle; “Avrupa'dan para alabilmek için yeni bir şirket kurulması 

gerektiğini, ancak yeni kurulan bir şirkete Avrupa Birliği tarafından para verilemeyeceğini, 

bu parayı Açık Toplum Vakfı üzerinden almak gerektiği hususunda konuşulduğu” tespit 

edilmiştir. 

2225001891 tape nolu 24.07.2013 tarihli Fatma Banu Güven isimli şahısla yaptığı 

tape görüşmelerinde özetle; Üstü kapalı bir şekilde konuşmakla birlikte yurt dışı oluşumlar 

tarafından finansal destek arayışında olduğu, bu konu için yabancı uyruklu bir şahıs ile 

kontak kurulduğu, bu şahsı finansal destek konusunda ikna etmek için gazeteci kimliğinin 

kullanılması gerektiği şeklinde irtibatlı olduğu şahsa talimat verdiği anlaşılmıştır. 

2225466435 tape nolu 24.07.2013 tarihli Osman Köker isimli şahısla yaptığı tape 

görüşmelerine ait iletişim tespit tutanağında özetle; İrtibatlı olduğu şahısla toplantı 
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konusunda konuştuğu, lobinin toplantının nerede yapılacağı konusunda karar aldığı bu 

karara dair konuşulduğu değerlendirilmiştir. 

2230550282 tape nolu 27.07.2013 tarihli Özcan isimli şahısla yaptığı tape 

görüşmelerine ait iletişim tespit tutanağında özetle; Gezi kalkışmasında uluslararası 

kuruluşların, gezi kalkışması bahanesiyle ülkemize baskı yaptıkları bilinmekle birlikte Gezi 

kalkışmasında çekilen fotoğrafları irtibatlı olduğu şahıstan istediği, bunu yurt dışında 

açılacak sergi için talep ettiği, gezi kalkışmasını uluslararası kamuoyunda tanıtma amacı 
güdüldüğü anlaşılmıştır. 

2234045567 tape nolu 29.07.2013 tarihli Çiğdem Mater Utku isimli şahısla yaptığı 

tape görüşmelerine ait iletişim tespit tutanağında özetle; “İrtibatlı olduğu şahısla gezi 

kalkışmasına dair, yurt dışına gönderilecek bilgi belge ile alakalı” konuştukları tespit 

edilmiştir. 

2335271697 tape nolu 24.09.2013 tarihli 0325364 xxxx nolu numarayı kullanan 

Sterk tv’den aradığını söyleyen x bayan şahısla yaptığı tape görüşmelerine ait iletişim tespit 

tutanağında özetle; Gezi kalkışması ile ilgili yurt dışına gittiği, burada kapalı toplantı 

gerçekleştirileceği hususlarının konuşulduğu tespit edilmiştir. 

2399827966 tape nolu 25.10.2013 tarihli İkbal Polat isimli şahısla yaptığı tape 

görüşmelerine ait iletişim tespit tutanağında özetle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya ve Görevini Engellemeye Yönelik Bir Ayaklanma Olan 

Gezi kalkışmasının siyasi otorite üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılması şeklinde 

konuşulduğu, gezi kalkışmasında aktif rol oynayan taraftar grupları ve platformlarla 

görüşülmesi gerektiği hususlarının yer aldığı değerlendirilmiştir. 

İlgili hâkimliklerden alınan kararlar çerçevesinde İlayda Aktüre isimli şahıs 

tarafından kullanılan 0534464xxxx nolu numara ile Cemrecan Aşlamacı isimli şahıs 

tarafından kullanılan 0537450xxxx nolu numara arasında gerekleşen görüşme ile alakalı 

yapılan teknik takip sonucunda 2321154039 tape nolu 16.09.2013 tarihli yapılan görüşme 

içeriğinde özetle; “ORTAK YA KAVALA’NIN SEKRETERİNİ ARAYIP BİR RANDEVU 

ALSANA, PARA LAZIM.” şeklinde yapılan mesajlaşmanın olduğu, aynı şahısların aralarında 

yaptıkları 2324111026 tape nolu 18.09.2013 tarihli yapılan görüşme içeriğinde özetle;   

“Cemrecan ve İlayda isimli şahısların arasında; Nakliyeci ve matbaacı şahıslara borçları 

olduğu, Cemrecan isimli şahsın İlayda isimli şahsa şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya 

gidip para istemesi, parayı aldıktan sonra da dayanışma yemeği var diyerek bilet satmasını 

istediğini söylediği”, aynı şahısların aralarında yaptıkları 2353715446 tape nolu 04.10.2013 

tarihli yapılan görüşme içeriğinde özetle; “Cemrecan ve İlayda isimli şahısların arasında; 

Bektaş isimli şahsa olan borçlarının bir kısmını ödemek için Cemrecan isimli şahsın İlayda 

isimli şahsa şüpheli Mehmet Osman Kavala’ya gidip para istemesini söylediği”, aynı 

şahısların aralarında yaptıkları 2353497210 tape nolu 04.10.2013 tarihli yapılan görüşme 

içeriğinde özetle; “İlayda: Bence de bana öyle geliyor bu ortak Kavala meselesinin biz şimdi 

hallediyoruz galiba. 

Cemrecan: Valla? 

İlayda: Kaan yanımda, bizim okula geldi beni ziyarete 

Cemrecan: Valla? 

İlayda: Şeye gideceğiz yolumuzun üstü ya zaten Osmanbey’deyiz. 

Cemrecan: Evet 

İlayda: Giderken uğrarız ordaysa koparız para 

Cemrecan: Valla on numarasınız çok iyi olur 

İlayda: Tamam ama şöyle ortak onun işleyişini biliyorum adama gidiyorsun adam 

diyor ki şu gün şu saatte gelin paranızı vereyim. 

Cemrecan: Evet olsun o yüzden ben abiye şeyde yedirsem bile Bektaş abi hani şu 

gün vereceğiz desem bile olur yani en azından bi belirgin bir şey olmuş olur. 
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İlayda: o… buradaysa bir görüşmüş oluruz. Tamam olmadı bilet satar gelirim yani 

Cemrecan: Tamam hadi 

İlayda: Yani zaten parayı alacağız  biz senden sen şu bileti al bakıyım önce derim 

Cemrecan: Hı hı 

İlayda: Öyle hallederiz onu 

Cemrecan: Halledersin ya inanıyorum 

İlayda: Hallederiz hacı hı ne olacak ki.” şeklinde yapılan konuşmaların geçtiği, aynı 

şahısların aralarında yaptıkları 2597067073 tape nolu 30.01.2014 tarihli yapılan görüşme 

içeriğinde özetle; “Cemrecan: Evet ben sürekli arıyorum ya şeyi teyit etmek için seni aradım 

da biz şimdi 3 şubata kadar demiştik ya mali kampanya için belirlediğimiz bağışları siz 

gidiyor musunuz Osman Kavala’ya ne yapıyorsunuz? 

İlayda: Ya ortak Osman Kavala’ya gittik adam şeydeymiş yurt dışındaymış 

pazartesi öğleden sonra gelecekmiş 

Cemrecan: Hı 

İlayda: O patladı yani 

Cemrecan: Patladı derken başka bir ortaktan rica etsek başka birisi gitse Tayfun 

mesela 

İlayda: Yok 

Cemrecan: Kayseri’ye gelmiyor 

İlayda: Ha o olur 

Cemrecan: He Tayfun Kayseri’ye gelmiyor 

İlayda: O olur 

Cemrecan: Hatta pazartesi bir de toplantı var bir tane 

İlayda: Ne ne toplantısı 

Cemrecan: Akşamına bir tane eylemin toplantısı da Tayfun’un gelmeyeceğini 

öğrenince direk onu onu da yönlendireceğim zaten 

İlayda: Tamam….. yapacak bir şey yok 

Cemrecan: Sen Tayfunla konuşun siz ayarlayın hani nerde nasıl 

İlayda: Tamam biz Kavala’yı ayarlarız onla 

Cemrecan: He çünkü oradan baya bir yüklü bir şey bekliyorduk ya oranın patlama 

imkanı yok yani  

İlayda: Tamam tamam.” şeklinde yapılan konuşmaların geçtiği, yine aynı kapsamda 

ilgili hâkimliklerden alınan kararlar çerçevesinde İlayda Aktüre isimli şahıs tarafından 

kullanılan 0534464xxxx nolu numara ile Tayfun Sayın isimli şahıs tarafından kullanılan 

0539592xxxx nolu numara arasında gerçekleşen görüşme ile alakalı yapılan teknik takip 

sonucunda 2604723658 tape nolu 04.02.2014 tarihli yapılan görüşme içeriğinde özetle;  

“İlayda: Şey ya diyeceğim de benle Kavala’ya gelsen 

Tayfun: Iı ııhh 

İlayda: Niye 

Tayfun: Ya ne yapacaksın Kavala’yı Allah Allah 

İlayda: Ortak para alacam yani 

Tayfun: Tamam sen yapacaksın ya bunu 

İlayda: Tamam ben tek başıma yapmasam daha mantıklı oluyor her seferinde 

Kavala’ya çünkü tek başıma gittiğim zaman adam az daha az verebiliyor, böyle huyları var 

yani adamın o yüzden ben ikinciyi bulmaya çalışıyorum. 

Tayfun: O zaman şöyle yaparız abi sende benimle Petrol İş’e gelirsin” dediği, aynı 

şahısların aralarında yaptıkları 2604791975 tape nolu 04.02.2014 tarihli yapılan görüşme 

içeriğinde özetle; “İlayda AKTÜRE ve Tayfun SAYIN isimli şahıslar arasında geçen 

konuşmada şüpheli Mehmet Osman KAVALA’dan ne şekilde para isteneceği şeklinde 

yapılan konuşmaların geçtiği”, bu deliller ışığında da şüphelinin gezi kalkışması sırasında bu 
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olaylara katılan şahıslara maddi olarak destek sağladığı tespit edilmiştir. İsmi geçen şahısların 

olayla ilgili alınan beyanlarında ise iddiaları kabul etmediklerini, Mehmet Osman KAVALA 

ile aralarında herhangi bir ticari ilişki olmadığını beyan ettikleri, kültürel etkinlikler 

kapsamında tanışmış olabileceklerini, belki çok cüzi miktarda bu gerekçe ile para almış 

olabileceklerini, konuşmaların Gezi Parkı kalkışması ile ilgisi olmadığını beyan etmişlerse de 

dosyada mevcut tapelerden ABD Dışişleri Bakan yardımcısı ünvanlı bir şahsın konsolosluk 

görevlisi aracılığıyla kendisinden randevu talep edilebilecek bir seviyede etkisi bulunan 

şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın öğrenci olan bu şahıslarla irtibatının kültürel etkinlikler 

ve 50-100 TL gibi yardım miktarları ile açıklanamayacağı, tefrik olunan şüphelilerin bu 

olaylara ve forumlara aktif olarak katıldıklarını kaçamaklı biçimde ifade etmeleri hususu da 

göz önüne alındığında şüpheli Mehmet Osman Kavala’nın çalışanları vasıtasıyla irtibat 

kurduğu bu şahıslara gezi kalkışması sırasında maddi olarak destek sağladığı tespit edilmiştir. 

Şüpheli hakkında yapılan adli arama işleminde elde edilen dijital materyaller 

üzerinde yapılan incelemede; 11/06/2013 tarihinde çekilmiş taksim gezi parkı olaylarının 

yaşandığı alanda göstericiler ile birlikte polis toma aracının önünde çekilen fotoğrafının 

olduğu tespit edilmiştir. 

 
Yine şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/02/2016 tarihinde çekilmiş, 

Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün bozularak sınırların yeniden çizildiği şüphelinin 

cep telefonu ile çekildiği tespit edilen fotoğrafın ele geçirildiği, 

 
Yine şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 02/06/2013 tarihinde Taksim 

meydanında yer alan Atatürk Anıtında çekilmiş, DHKP/C terör örgütü güdümünde faaliyet 

gösteren halk cephesi ibareli pankart fotoğrafın ele geçirildiği, 
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Yine şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, 27/12/2012 tarihinde çekilmiş 

bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yüzü kapalı şahıslarca posterinin açıldığı 

fotoğrafın ele geçirildiği, 

 
Şüpheliden ele geçen materyaller üzerinde yapılan incelemede; whatsapp isimli 

program üzerinden yapılan yazışmalar incelendiğinde; 

“Başlangıç Saati: 02.10.2017 10:06 (UTC+0) 

Gönderen: 905323249xxx@s.whatsapp.net Aydın Engin 

“Osman aşağıda Ahmet İnsel'e yolladığım mesaj var. Ahmet’le daha sonra telefonla 

da konuştum. O da bana burada (Brüksel'de) kimlerle, hangi kurumlarla konuşmam gerektiği 

üstüne Osman'a danışalım dedi. Şimdi Mesaj: Ahmet, 11 ayın sonunda mali darboğazın en dar 

noktasına geldik. Maaşları ödemekte aşırı zorlanıyoruz. Ay başında pek çok kişinin ücret 

ödemesini sünnetli yapacağız. Kimilerimize (mesela ben, Akın, Murat, Bülent vb...) ise onu 

da yapamayacağız. Belki bir yerlerden reklam desteği ya da borç bularak bu ayı, Ekim 

sonunu, hatta Aralık ayını zor bela ve eksik gedik halledebiliriz ama sonrası için durum 

berbat. Daha kalıcı bir çözüm için Avrupa Birliği fonlarına ya da benzer kaynaklara başvurup 

destek istemeyi düşündüm. Konuştuğum (içerideki ve dışarıdaki) arkadaşları da ikna ettim. 

Benim yurtdışı çıkış yasağım var, o yüzden sana yazıyorum. Cumhuriyet son bir yıl boyunca 

AB ülkeleri medyasının ve siyasetinin en tepelerinden büyük ilgi gördü. Konumum gereği ev 

sahipliğini ben yaptığım, onlara ben bilgi verdiğim için bunun dolaysız tanığıyım. Bu yüzden 

AB fonlarından ya da AB ülkelerindeki meslek örgütlerinden ya da AB ülkelerindeki sivil 

toplum örgütlerinden Cumhuriyet’e mali destek için koşulların çok çok elverişli olduğu 

kanısındayım. Şimdi... 

Brüksel’e gitsen ve bu fonlarla ilgili neyi nasıl yaparız, ne gibi projeler sunmalıyız ve 

hangi fonlara başvurmalıyız gibi konularda ön görüşme ve bilgilenmeyi üstlensen. Tek bir 

fondan değil bir kaç fondan yararlanabiliriz kanısındayım. Böylece en azından iki yıl için mali 

sorunların üstesinden geliriz. Sonrası ise Allah kerim. Aksi takdirde ceza davası ve vakıf 

davasından yenilmeyeceğiz ama mali darboğazda yenik düşebiliriz; hatta düşeceğiz. O yüzden 

AB yetkilileri ile görüşmede mali destek için aksi takdirde Cumhuriyet’in susacağını iyice 

anlatmak ve açıklamak gerek. Yani rastgele bir tanıdık bunu beceremez. Bunu senden 

istemem işte bu yüzden. Acele oluşu da şu yüzden: 2018 bütçeleri bugünlerde yapılacak. 
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Sonra “İyi olur ama bütçeler yapıldı” mazereti ile karşılaşırız. Ne dersin?  Beni gecikmeden 

cevapla e mi ? Sevgiler Aydın 

Not: Brüksel gezisi için yol ve konaklama giderlerini ben hallederim. 

Gönderen: From: 90532222xxxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Sevgili Aydın. Mailini aldım. Yarın falan görüşelim mi? 

Gönderen: 905323249xxx@s.whatsapp.net Aydın Engin 

Ben mi sana geleyim (ofisin değişmediyse) yoksa sen mi bana (Gazeteye) gelirsin? 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Çok zahmet olmazsa gelebilir misin? Eski ofise. Elmadağ Kahve Dünyası'nın 

üstünde 3.kat. Saat 12, 14 veya 18 olabilir. 

Gönderen: 905323249xxx@s.whatsapp.net Aydın Engin 

18.00'de sendeyim. OK?” şeklinde mesajlaşmaların olduğu, yine şüphelinin; 

“Başlangıç Saati: 4.09.2016 09:07(UTC+0) 

…. 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Selam dun aradım ulaşamadım. Cenevre'deyim 

Gönderen: From: 905322221xxx @s.whatsapp.net Osman Kavala 

Günaydın Can, Berlin'de misin? 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Osman selam İtalya’daydım. Yeni döndüm. Berlin'deysen yarın görüşelim 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Can ben akşam dönüyorum bugün nasılsın? 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Mutlaka görüşelim. 15.00'ten itibaren bir toplantım var. 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Büromuzda ağırlamak isterim. Bir uğramaz misin? 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Nerede? 1.30 - 1.45 gibi gelebilirim. Bir toplantıdayım. 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Süper olur, Mitte'de Singerstr 109 10179 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

Bekliyorum 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Tamam. 

Gönderen: 905322848xxx@s.whatsapp.net Can Dündar 

1.15'te Şafak Pavey gelecek bir yarım saatliğine.. görüşmek istersen.. 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Ne güzel, yetişmeye çalışırım.” şeklinde mesajlaşmalarının olduğu ve hakkında 

siyasi ve askeri casusluk, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini ortadan kaldırmaya 

teşebbüs ve FETÖ/PDY terör örgütüne yardım etmek suçlarından yargılaması devam eden ve 

firari olarak aranan ve ayrıca tanzim olunan bu iddianame kapsamında hakkında aynı 

suçlardan yakalama kararı bulunan şüpheli Can Dündar ile 2016 yılında da yurt dışında irtibat 

kurarak görüştüklerinin anlaşıldığı, 

Yine şüphelinin kullandığı aynı programa ait kayıtların yapılan incelemesinde; 

“Başlangıç Saati: 17.02.2017 11:21(UTC+0) 

Gönderen: 905324761xxx@s.whatsapp.net Ayşe Hdp 

Merhaba Osman bey. Ayşe Erdem ben Hdp. Yarın akşam ve pazar öğlen Cezayir'de 

bir heyetle yemek yiyeceğiz. Heyetin bilgileri aşağıda. Biz Uğur beyle anlaştık. Size sadece 

heyetin bilgisini vermek istedim. Tanışmak istersiniz belki. Selamlar 

Gönderen: 905324761xxx@s.whatsapp.net Ayşe Hdp 
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Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu (EUTCC) tarafından organize edilen, 

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi üyelerinden, akademisyen ve gazeteci 13 

kişiden oluşan uluslararası delegasyon, Türkiye ziyareti kapsamında Kürt Siyasi Hareketi, 

siyasi partiler, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle bir araya gelecek. 

Abdullah Öcalan ve HDP Eş Genel Başkanları ile görüşmek üzere Adalet Bakanlığı'na 

başvurdu. Delegasyonda AP milletvekilleri Costas Mavrides ve Julie Ward, eski AP 

milletvekili Francis Wurtz; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Miren Edurne 

Gorrotxategi ve Ulla Sandbaek;  İzlanda Parlamentosu Eski Milletvekili Ögmundur Jonasson; 

The Guardian'ın kıdemli dış muhabiri Jonathan Steele; Westminster Adalet ve Barış 

Komisyonu Başkanı Peder Joe Ryan; Uluslararası Toplumsal Ekoloji Enstitüsü Danışma 

Kurulu Üyeleri Dimitri Roussopoulos ve Federico Venturini ile Cambridge Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley yer alıyor. 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Merhaba Ayşe Hanım, çok teşekkürler. Ctesi akşam yemeğinden önce uğramaya 

çalışacağım.” şeklinde mesajların bulunduğu ve PKK/KCK terör örgütü elebaşı olan Abdullah 

Öcalan ve HDP temsilcileri arasında yapılması istenilen görüşmelerin sağlanması için 

şüpheliden yardım talep edildiğinin anlaşıldığı, 

Yine şüphelinin kullandığı aynı programa ait kayıtların yapılan incelemesinde; 

“Başlangıç Saati: 21.06.2016 06:12(UTC+0) 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Ahmet aklımda şöyle bir metin var. Anti terör yasalarında değişiklik gereğini 

yıllardır söylüyoruz. AP'deki toplantıda da bunu vurgulamıştınız. O dönem "abusive 

detention" diye tutuklamaları tanımlamıştık. Evveliyatıyla birlikte (siyasi davalardaki 

sorunlardan, savunma hakkının ihlalinden bahsederek) günümüzdeki ekstrem örnekleri 

sergilemek (dokunulmazlıkların kalkması da nir çeşit savunma hakkı ihlali) ve terör 

gerekçesinin bu uygulamalara mazeret olamayacağını söylemek. 

Gönderen: 905304188xxx@s.whatsapp.net Ahmet İnsel Tr 

Evet çok iyi olur. Zaten AB ile olan ihtilaf burada. Ama Erdoğan hem Kürt 

sorununda hem Gülenci avında bu imkanı elinden kaçırmak istemiyor..... 

Gönderen: From: 905322221xxx@s.whatsapp.net Osman Kavala 

Belki hassas konu olan IŞİD PKK eşitlemesinin niye sorunlu olduğu da söylenebilir. 

IŞİD'in beslendiği/yaydığı Selefi düşünce meşru, PKK'nın beslendiği/ yaydığı sol milliyetçi 

ideoloji gayri meşru ve din dışı. Halbuki, PKK'nın siyasi hedefleriyle çakışan ama terör 

destekçisi olmayan düşünce alanının sınırları öbüründen çok daha geniş” şeklinde 

yazışmalarının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şüphelinin bunların yanı sıra, sosyal video paylaşım sitesi Youtube isimli sitede 

‘Çözüm Süreci ve HDP (gündem müzakere-ımc tv-04.08.2015)’ başlıklı paylaşımın tespitine 

yönelik yapılan çalışmalarda; https://www.youtube.com/watch?v=YCwfzO_0uUU linki 

tıklandığında;  

Şüpheli OSMAN KAVALA’nın katılmış olduğu program içerisinde 40:03-40:23 

saniyeleri arasındaki yapmış olduğu konuşma metninde “sonuçta her ne kadar bazıları pkk 

işidle veya şeyle buna benzeyen örgütlerle mukayese etseler de şuan da pkk rasyonel siyaset 

yapma kapasitesine sahip bir örgüt bunu da sözcüleri konuşmalarında ifade ediyorlar.” ve 

program içerisinde 1.27.13-1.27.23 saniyeleri arasında ki yapmış olduğu konuşma metninde 

ise “hükümetin büyük bir sorumluluğu ama bazı durumlarda bir muhalefet hareketinin de, 

silahlı muhalefet hareketinin de siyaseti belirlemede önemli rol oluyor.’’ şeklinde 

yorumlarının olduğu tespit edilmiş, 

Aynı sitede yer alan “Osman Kavala: Pkk’liler Türkiye’de Kalmalı” başlıklı 

videonun yapılan çözümlemesinde ise şüphelinin “bundan sonra acaba (pkk) militanların 

https://www.youtube.com/watch?v=YCwfzO_0uUU
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silahlarını bırakmak için Türkiye’den ayrılmalarına ihtiyaç var mı?” şeklinde söylemlerde 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

Yine şüpheli hakkında ilgili mahkeme kararına istinaden yapılan HTS çalışmalarında 

0532222xxxx nolu numara ile yoğun şekilde görüşme yapan numaralar olduğu tespit 

edilmiştir. Bu numaraların Fatma Banu Güven Dokur, Fatma Jale Parla, Aslı Aydıntaşbaş 

Alptekin, Sonay Doğan, Yeliz Ezgi Başaran, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Tüylüoğlu, Gençay 

Gürsoy, Bircan Yorulmaz, Yahya Kemal Can, Can Dündar, Mehmet Karlı, Ayşe Nur 

Türkkolu, Reha Köker, Ahmet Cılgın, Nevra Batu, Silvia Bingaz Maas, Ali Tarık Tüten, 

Abdülhakim Daş, Kirkor Sahakoğlu, Nmc Televizyon, Sevil Demirci, Hüsamettin Bilgin, Ali 

Hakan Altınay, Rana Zincir Celal, Ovsanna Krikor Tatoyan, Kosta Komorosano, Koray 

Çalışkan, Hüsamettin Bilgin, Onur Şenyurt, Fatma Emel Kurma, Semih Yurtgüzel, Osman 

Cengiz Aktar, Kubilay Özmen, Korhan Gümüş, Şerafettin Can Atalay, Nurcan Kaya, Filiz 

Koçali, Lory Zakar isimli şahıslara ait olduğu tespit edilmiştir.  

Yine hts kayıtlarında; tespit edilen “123456” nolu numaranın Türkiye’de kullanılan 

standart gsm numaralarına göre basamak sayısının eksik olduğu ve sıralı rakamlardan 

oluştuğu, test amaçlı aranmak istendiğinde operatörlerce hatalı ya da eksik tuşlama yapıldığı 

uyarısının alındığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak BTK’ya yazılan müzekkeremizin bu 

aşamaya kadar ikmal olunamadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca şüphelinin hts kayıtlarında yapılan incelemede çok sayıda yurt dışı kayıtlı hat 

ile arasında yoğun görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2014/38188 

sayılı dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın vermiş 

olduğu talimatları doğrultusunda oluşturulan ve “Çatı Partisi” söylemi altında doğrudan 

doğruya tek sesli bir örgütsel duruş sergilemek yerine farklı görüş ve düşünceleri bir havuzda 

toplayan, bu yolla amaç ve hedeflerine farklı grup ve oluşumların desteğini alarak; siyasal 

alanda terör örgütünün etkinliğini arttırabilmeyi, siyasi gelişmeleri doğrudan doğruya 

etkileyebilmeyi, örgütün kırsal alanda ve diğer faaliyetlerinde daralma yaşaması halinde 

siyasal alanda baskı unsuru olabilmeyi, siyasi baskı ile teröristbaşının cezaevi koşullarının 

istediği yönde değişimini ve nihai olarak serbest bırakılmasını, yerel ve genel seçimlerde 

dağınık durumda bulunan marjinal kesimleri ve sol grupların potansiyelini örgütsel alana 

kanalize etmeyi amaçlayan HDK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü şüphesiyle takibi 

yapılan ve hakkında bahsi geçen soruşturma üzerinden iletişimin tespiti tedbiri uygulanan 

şahısların yapmış oldukları telefon görüşmelerinde, şüpheli Mehmet Osman Kavala ile de 

görüşmeler gerçekleştirdikleri ve bahsi geçen bu görüşmelerde tanzim olunan bu iddianame 

kapsamında suç unsuru içeren tape kayıtlarının olduğu tespit edilmiş olup, ilgili dosya 

içerisinden temin olunan görüşmelerde; 

30.05.2013 11:12 tarih ve saatinde 90532695xxxx numaralı hattı kullanan Mine 

ÖZERDEN isimli şahısla yaptığı, 

MİNE  : Merhaba OSMAN, ya sen ordaymışsınız galiba, çıkmışsın 

yemekten. 

OSMAN  : Ben bi baktım, şimdi ofise gidiyorum. 
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MİNE  : Tamam, ya şimdi böyle şey teklifleri geliyor, GAZ 

MASKESİ ALALIM VE BOL MİKTARDA İŞTE GENÇLERE DAĞILSIN GİBİ 

TEKLİFLER GELİYOR. BUNLAR İÇİN DE DESTEK YAPMAK İSTEYEN 

İNSANLAR VAR. BİR YERDE TOPARLAMAK LAZIM BUNLARI AMA PARA 

MARA HESABI FALAN FİLAN HESABI AÇMAK LAZIM HERHALDE. NASIL BİR 

ŞEY ÖNERİRSİN, BÖYLE BİR ŞEYE SEN DE KATKIDA BULUNUR MUSUN? 

OSMAN  : BULUNURUM TABİ KATKIDA, BUNU ŞEY YAPILIR 

HERHALDE YA ÇOK ENFORMEL BİR İŞ OLDUĞU İÇİN BURADA ARTIK 

KONUŞULAN OLMAZ, BİR KİŞİ HESAP AÇTIRACAK YA DA NAKİT PARA 

TOPLAYACAK. 

MİNE  : Evet ama. 

OSMAN  : ONDAN SONRA GAZ MASKESİ ALINACAK. 

MİNE  : Bunu yine de bir şeyin, mesela kendi üstüme almak istemem 

böyle bir şeyi, Onun için böyle birini bir şey bulmamız lazım. Yani birinin hesabının açılması 

OSMAN  :GÖNÜLLÜLERDEN BİRİNİN HESABI 

KULLANILACAK. YANİ BİR TEK KURUMLAR OLMAZ Kİ. 

MİNE  : Tamam tamam peki, doğru kurum da olmaz. 

OSMAN  : EN İYİSİ O İKİ KİŞİNİN İMZASI İLE. 

MİNE : ha iki kişilik bir şey açalım diyorsun. Tamam tamam olur. 

OSMAN : denetim için. 

MINE : peki tamam, Denetimi olması lazım. Yapabilecek bir iki insan 

bulmaya çalışayım 

Şeklindeki görüşmeden ve 

02.06.2013 14:10 tarih ve saatinde 90532442xxxx numaralı hattı kullanan 

TUĞRUL isimli şahısla yaptığı, 

... 

TUĞRUL  : AHMET ile, dün gene moralimiz biraz bozuktu. Yani hani iş 

böyle yağma bilmem neye döndü. Fakat sabahleyin inanılmaz bir temizlik kampanyası 

başladı.  

OSMAN  : Güzel. 

TUĞRUL  : Taksim Parkı girdiğimizden daha iyi halde. tek tek izmarit 

topluyorlar. Bi de yemek organizasyonu yapıldı, yani şey aktivist çoğunluk, etrafın temizliği 

ve geride duruyor. Her solcu, sosyalist gruplarımız ise miting yapıyorlar. 

OSMAN  : Bu şeyler hala orda mı? 

TUĞRUL  : Kim? 

OSMAN  : İşçi Partisi takımı. 

TUĞRUL  : Yok yok onlardan kimse yok, şey var. Kaldıraç maldıraç işte 

diğerleri, hepsi o, klasik bildikleri yöntem. 

OSMAN  : Onlar şey. 

TUĞRUL  : yok yok onlar şey işte, en yukarıya bayrak koyup bağırmakla 

ilgileniyorlar. Geri kalan hali ise herkes elinde torba ve şey, eldiven şey yapıyor. Arka tarafta 

bir tane yemek sağdıcı gibi bir şey kurmuş. BEN FATİH’E SÖYLEDİM. ŞİMDİ YÜZ 

TANİ SANDİVİÇ HAZIRLATIYOR. 

OSMAN  : Güzel 

TUĞRUL  : Bi de çok şey onları falan filan. 

OSMAN  : Peki ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Hı? 

OSMAN  : Ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Ses şeyde, ses sistemi şeyde var, arka tarafta Gezi’nin 

içinde var. Bana sorarsan şeyi bırakıp ne derler, meydanı bırakıp. 
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OSMAN  : Tabi tabi artık meydanı bırakıp. 

TUĞRUL  : MEYDANI SOLCULAR TUTUYORLAR VE 

ÇIKMAYACAKLAR. O SORUN DEĞİL. MEYDANI BIRAKIP GEZİ’YE YÜKLENİP 

GEZİ’DE ORGANİZE OLMAK LAZIM. YANİ SES SİSTEMİYLE, GECE BİR TANE 

JENERETÖR GELMİŞ. 

OSMAN  : İyi iyi, Yani Gezi’deki durumu normalleştirmek lazım artık. 

TUĞRUL  : Evet evet, işin en iyi tarafı Gezi’de şeyler yok. 

OSMAN  : örgütler yok. 

TUĞRUL  : Yani o örgütler yok. 

OSMAN  : Ortada bir masa var mı? 

TUĞRUL  : Yok aslında Gezi’de, şeyde bir şey var, yemek yapılan yerde, 

yemek siparişi yapılan yerde bir şey var ama onun doğrusu. 

OSMAN  : BÖYLE BİR PLASTİK MASA BULUP ÇOK ÖNEMLİ, O 

ÇOK FAYDALI OLUYOR. PLASTİK BÜYÜKÇE BİR MASA VE 10-15 TANE 

İSKEMLE OLURSA İNSANLAR SÜREKLİ ORADA KORDİNASYON MASASI GİBİ 

ŞEY YAPARLAR. 
TUĞRUL  : Evet onun için, onun için şey gerekiyor, Güçlü bir ses 

sistemi gerekiyor. Ses sistemi ve ışık gerekiyor. Yani onu yaparsak olabilir. Ses sistemi 

gerekiyor. Sizin ses sistemi geldi gitti mi, ne oldu? 

OSMAN  : Cezayirden mi? 

TUĞRUL  : He. 

OSMAN  : CEZAYİRDEN GELDİ GİTTİ. 

TUĞRUL  : Geldi gitti, gene buraya dur bakayım. Ben . . . (anlaşılmadı) de 

bakayım. Tamam. 

OSMAN  : Bence bide iskemle. 

TUĞRUL  : Sandalye bulalım. Ne ne? 

OSMAN  : Şu açılır kapanır masalardan buradan getirtsek iki tane. 

TUĞRUL  : Ama şimdi, ama şimdi orada kim var yani. AHMET orada 

vardı, onu orada verip söyleyeceğimiz birilerinin olması lazım. şu anda yok. Biraz daha 

bekleyelim. 

OSMAN  : MASA HER HALÜKARDA KULLANIRLAR 

MASALARI YA 

TUĞRUL  : Kullanırlar da kullanacak adam şeyi yok, insiyatifi yok yani şu 

anda. Temizlik memizlik tamamen şöyle devam ediyor. insanlar eldiven almışlar bilmem ne 

almışlar. çeşitli naylon torba bırakıyorlar. 

OSMAN  : Sen bir daha şeye gitsene, Gezinin şey tarafına bir baksana. 

çünkü orada birilerinin olması lazım. 

TUĞRUL  : Tamam. 

OSMAN  : vardır yani. 

TUĞRUL  : oldu tamam bakayım. 

OSMAN  : Bi bak da ben cezayirden ayrılmadan söylersen ben şu 

açılır kapanır masalardan buradan getirebilirim.  

TUĞRUL  : Tamam oldu. 

OSMAN  : Haydi 

şeklindeki görüşmeden ve 

11.06.2013 16:24 tarih ve saatinde 90530317xxxx numaralı hattı kullanan 

ÖZLEM  isimli şahısla yaptığı; 

ÖZLEM  : Sen Anadolu Kültürdemisin? 

OSMAN  : Evet. 
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ÖZLEM  : Ya birşey söyleyeceğim şimdi bilmiyorum tiwıtırdan falan 

takip etmiyorsundur sen burada bu uyduruk gaz maskesi de olsa gaz maskesine ihtiyaç 

var ya. 

OSMAN  : Napalım nerden bulabiliriz? 

ÖZLEM  : Ya işte bilmiyoruzki acaba şeyde KOÇTAŞ da belki vardır 

ama emin değiliz yani heryerlerde bitiyor ııı. 

OSMAN  : Bu şeylerden diyorsun değilmi yani en uydurukları var onlar 

işe yaramaz zaten. 

ÖZLEM  : Ya işte hani işçi maskesi vardır ya yani ne bulabilirsen 

revirdekilerin bile maskesi yok öyle diyeyim sana doktorlar maskesiz gidip yaralıları. 

OSMAN  : Nerdesin sen? 

ÖZLEM  : Parktayım ben. 

OSMAN  : Hı parka mı maske göndermemiz lazım? 

ÖZLEM  : Evet yani şey yani maske su hazır poğaça börek çörek 

yemek bile yok burada. 

OSMAN : Poğaça falan dur ama bak onları söyle de sen 

ÖZLEM : Poğaça. 

OSMAN : Poğaça. 

ÖZLEM :Böyle hazır yemek burada yemek yapılamıyor böyle 

karambolden dolayı saldırılar var ya. 

OSMAN : Peki poğaça ondan sonra şey gaz maskesi 

ÖZLEM : Yani gaz maskesi hertür deniz gözlüğü 

OSMAN : Tamam 

ÖZLEM : Küçük meyve suyu olur su olur süt süt önemli küçük süt 

OSMAN :Peki özlem tamam 

Şeklindeki görüşmelerden Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın bahse konu 

eyleme katılan şahısları finanse ettiği, eylemde kullanılacak malzemelerin temini için hesap 

numarası açtırdığı, eylemde göstericilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz 

maskesi, gözlük, süt ve göstericiler için yemek-kahvaltı ve eylemcilerin gezi parkında 

kullanması için masa ve ses sistemi vb. malzemeleri temin ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu 

bulgular ışığında iddianamemizin “2.1.4. Açık Toplum Vakfıyla İlgili Mine Özerden 

Konusu” başlıklı kısımda bahsedilen ihbarın gerçeklik taşıdığı ve ihbarda bahsedildiği üzere 

şüphelilerin kalkışmanın finansmanı maksadıyla hesap açtıkları ve bu yönde faaliyetler 

yürüttükleri, bu şekilde de ihbar içeriğinin teyit edildiği tespit edilmiştir. 

31.05.2013 09:43 tarih ve saatinde 90532695xxxx numaralı hattı kullanan Mine  

ÖZERDEN isimli şahısla yaptığı, 
MEHMET OSMAN KAVALA  : Mine merhaba. 

MİNE ÖZERDEN   : Selam 5 mi cezayir şimdi. 

OSMAN :  5 ama sadece bu yabancı basın ha. 

MİNE  : Tamam anladım anladım ben şimdi basın toplantısında da 

duyururum bunu. 

OSMAN  : Tamam ama sadece yabancı basın ha yani şey olmasın. 

MİNE  : Anladım anladım anladım. 

OSMAN  : Tamam okey. 

MİNE  : başka bir şeye ihtiyaç var mı? 

OSMAN  : Fikrim yok yani bir kaç kişi yani üye içinde olanlardan bir kaç 

kişinin gelmesi onları kim konuşacaksa onları şey yap. 

MİNE  : Tamam ııı sadece platform adına olmadı bence çünkü yani şey 

bütünlük olsun ııı. 

OSMAN  : olsun ama basına birisinin davet etmesi lazım. 
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MİNE  : Tamam tamam kim davet edecek? 

OSMAN  : İşte yani şuanda Taksim platformu dışında kim olabilir? Yani 

basın toplantısı Taksim platformu. 

MİNE  : Tamam basını davet edelim. 

OSMAN  : olmasında fayda var. 

MİNE  : Davet edelim davet ederiz ııı. 

OSMAN  : Ama konuşmacı olarak yani diğer başka yani orada gece 

kalan falan kalan bir kaç kişiyi kısa bir şey söylemek için çağırmak lazım onları yani o 

işi biliyorum ben kimi konuşturmak lazım ben çünkü Süreyya’yla şeyle konuştum İlhan 

CİHANER’le konuştum onlar gellebiliriz dediler. 

MİNE : Tamam tamam peki peki başka kimlerle konuşalım sence 

aklına gelen başka biri var mı bir şey plan. 

OSMAN  : Yeter artık ya o ikisi yeter bir de bir kaç tane de o içeride 

olan şeylerden yani aktrislerden. 

MİNE  : Tamam insanlardan peki tamam tamam oldu oldu görüşürüz. 

şeklindeki görüşmeden ve 

31.05.2013 13:14 tarih ve saatinde 90530317xxxx numaralı hattı kullanan 

ÖZLEM isimli şahısla yaptığı, 

M.OSMAN KAVALA  : şu şeyleri de çağıralım mı ya, yabancı 

STK’ları. 
ÖZLEM  : Zaten bi . . . (anlaşılmadı) var kim var ki burada? 

OSMAN : hı? 

ÖZLEM  : . . . (anlaşılmadı ) var, Greenpeace var, kim var ki? 

OSMAN  : Hayır şöyle bir şey, Vakıfları falan. Ben ULLİ ye gönderdim 

de mesela 

ÖZLEM  : EBBERT ler Mebertler mi? 

OSMAN  : Evet. 

ÖZLEM  : Olabilir, ben zaten EMMA ya yolladım. 

OSMAN  : Tamam. EBBERT falan da yolla istersen. varsa sende, bende. 

ÖZLEM  : BELMA nın, Belma da doğum izninde. Dur bakayım. Tamam 

bir bakayım, vardır bende bir iki tane bir şey. insanlar Taksim’deler değil mi? 

OSMAN  : Öyleymiş de benim haberim yok. 

ÖZLEM  : Hı bende birazdan çıkıyorum da neyse şunları da yollayıp öyle 

çıkayım. 

şeklindeki görüşmeden ve 

31.05.2013 18:51 tarih ve saatinde 90532667xxxx numaralı hattı kullanan Yuri 

ABD büyükelçiliği ile yaptığı, 
YURİ  : Merhaba osman nasılsın? Sen o eylemlerde değildin değil 

MEHMET OSMAN : Geçen akşam onları ziyaret ettim ve sonra 

YURİ  : Evet 

MEHMET OSMAN : Bu sabah saat l0’da ya da 10:15 gibi 

YURİ  : Evet 

MEHMET OSMAN : Neler olduğuna bakmak için oraya gittim 

YURİ  : Evet 

MEHMET OSMAN : Çok yaygın bir şekilde gaz kullanımı vardı 

YURİ  : Evet 

MEHMET OSMAN : İnanılmaz yani onlar.. 

YURİ  : Evet 

MEHMET OSMAN : İnsanları köşede toplandığını gördüklerinde 

YURİ  : Evet 



310 

 

MEHMET OSMAN : Onları gazlamaya başladılar, gerçekten inanılmaz 

YURİ  : Evet evet evet, peki dinle bir iki şeyden bahsedecektim, birisi 

Washington’da basında arkadaşların varsa 

MEHMET OSMAN : Evet 

YURİ  : Washington’a devlet binasında soruyu sormalarını söyle 

basın toplantısında 
MEHMET OSMAN : Tamam tamam 

YURİ  : Ve ve.. 

MEHMET OSMAN : Ama toplantı ne zaman, basın toplantısı ne zaman? 

YURİ  : Basın toplantısı genelde ..., çok yakında yani 1 civarı gibi bir 

şey tamam mı? 

MEHMET OSMAN : Tamam tamam 

YURİ  : Onlara soruyu sormalarını söyle ve ona bir giriş yaparız 

OSMAN  : Tamam 

YURİ  :  (anlaşılmadı) 

OSMAN : Yani şey gibi soru mu 

YURİ  : çünkü . . (anlaşılmadı) yalın olarak süreç hakkında ne 

düşünüyorsun ve Büyükelçinin söyledikleri hakkında ne düşünüyorsun ve bizde 

washingtonda .... (anlaşılmadı) ve ikincisi ise düşünceyi ifade etme özgürlüğü hakkında 

konuşabilecek yüksek mevkide birisine ulaşmaya çalışıyoruz, tamam mı? Bu işle 

uğraşıyoruz. 

MEHMET OSMAN : Evet, tamam. Muhteşem 

YURİ  : Tamam? 

MEHMET OSMAN : ... (anlaşılmadı) 

YURİ  :  Pekala, çok zaman yok o yüzden telefon görüşmelerine şimdi 

başlasan iyi olur 

MEHMET OSMAN : Tamam 

YURİ  : Eğer birilerini arayacaksan 

MEHMET OSMAN : Yuri ben Emma Sinclair ile birlikteyim (anlaşılmadı) 

YURİ  : Ne? Duyamıyorum seni 

EMMA : Merhaba Yuri Sinclair webb ben İnsan Hakları İzleme 

örgütünden 
YURİ  : Emma sen misin? 

EMMA  : Merhaba Yuri merhaba Emma Sinclair webb İnsan Hakları 

İzleme örgütünden, beni hatırlıyor musun? 

YURİ  : Evet merhaba merhaba, evet elbette hatırlıyorum 

EMMA  : Merhaba merhaba yani (anlaşılmadı) bunun üzerinde, ama ben 

Avrupa ile (anlaşılmadı) konusunda iletişimdeydim. 

YURİ  : Evet 

EMMA  : Avrupa komisyonununda içerisinde olduğu . . (anlaşılmadı) 

YURİ  : Evet 

EMMA  : Sanırım bunun hakkında açıklama yapacaklar 

YURİ  : Tamam 

EMMA  : Ki bu çok önemli 

YURİ  : Evet 

EMMA  :CNN’e bir . .(anlaşılmadı) yazdım, çarşamba günü ifade 

özgürlüğü üzerine 
YURİ  : Evet 

EMMA  : Toplanma özgürlüğü üzerine değil ama 

YURİ  : Evet 
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EMMA  : Ama . . (anlaşılmadı) susturması ile ilgiliydi 

YURİ  : Evet 

EMMA  : Barışçıl eleştirilerin susturulması ile ilgiliydi 

YURİ  : Evet 

EMMA  : ve bunu sana göndermeye çalışırım, bu . . (anlaşılmadı) olurdu 

YURİ  : Lütfen gönder 

EMMA  : Tamam 

YURİ  : Lütfen gönder çünkü, şeyden emin olmak istiyorum 

EMMA  : Protesto hakkında değil Özgür konuşma hakkında 

YURİ  : Önemli değil, bilirsin, bence insanlar ifade özgürlüğünü, 

toplanma özgürlüğünü anlayacaklardır 

EMMA  : Evet 

YURİ  : Hepsi aynı . .(anlaşılmadı), değil mi? 

EMMA  : Evet 

YURİ  : Öyleyse lütfen gönder bana, biz de washingtondaki 

insanlara ulaştıralım ve ayrıca . . (anlaşılmadı) washingtonda 

EMMA  : Hı hı tamam yaparım tamam 

YURİ  : Evet evet 

şeklindeki görüşmeden ve 

31.05.2013 19:55 tarih ve saatinde 90536893xxxx numaralı hattı kullanan SONA 

isimli şahısa attığı, 

Mesaj: BURADA SAVAŞ VAR BEKLEYİN 

şeklindeki mesajdan; 

31.05.2013 20:36 tarih ve saatinde 90533573xxxx numaralı hattı kullanan Gökçe 

TÜYLÜOĞLU isimli şahısla yaptığı, 

OSMAN  : Önemli değil hayır, bi Washington ile ilgili bir şeydi. Sonra 

ile konuştum. şeyle ilgiliydi. Bu bugün Beyaz sarayın bir basın Toplantısı olacakmış galiba, 

hani birileri Gazeteciler Türkiye ile ilgili bir şeyler sorsunlar diye. 

GÖKÇE  : Ha anladım anladım peki. hallettiniz yani öyle mi? 

OSMAN  : Hallettik hallettik. 

şeklindeki görüşmeden ve 

31.05.2013 21:41 tarih ve saatinde 90532508xxxx numaralı hattı kullanan 

TAHSİN isimli şahısla yaptığı, 

OSMAN  : A . . .(anlaşılmadı) merhaba. Ya bir rivayet var ama Patrik 

Hazretleri nerede şu an, biliyor musun? 

X ERKEK  : Istanbulda burada, ne oldu? 

OSMAN  : Yani Taksim civarında değil, değil mi? 

X ERKEK  : Yok. 

OSMAN  : Divan Oteline gelmiş. 

X ERKEK  : Ne oldu ki? 

OSMAN : Acaba Divan otelindeyse burada baya bir, ben ofisteyim. Gaz 

şeyleri var merak ettim. 

X ERKEK  : Yok yok, belki gelmiştir. bir yabancıları vardı onun. Bugün bir 

ama yok zannetmiyorum çünkü çünkü şey patriği gelecekti, şam Patriği. 

OSMAN  : Bir öğrenebilir misin, Divan da mı acaba? Divan da mahsur 

olabilirler mi? 

X ERKEK  : Ama Şam Patriği gelmişse ve orada kalmışsa öğrenebilirim. 

orada kalıyordur herhalde. Mahsur falan değildir yani. Bir Patrik adı geçiyorsa o dur. 

X ERKEK  : Yani yarın Şam Patriği, yarın resmen Patrikhaneye gidecek 

sabah 9.30 da. Orada bir kabul töreni var. 



312 

 

OSMAN  : Anladım, okey. 

şeklindeki görüşmeden ve 

06.06.2013 20:06 tarih ve saatinde 90530252xxxx numaralı hattı kullanan Fatih 

isimli şahısla yaptığı, 

OSMAN  : Toplantı bitti mi? 

FATİH  : Şeyler gitti,  Taksim dayanışma gitti. 

OSMAN  : Hı. 

FATİH  : Şimdi büyükelçi ile birlikte işte beş altı kişi daha var, onlar 

kendi aralarında devam ediyor. 

OSMAN  : Anladım okey. Peki. 

şeklindeki görüşmeden ve 

29.06.2013 10:54 tarih ve saatinde 90532246xxxx numaralı hattı kullanan Ceyda 

CAN isimli şahısla yaptığı, 

OSMAN  : Almanlar ile temas kurabildin mi? 

CEYDA  : Almanlarla temas kurmaya çalıştım hiç bir şekilde adamlardan 

ses çıkmadı ESD’ci kadın da bunlar Shoping bir acente ile çalışıyorlar Türkiye’nin en 

yamyam adamı diyebileceğim adam ile çalışıyordu herhalde biz onunla devam edeceğiz dedi 

bende üstüne gitmedim. 

OSMAN  : Anladım anladım. 

CEYDA :  Yani adamı aslında ziyaret etmek lazım adama kendimi 

hatırlatmam lazım maili alıp almadığını bilmiyorum hani maili alsa insan bir aldım diyebilir 

ama bunlar bellide olmaz. Bilmiyorum. Yani senin düşüncen nedir? 

OSMAN  : Bir ara ben bakalım yanına gideceğim herhalde birşey 

yapabilirim önümüzdeki. 

CEYDA  : Ne zaman gideceksin? 

OSMAN  : önümüzdeki bir ay içinde ama daha kesin belli değil. 

CEYDA  : Tamam haberleşiriz o zaman onun dışında Gezi ili ilişkili bir 

şey var mı senin yaptığın bizim de dahil olabileceğimiz. 

OSMAN  : Benim yok ama bir sürü şey yapılıyor orada parklarda 

marklarda. 

CEYDA  : Ya onları biliyorum onlarla ilişkim var ama hani. 

OSMAN  : Ben şuanda birşey yapmıyorum. 

CEYDA  : Tamam o zaman. 

OSMAN  : Yani her an yapabilirim. 

CEYDA  : Tamam Osmancım. 

OSMAN  : Sana birşey daha soracağım. 

CEYDA  : Tabi buyur? 

OSMAN  : şimdi acil işim düştü. 

CEYDA  : olsun estağfurullah. 

OSMAN  : . . .(anlaşılmadı)... 

CEYDA  : Anlamıyorum. 

OSMAN  : . . .(anlaşılmadı)... 

CEYDA  : Osman yerini mi değiştirdin Osman Alo. 

OSMAN  : . . .(anlaşılmadı)... 

CEYDA  : Geliyor da kesik kesik geliyor. 

OSMAN  : şimdi nasıl? 

CEYDA  : şimdi güzel evet. 

OSMAN  : Yüzde 70 ihtimalle daha yüzde 100 değil yarın bir gayt 

bulabilir miyiz?  

CEYDA  : İngilizce mi? 
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OSMAN  : Ingilizce belki de Almanca da olabilir bir sorucam. 

CEYDA  : Onu öğrenirsen daha kolay olur yani Almanca belki daha rahat 

olur İngilizce de bulabileceğim insanlarım var sadece ne zaman söylersin onu söyle bana. 

OSMAN  : Ben bir saat içerisinde söylerim herhalde. 

CEYDA  : Tamam tamam nasıl bir insanı gezdirecek yada nasıl bir 

gurubu gezdirecek? 

OSMAN  : Bir kişi bir kişi bir rektör üniversite rektörü. 

CEYDA  : Hangi Üniversite? 

OSMAN  : Dışardan tam bilmiyorum. 

CEYDA  : Neresi? 

OSMAN  : Dışardan bir yerden ama tam bilmiyorum yani alo alo. 

CEYDA  : Osman. 

şeklindeki görüşmeden; 

05.07.2013 12:10 tarih ve saatinde 90542210xxxx numaralı hattı kullanan Betül 

TANBAY isimli şahısla yaptığı 
OSMAN  : Ya şeyi soracağım şimdi benden Almanlar şey istediler şu 

yargı idari mahkeme kararının kopyaları nerden bulunabilir diye sordu. 

BETÜL  : Daha bende yok ama elde etmeye çalışırım, elde eder etmez 

sana da yollarım ama şu anda bende de yok. 

OSMAN  : o zaman ben sana şimdi ben önümüzdeki hafta olmayacağım 

ben bir mail atayım. 

BETÜL  : Tamam. 

OSMAN  : Senin şeyini vereyim seni mailini vereyim. 

BETÜL  : Tamam bu hafta elde edersem de sana yollarım tamam mı? 

şeklindeki görüşmeden Gezi parkı eylemlerinde yabancı devlet ve derneklerin 

yetkileriyle irtibatlı olduğu, Türkiye’de yaşanan gezi parkı kalkışmasının ifade özgürlüğü 

kapsamında yapılan eylemler olduğu izlenimi uyandırarak Türkiye aleyhine uluslararası baskı 

kurdurmaya çalıştığı,  

YURİ isimli şahısla yaptığı görüşmede geçen “YURİ: washingtona devlet binasında 

soruyu sormalarını söyle basın toplantısında MEHMET OSMAN: Tamam tamam YURİ: Ve 

ve.. MEHMET OSMAN: Ama toplantı ne zaman, basın toplantısı ne zaman? YURİ: Basın 

toplantısı genelde ..., çok yakında yani 1 civarı gibi bir şey tamam mı? MEHMET OSMAN: 

Tamam tamam YURİ: Onlara soruyu sormalarını söyle ve ona bir giriş yaparız OSMAN : 

Tamam YURİ:  (anlaşılmadı) OSMAN : Yani şey gibi soru mu YURİ: çünkü . . (anlaşılmadı) 

yalın olarak süreç hakkında ne düşünüyorsun ve Büyükelçinin söyledikleri hakkında ne 

düşünüyorsun ve biz de washingtonda .... (anlaşılmadı) ve ikincisi ise düşünceyi ifade etme 

özgürlüğü hakkında konuşabilecek yüksek mevkide birisine ulaşmaya çalışıyoruz, tamam 

mı? Bu işle uğraşıyoruz.MEHMET OSMAN: Evet, tamam. Muhteşem YURİ: Tamam? 

MEHMET OSMAN: ... (anlaşılmadı) YURİ:  Pekala, çok zaman yok o yüzden telefon 

görüşmelerine şimdi başlasan iyi olur” şeklindeki konuşmasından Uluslararası 

bağlantılarının kullanarak Amerika Birleşik Devletleri yetkilerinin basın açıklamasında 

Türkiye’de yaşanan olaylarla ilgili soru sordurmaya çalıştığı nitekim 01.06.2013 tarihinde 

ABD dışişleri bakanlığı sözcüsü JEN PİSAKİ yapmış olduğu basın açıklamasında “ İstanbul 

gezi parkında polisin protestoculara müdahalesiyle yaralanan kişi sayısından kaygılıyız, 

bizi Türkiye’nin uzun süreli istikrarı güvenliği ve refahının en iyi şekilde  ifade ve 

toplanma temel özgürlüklerinin sağlanmasıyla garanti altına alınacağına inanıyoruz. öyle 

gözüküyor ki bu bireylerin yaptığı da bu. bu özgürlükler her sağlıklı demokraside çok 

önemlidir. uluslararası af örgütünün raporunu gördük olayla ilgili biz de halen kendi 

bilgilerimizi topluyoruz” şeklinde açıklama yaptığı tespit edilmiştir. SONA isimli bir şahsa 
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attığı mesajda bahse konu eylemleri kastederek Türkiye’de sözde savaş olduğunu belirttiği 

tespit edilmiştir.  

31.05.2013 07:59 tarih ve saatinde 90542210xxxx numaralı hattı kullanan Betül 

TANBAY isimli şahısla yaptığı görüşmeden; 
OSMAN  : Yok ya. 

BETÜL  : çok yaralı var, yoğun bakımda bir sürü insan var, her tarafı 

barikatladılar. Gitmiyorum orada değilim. Berbat bir vaziyet yani. OSMAN Akillerden 

arkadaşlarımız varsa yazalım ortak tepki versinler. yani bu barış süreci ile birlikte gidecek bir 

durum değil artık, birilerinin. 

OSMAN  : Evet evet evet. 

BETÜL  : Ben bir şey yazdım yolladım sana. 

OSMAN  : Bi de asıl şeylere, yurt dışındakilere Cezayir’de bir Basın 

toplantısı yapalım, gazetecileri çağıralım. 

BETÜL  : Evet evet, yani onu da ben sen KORHAN gibi Cengiz 

AKTAR’ı şey edelim.  

OSMAN  : Tamam ben onu, ölü var mı dedin, ciddi mi? 

BETÜL  : Ölü varmış şimdi, bir ölü var. Yani neden Öldüğü belli değil, 

kalp krizi diyen var, Öldü diyen var. Ama Ölü var. Bu arada dayanışmadan bir metin çıkmak 

üzere, geceleyin, yani 5 te saldırı başlıyor. Oradaki insanlar arasından dört tane maskeli kişi 

polise taş atıp kaçıyor. Yani içeride provokasyon var ve şimdi dayanışma metni çıkıyor. Bu 

hiçbir şekilde hiçbirimizin bileşenlerimizden birinden değildir. polisten bunların bulunmasını 

istiyoruz diye. Yani bi de onları bahane edebilirler basına yansırken. Hiçbir şekilde şiddet 

kullanmamış şeyler, orada olan halk. 

OSMAN  : Evet. 

BETÜL  : Onlar . . . ( anlaşılmadı ) çünkü. çok, yani çok kötüye gidiyor 

ve bu da yani sadece bir ucu işin, bir kenarı. Ben sana mail yolladım malie bakacak 

durumdaysan. 

OSMAN  : Açıyorum şimdi. 

BETÜL  : Ben kendim Akillere yazdım, LALE’ye, MURAT’a, ORAL’a 

falan. Belki Akillere baskı yapmamız doğru olur. çünkü barış süreci için toplandılar. 

Hükümet halka savaş açıyor. 

OSMAN  : Evet evet. 

BETÜL  : Bi de osman çok önemli başka bir şey, yani kurula gittim, bu 

işin olduğu ilk günden büyük planda da açtırdık bütün . . . (anlaşılmadı) kesinlikle gayri 

kanuni. Kurulun onayladığı yerde değiller. 

OSMAN  : Suç duyurularına devam etmek lazım o zaman. 

BETÜL  : Tabi tabi, bu çok ciddi bir şey, suç duyurusuna gelince biz hiç 

kimseyi bulamıyoruz, onun için orada hep tıkanıyoruz. Onun için ben şey yapmıyorum yani. 

Sana şeyin maili geliyor mu? dayanışmadan falan açıklaması gelirse istersen sana yollarım bir 

tane. 

OSMAN  : Yolla yolla bana da yolla. 

BETÜL  : Tamam tamam peki. Evet basın toplantısı falan yapalım 

konuşalım. Hadi hoşçakal. 

şeklindeki görüşmeden Betül TANBAY isimli şahsın gezi parkı eylemlerinden 

polisin sert müdahale ettiğini, bir şahsın eylemler esnasında öldüğünü belirterek eylemlerde 

yaşananları kamuoyu tarafından bilinen akil insanlar heyetine bildirmesi için Osman 

KAVALA isimli şahsı aradığı tespit edilmiştir.  
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01.06.2013 12:38 tarih ve saatinde 90533412xxxx numaralı hattı kullanan 

Gencay GÜRSOY isimli şahısla yaptığı, 

GENÇAY  : Ya Taksimdeydim, fena halde gaz yedim. Hakikaten şey, yani 

biraz bir otele sığındım ama şimdi cihangir e doğru iniyorum. 

OSMAN  : Hangisindesin? 

GENÇAY  : Sen nerdesin? 

OSMAN  : Ben Alman Hastanesindeyim, SEZGİN’leyim. Taksim Hill de 

bir toplantı olacakmış galiba. 

GENÇAY  : Ben oradaydım, oradan geliyorum. sezgin nasıl? 

OSMAN  : Bide şey var. Sezgin iyi, Sezgin iyi. 

GENÇAY  : Alman Hastanesinin yanındayım, aslında bi. 

OSMAN  : Gel. 

GENÇAY  : Dur uğrayayım. 

OSMAN  : Kardiyoloji kardiyoloji, biraz o şeyde, ayrı bir bina. 

GENÇAY  : Tamam tamam. 

OSMAN  : Aynı bahçede ama şeyde. kardiyoloji şeyde 3211. 

GENÇAY  : Kardiyoloji 3211. 

OSMAN  : Pardon 3201. 

GENÇAY  : 3201. 

OSMAN  : Pardon pardon 3211, 11. 

şeklindeki görüşmeden ve 

13.06.2013 21:00 tarih ve saatinde 90532695xxxx numaralı hattı kullanan Mine 

ÖZERDEN isimli şahısla yaptığı, 

MİNE  : Osman merhaba ya şimdi acil birşey geldi bir bilgi geldi 

Hidayetten geldi bu bilgi gerekli birimlerden ona ulaşmış bu gece çadırla içerden çadır 

yakmak gibi bir şey söz konusu olabilir diye bir bılgi gelmiş onuda ııı güvenli bir kaynaktan 

bana geldi diyor ııı sence ne yapmalıyız? 

MEHMET  : Provakatör mü?Provakasyon mu? 

MİNE  : Evet evet. 

MEHMET  : Dayanışmaya hemen git sen neredesin? 

MİNE  : Ben İstanbuldayım şimdi. 

MEHMET  : Hı tamam ben iletmeye çalışayım. 

MİNE  : Ben Eliaçığa iletecem sende şeye ilet. 

MEHMET  : Kime? 

MİNE  : Eliaçığa ileteceğim ben birde tamam. 

şeklindeki görüşmeden ve 

16.06.20 13 18:26 tarih ve saatinde 90533635xxxx numaralı hattı kullanan OYA 

ERSOY isimli şahısla yaptığı, 
OSMAN  : Bir de şey diye en son konuşmamızda ben sana böyle hani 

birşeyler yapalım filan dedim. öyle konuşmaktan da şimdi çok rahatsız oldum. 

OYA   : Yok hayır yaa ben zaten hani 

OSMAN  : Gerçekten yani çok pis bir şey yapılan yani boşaltırsa da 

boşaltılmasa da hiçbir şey değişmiyecekti herhalde. 

OYA   : Yok yok zaten hani karar alındı yani. Karar alındı düzenleme 

yapılacak işte vesaire hafta sonu böyle bir niyetleri yok. Çok net yani 

OSMAN  : Evet evet. Bunu teşhir etmek lazım 

OYA   : Evet 

OSMAN  : En önemli şey onu teşhir edilmesi 

OYA   : Yaa artı bu saaten sonra ne yapılabilir bilmiyorum açıkcası. 

Yani inanılmaz bir akşam izlemişsindir mutlaka televizyonlarda. Kartal’dan buraya 30 bin 
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kişi yürüdü yaa, yaa inanılmaz bir şey yani Mecidiyeköy’e kadar kim bunlar nerden bütün 

mahalleler ayakta. Şimdi de buralar her tarafta gaz yedik yine Taksim deyim bende. Bitmez 

bu ama yani o yüzden diyorum. 

OSMAN  : Evet evet nasıl bir eylem, programlı halde yapmak. Yani zaten 

spontane bir şey oluyor da biz bunu daha programlı bir eylem haline getirebilmek. Har 

hafta olacak 

OYA   : Onu da önerdik biz aslında yani dün ama artık o geçti ki. Yani 

şu an bu insanlar evine ne zaman girecekler. Bu şeyi durdurmanın şeyi yok yani muhattabı 

yok. Tek muhattabı var demin Almanya’dan bir televizyon bağlantı yaptım onu dedim yani 

Tayyip Erdoğan bir şey diyecek hele şimdi bir de bugün mitingte konuşacak bakim ne 

diyecek. Yani insanlar pür dikkat bunu dinliyor ve ağzından çıkan her şey infial yaratıyor. 

OSMAN  : Evet. Daha konuşmadı demi? 

OYA   : şu ana kadar konuşmadı. 1 saat ertelediler diye geldi haber. 

OSMAN  : Hııı 

OYA   : Daha konuşmadı. Ama yani valinin bile açıklamaları yani şu 

an bir de can kayıpları artıyor. Bir tane 14 yaşında kızcağız şu an Ali yanındaydı inanılmaz 

kötü oldular orda doktorlar hem de hayati tehlikesi çok ciddi diyor ki o çok soğukkanlıdır 

yani. 

OSMAN  : of of of 

OYA   : 14 yaşında yaa yani bu nedir bu yani artık hani bunun infial 

anlatabiliyorum hani solcular daha böyle şeydir yaa hani alışkın senelerdir. Bu değiştirdi 

adam yani. İlk defa mı karşılaşıyoruz. Ruh hali değişti yani. 

OSMAN  : Evet. Yok yani bu şey sahiden bu son yapılanlar artık herhangi 

bir Türkiye’de ki otoriter şeylerin falan yani standarlarını aşan bir şey yani bu çok ciddi vahim 

bir durum. 

OYA   : Evet yani ne bileyim. 

OSMAN  : şeyde yurtdışında epey şey oldu. Epey teşhir oldu. 

OYA   : Evet 

OSMAN  : Bir sürü o demokrat şeyisi falan değişti. 

OYA   : Evet evet yani bana da mailler geliyor, şey yapmıştık her 

tarafa çağrılar yapmıştık. Yaa işte Birleşmiş Milletler deki . . . . (anlaşılmadı) hepsi şey 

halinde infial halindeler ve Facebook. Twitter, faks, mail, bakanlıklar, hükümet hiçbir şekilde 

onlarda etkili olmamasına dehşete kapılmış. Yaa bu kadar yaygın bir şey var niye etkisi yok 

OSMAN  : Herif şey yapıyor yaa. uluslararası baskı olduğu zaman zaten 

uluslararası komplo diyor. Yani o kadar şey bir mantık ki yani o kadar araçsallaştıran ve 

hiçbir şeye oturmayan. Yani gerçekliğe oturmayan bir siyaset yapma tarzı ki adam çok tipik 

çok pis bir popülistçe 

OYA   : Ooo öyle hani propaganda için öyle diyor bence yani kendi ne 

düşünüyor ben direk bu iş bitecek başka yolu yok yoksa benim iktidarım gidecek kafada direk 

bu var yani 

OSMAN  : Kendisinin daha şey düşüncesi daha ağırlık düşünceleri 

olmadığı için yani şu anda günü kurtaracak ne düşünce kendisine uygun görüyorsa o 

düşünceleri kullanıyor. 

OYA   : Evet 

OSMAN  : Yani bu populist politikanın bir şeyisidir.Yani niye işte bir 

sürü Yugoslavya’da falan da yani sosyalist parti nasıl bir milliyetçi şeyi gibi 

OYA   : Evet 

OSMAN  : Böyle bir şey 

OYA   : Evet yani bu şeye bakalım da ya bu bir iki gün gerçekten bu 

tansiyon nasıl düşecek bende şey yapıyorum. Hani kim bunun muhattabı ne denecek bu 
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insanlara hani bu geçtikten sonra şeyden çok netim yani bundan sonra her hafta kesin Hak ve 

Adalet Mitingleri yani. Anladın? yani 

OSMAN  : Evet evet 

OYA   : Haklarımızı gasp ediyorsunuz adalet istiyoruz kardeşim 4 tane 

işte daha da gelecek yaralılarımız var bilmem ne sen geldiğin beri zaten bir başbakan kalkıp 

da bir ülkede ben yargı kararına uymam der mi yaa. Ne demek yani bir hukuk devleti yazıyor 

senin anayasanda. Böyle bir şey dehşet yani .Hani buna dair şeyler yapalım derim. 

OSMAN  : Evet evet. 

OYA   : Bu böyle bitmez yani. 

OSMAN  : Evet ya yok bundan sonra biraz daha yani daha kendisi 

açısından zor yönetilebilir bir toplum olduğunu şey yapmak lazım. onu anlaması lazım 

 OYA  : Evet peki (gülüyor) 

OSMAN  : Yaa yani polisle zaten insanların çok büyük sempatisi yoktu. 

Bundan sonra polis iyice şey oldu. Düşman gibi insanlar 

OYA   : Tabii tabii Demin Cevahire girmiş polis duydun mu?  

OSMAN  : Hayır 

OYA   : Bütün AVM içindekiler yuhluyor. Artı 1 Haberde gördüm şey 

yapıyor ağlıyor polisler diye muhabir veriyor. Biz bunun için neyi hakettik gibi.  

OSMAN  : Evet. Tabii yani sonuçta siyasetin sonucu bu sadece polisin 

şeyi değil ki. İnisiyatifi olan bir şey değil ki. 

OYA   : Evet. Bir tane AKP milletvekili kalkıp istifa etti. şimdi twitter 

dan dünden beri bombardıma uğratıyorum. Yani bir tanesi kalkıp yaa onurlu ve vicdanlı bir 

tane yok mu bu 350 arasında yani? 

OSMAN  : İşte evet o da başka bir sorunu gösteriyor. 

OYA   : Evet ya diyorum kalkın savunun bu vahşeti televizyonlarda 

çıkın kardeşim yani ya da istifa edin. Hani bu kadar sessizliğe bu vahşete sen bu milletin 

vekilisin çıkmışsın oraya bizim vergilerimizden maaşın alınıyor. 

OSMAN  : Evet 

OYA   : Bu tür şeyler yapmaya çalışıyoruz şimdi ama bakalım ne işe 

yarar bunlar için bir işe yarar mı? Emin değilim. 

OSMAN  : O işte her hafta bir miting veya işte bir şey Hak ve Adalet o iyi 

bence, iyi bir düşünce yani 

OYA   : Evet. Yani geliştirelim düşünelim yani bu ilk anda aklıma 

gelen şey çünkü bakıyorum millet 11 yıldır AKP icraatlarını döküyor ve orda ki dökülen 

şeyler gerçekten hak yitimleri. Yani o yüzden aklıma gelen bir şey adalet ve zaten şu an 

ruhsuzluk adalet isyanım var . Benim de ondan kaynaklı biraz. 

şeklindeki görüşmeden ve Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın gezi parkı 

eylemlerine katıldığı ve eyleme katılan diğer şahıslarla irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. 

06.06.2013 21:41 tarih ve saatinde 90532262xxxx numaralı hattı kullanan Hayko 

BAĞDAT isimli şahısla yaptığı, 
HAYKO  : Abi şimdi şöyle birşey var. Sadullah ERGİN, yarın bir heyet 

oluşturup kendi aramızda konuşmamızı ister 

OSMAN  : Pardon bir daha söyle. 

HAYKO  : Sadullah ERGÜN ile Nimet BAŞ Yarın saat 2 de Tarabyada 

saat 2 de görüşelim kendi aramızda ayrı bir heyet oluşturup konuşalım diyor, gerekirse 

içerideki bir heyet filan talepte bulundu, ne yapalım bu kullanılmak mıdır. 

OSMAN  : Sadullah ERGİN ve kim dedin? 

HAYKO  : Nimet BAŞ 

OSMAN  : Sadullah ERGİN düzgün bir adam 

HAYKO  : Biliyorum 
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OSMAN  : Nimet BAŞ 1 tanımıyorum 

HAYKO  : Ben iyi tanırım çok makul bir kadın o da 

OSMAN  : Peki bunu kime iletmiş bu talebi? 

HAYKO  : Bana bana söylediler 

OSMAN  : Direk sana söylediler. Şimdi Biraz önce ben Emel KURMA ile 

konuştum. işte Enver KURMA da şöyle birşey dedi. Ya biz böyle heyet olsada birkaç kişi ile 

görüşsek dedi .şimdi temsili bir heyet kurabilmenin imkanı ve ihtimali yok 

HAYKO  : Evet 

OSMAN  : Yani ben birkaç şeyle görüştüm. Halkevlerinden insanlar ödp 

ile konuştum, böyle bir Temsili bir heyet bulmak imkanın yok. Fakat danışma, istişare yani 

şöyle olursa şöyle olabilir böyle olursa böyle olabilir. Tahminlerimizi, değerlendirebiliriz 

söyleyebiliriz. Yani bunda bir mahsur yok. 

HAYKO  : Şey yapalım mı bir araya gelip üstünkörü bir heyet kurup, 

istersen çarşıyı da alıp bilmem neyi de alıp bir çalışalım mı nedir durumumuz 

OSMAN  : Olabilir olabilir bu kaçta dedin toplantı 

HAYKO  : Yarın 2 dediler ama ben şimdi Dolapderedeyim açıkçası, Ben 

de emin olamadım yani iyi bir şey mi hayırlı bir şey mi yoksa 

OSMAN  : Sadullah ERGİN ile görüşmenin bir zararı olmaz 

HAYKO  : Tamam 

OSMAN  : Yani biz onunla Açlık grevi ile ilgili görüştük benim onunla 

ilgili izlenimim uyuyor.valnız bunu basına herhalde 

HAYKO  : Basına kapalı optarika olacak. 

OSMAN  : optarika olacak,yani istişare şekline olabilir, sivil toplumdan 

bazı insanlarla 

HAYKO  : Ama işte kim bu heyet yani 7-8-10 kişi kim bunlar çarşı var mı 

OSMAN  : 10 kişi fazla çarşı falan yok yok. çarşı olmaz 

HAYKO  : Yani çarşı olabilir beklentileri böyle birşey zaten 

OSMAN  : Yani çarşıdan bilmiyorum kim. Yani ben çarşıyı tanımıyorum 

aslında. 

HAYKO  : var var benim tanıdıklarım ama şey yapalım mı abi bir yerde 

bir araya gelelim 

OSMAN  : Olur sen nerdesin şimdi? 

HAYKO : Dolapdere den Taksime gelebilirim. 

OSMAN  : Gel Elmadağa istersen. 

HAYKO  : Elmadağa derken? 

OSMAN  : Bizim ofisi 

HAYKO  : Senin ofise burdan (anlaşimadı) 

OSMAN  : Dolabdere Tabi tabi yukarı çıkacaksın Divanın oraya getirecek 

seni yani Rixosun oraya kadar getirecek seni. 

Hayko  : Tamam 

OSMAN  : Rixosun ordan 5 dakkaya gelirsin buraya 

HAYKO  : ofiste mi yapalım toplantıyı 

OSMAN  : Sakin burası 

HAYKO  : Tamam abi peki ben. 

OSMAN  : Başka kim var başka bir isme? 

HAYKO  : şu anda yanımda Şenol bey var DİSK ten. Tamam Şenolu da 

alıp geleyim şey yapalım beraber istişaresini edelim. 

OSMAN  : Olur peki. 

Hayko  : Tamam abi geliyoruz o zaman hadi. 

şeklindeki görüşmeden ve 
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13.06.2013 10:10 tarih ve saatinde 10 numaralı hattı kullanan ALİ isimli şahısla 

yaptığı 
ALİ   : Ha (gülerek) fena değilim, fena değilim. İşte bugün oylama 

var biraz sonra. 

OSMAN  : Evet 

ALİ   : şimdi benim kafamda geçen, seninle yaptığım kısa 

konuşmadan sonra eğer bu doğruysa referanduma karar verildiği. Biz karar değiştirim yani 

Erdoğan diyalog yapmıyor falan diye eleştirmiştik. Ne diyorsun? 

OSMAN  : Yaa şimdi referanduma tepki var. Yani referandum, şu anda 

uzlaşma yönünde bir adım görülmüyor doğrusunu istersen. 

ALİ   : Bence hata yapıyorlar eğer görmüyorlarsa. 

OSMAN  : Yok yani şimdi. Yani şu andaki dün itibariyle durumdan daha 

iyi. Yani çünkü dün itibariyle ben yapacam edecem diyordu. 

ALİ   : Evet onun için, biz onu eleştiriyoruz işte. 

OSMAN  : Ama referandumu biz bir uzlaşma yönünde adım diye 

yorumlamak istemiyor.Yani şöyle diyeyim refarandum aslında yapıldı yani 1 milyon kişi eğer 

bunun park olarak kalmasını istiyorsa bu artık şeydir. Bir iradenin beyanıdır. Erdoğanın bunu 

dinlemesi lazım. Ama diyalog çabasını şey yapabilirsiniz. Yani diyaloğun başlamış olması 

olumlu bir gelişmedir falan diyebilirsiniz. Ama referandumu şey yapmayın sakın ııı 

referandumu iyi bir çözüm diye anlatmayın. 

ALİ   : Niçin? 

OSMAN  : Yanlış yani Ahmet İnselle de bunu konuştum. Başka 

arkadaşlar da bunu konuştum. ııı bir sürü nedeni var bunun. Bu tamamen Macurutaryal 

Demokrasi anlayışının tezahürü, azınlığa söz hakkı vermiyor, hayat hakkı vermiyor. 

Referandumda ben nasılsa çoğunluk alacağım diye 

ALİ   : Garanti mi? 

OSMAN  : Garanti veya değil. Ama mantık böyle işliyor. Yani burda 

mantığın şey olması lazım. Yaa bu kadar insan bunu istiyorsa eee o zaman benim bunu kabul 

etmem lazım diye düşünmesi lazım. Çoğunluk kimdeyse o olmaz. 

ALİ   : Bu Osman yok ama şimdi demkrasinin temel ilkelerinden bir 

tanesi özellikle (Osman tarafından lafı kesilir) 

OSMAN  : sandık değildir. Sandık değildir. Bak sakın o muhabbeti (Ali 

tarafından lafı kesilir) 

ALİ   : Osman dinle 

OSMAN  : Ali bu konuda konuşmak istemiyorum senle kusura bakma çok 

sinirliyim zaten. 

ALİ   : Ciddi mi niçin? 

OSMAN  : Evet bu macurutaryan demokrasi anlayışının yargısıdır bu. Bu 

konuda referandum yanlış bir seçimdir. Ben dünkü toplantıyı olumlu görüyorum. 

ALİ   : Evet 

OSMAN  : Referandum kararı çıkması hükümet açısından geri adımdır 

ama ileri bir adım değildir. Ben yazdım onu sana yani bunu şey gibi ... (anlaşılmadı) 

sunmayın. çok eleştiri yani eleştiri alırsınız. Yani çok tepki toplar yani EDP de buna karşı tavı 

alcaktır. Eğer siz referandumu çözüm diye sunarsanız çok ciddi tepki alırsınız. 

ALİ   : Yaa benim referandum çözüm diye bir şey söylemeyeceğiz 

biz. Yanlız şu anda geçen dün akşam ki şeyin yani senden aldığım mesaj. şöyle bir mesajdı 

yani bir 4 buçuk saat üzerinde tartışıldı. Bu kanıda sen söyledin bu lafı ııı Erdoğan’ın bu 

referanduma doğru kapıyı açması aslında bir geri adımdır. 

OSMAN : Geri adım? 

ALİ   : Evet bunu söylüyorsun bu da pozitif. 
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OSMAN : Geri adımdır ama bak şimdi geri adımdır diyorum. Ama bunu 

olumlu bir adım demiyorum. Yani ileri adım, şimdi bizim için olumlu bak ileri adımları 

olumlu yokuz yani demokrasi açısında ileri bir adım değil bu. 

ALİ   : Yani şimdi bak, ben sana gönderdim bizim kanun tasarısını 

çok sert eleştriyoruz şeyi; dinlemiyor, konuşmuyor, çok underground falan filan diye yani 

anlamıyor. 

OSMAN  : Sizin karar tasarınızda şey yok. Parkın park olarak kalmasıyla 

ilgili bir görüş yok. Ben ona şaşırdım. 

ALİ   : Yaa zaten şeyi destekliyoruz diyoruz. Bu şeyin ııı Taksim de 

ki insanların şeyini. Amaçta O. 

OSMAN  : Ama amaç o ama yani sizin de Yeşiller olarak ııı bir kentsel 

kamu alanı ve parkla ilgili görüşleriniz olması lazım. 

ALI   : zaten bizim o konuda hiçbir şeyimiz yok. Park olsun istiyoruz. 

Hatta yeşil alan kullanılır alan bu konuda biz sizinle aynı çizgideyiz. 

OSMAN  : Peki ama niye karar regülasyonunda 

ALİ   : Bu ortak regülasyon olduğu için 

OSMAN  : Kim itiraz ediyor buna peki? 

ALI   : Yaa Hristiyan Demokratlar hiç girmek istemiyorlar öyle 

detaylara 

OSMAN  : Kim kim kim istemiyor. 

ALİ   : Hristiyan Demokratlar. 

OSMAN  : Hıı yani 

ALİ   : Detaya girmek istemiyorlar. Hatta şeyi bile çıkardılar. 

OSMAN  : Ama yani siz koyun onlar çıkarsın. Yani siz niye bunu 

önermediniz? 

ALİ   : Önerdik canım. Önerdik. Biz hatta şeyi önerdik doğudan dedik 

Taksim platformu ve şeyin protestocuların grup halinde mücadeleyi destekliyoruz cümlesini 

koyduk. 

OSMAN  : Hı hı 

ALİ   : Onu da kabul etmediler. 

OSMAN  : Hayır yani mücadelesini destekleme biraz daha siyasi tavır 

ama. 

ALİ   : Hıı 

OSMAN  : Halk olarak kalması 

ALİ   : Ama onu dolaylı olarak zaten eleştiriyoruz. İşte İstanbul da 

çevrede çok şeyin yok olduğunu falan o konuda görüşlerimiz girdi metne. 

OSMAN  : Yani şunu diyebilirsiniz başbakanı işte bunların çağırması ve 

görüşmesi olumlu bir adımdır diyebilirsiniz. Ama o kadar yani 

ALI   : İleriye gitmeyelim diyorsun sen 

OSMAN  : Hayır hayır sakın referandumla ilgili yani referandumla ilgili 

referandumun olumlu bir şey olduğunu söylemek şey olur hatalı olur. 

ALI   : Oldu o zaman biz Erdoğana konuşmuyor, dinlemiyor şeyini 

çıkaralım ama referandum üzerine bir görüş bildi rmeyelim öylemi? 

OSMAN : Evet evet evet. Yani referandumu onaylayacak bir şey 

söylemeyin. Yani eğer referandumla ilgili bir şey söyleyecekseniz. Bence şey deyin. 

ALI   : Yok yok bizim zaten çok geç şu anda yeni bir karar tasarısını 

değiştirmemiz mümkün değil. 

OSMAN  : Bir ekleme yapalım bir ekleme 

ALİ   : .... (anlaşılmadı) cümleleri çıkarabiliriz o kısım. 

şeklindeki görüşmeden ve 
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06.06.2013 22:56 tarih ve saatinde 90533467xxxx numaralı hattı kullanan 

Memet Ali ALABORA isimli şahısla yaptığı, 
MEHMET OSMAN : şey ııı heyecanlı günler ııı şimdi Şenol aradı herhalde seni. 

MEHMET ALİ  : şimdi konuştuk. 

MEHMET OSMAN : şimdi son dakka da bir şey çıktı bu malum .. .(anlaşılmıyor). 

MEHMET ALİ  : Biliyorum abi duydum Şenola da söyledim. 

MEHMET OSMAN : Sen gelmezsem daha iyi olur demişsin. 

MEHMET ALİ  : Evet abi. 

MEHMET OSMAN : Benim de kafamda şöyle bir senaryo var. 

MEHMET ALİ  :Pardon bir dakka abi bir dakika. 

MEHMET OSMAN : Hı pardon. 

MEHMET ALİ  : Evet dinliyorum. 

MEHMET OSMAN : Duyuyor musun? 

MEHMET ALİ  : Dinliyorum abi. 

MEHMET OSMAN : Ya benim kafamda şöyle bir senaryo var yani yani ben de 

katılırım dedim ama kamuoyuna yönelik yani bir isim geçmesi falan gibi bir şey söz konusu 

olmaması halinde yani bu işi öyle bir tezgahlayalım ki eğer tezgahlayabilirsek yani bu işin 

kamuoyu gücü çarşı olsun çarşı gurubu olsun diye düşünüyorum çünkü bunu ve bizler ne 

soldan herhangi bir örgüt ya da herhangi bir örgut lideri şey yapamaz yani çok ağır bir iş bu 

...(anlaşılmıyor) olmuş bilmem ne olmuş polis şiddeti var filan falan, topluma karşı çarşı 

gurubunun bir şeyi var bir meşrutiyeti var yani şimdi mücadele etmişler bilmem ne yapmışlar 

bir de hani siyası hesapları olmadığı için kimse çarşı gurubunu rakip diye görmüyor, şimdi 

bizim oraya gitmemiz biraz çarşi gurubunu fişeklemek yani onları cesaret in verdirmek biraz 

da işte bi bakana ya kardeşim yani burası öyle bir yer ki yani burada herkes var o da var şu da 

var bu da var yani bunlar üzerine kategorize etmek ışte şu şudur bu budur hikayesinden 

vazgeçin yani o şeyi vermek onu anlatmaya çalışmak ve bu yani tamamen kapalı bir toplantı 

olacak diye şey yapıyorum ben de giriyorum. 

MEHMET ALİ  : Kapalı bir toplantı olmasında bir şey yok yani açık ya da 

kapalı olması değil mevzu abi yani burada mevzu şu yani birincisi ben hakikaten dışarı 

çıkmiyorum şuan da yani hayati tehlike var abi. 

MEHMET OSMAN : Hayati tehlike ne taraftan gelecek diye şey yapıyorsun? 

MEHMET ALİ  : Abi şuan da bir tane bir tane iki tane bakan 1 tane belediye 

başkanı bır tane polis şeyi Önder neydi adamın adi Önder bir şey bir de Aziz BABUŞÇU 

AKP il başkanı hedef gösteriyorlar ben günde 300-500 tane tehdit twiti aliyorum Facebook ta 

adıma açılmış sayfalar herhalde bini geçmiştir. 

MEHMET OSMAN  : Baksana işte bunu bunu da adalet bakanına söyleyelim 

manyak mıdır bunlar ya, Adalet bakanına söyleyelim tam adamı işte, abi yorum söylüyorum 

abi. 

MEHMET ALİ  : Tam adamı ama öyle olmuyor ki abi şimdi ben bir benim bir 

temsiliyet şeyim yok olması . . .(anlaşılmıyor). 

MEHMET OSMAN : Benim de benim de yok benim hiç kimse yok burada çarşı 

dışında hiç birimizin yok zaten temsiliyet iddaası ile gitmiyoruz. 

MEHMET ALİ  : Ne olursa olsun abi sonuçta adam karşısında gördüğü 

muhatabı bir muhatap kabul edecek yani muhatap gördüğü için arıyor zaten. 

MEHMET OSMAN : Hayır ama bir şöyle dedik yani biz ancak oradaki kitlenin 

psikoloisini ve ne gibi şeylerden çok rahatsız olduğunu neler olursa olabilirse bunu 

değişeceğine dair sadece kişisel görüşmelerimizi söyleyeceğiz o kadar abi başka zaten temsil 

edecek kimse bulamıyor yani yok öyle bir şey şuan da kitleyi temsil edebilecek hiçbir 

Allah’ın kulu yok. 

MEHMET ALİ  : Evet, gençler var abi orada kurulsunlar sorsunlar insanlara. 
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MEHMET OSMAN : Yani gittik çadır çadır dolaşıyorlar yani o başka tabi onu da 

yapabilir ama şimdi burada bir de şey var yani sahiden pazartesiye kadar biraz olayı 

normalleştirmek de önemli çünkü benim korkum pazartesi yine bir polis şiddeti dalgası ile 

karşı karşıya gelebiliriz ya hafta sonu bırakırlar bunlar ama yani pazartesi günü böyle işgal 

altında bir Taksim işte barikatlar ile kapatılmış caddeler şeyini durumunu sürdüreceklerini 

zannetmiyorum yani bu bizim son şeyimiz yani son demeyelim de hani bir barut bu bence 

bunu bi de Sadullah ERGİN ile ben daha önce görüştüm yani 3 kere falan görüştüm sen 

görüştün mü bilmiyorum. 

MEHMET ALİ  : Hayır abi. 

MEHMET OSMAN : şey bir adam güvenilir birisi yani şey gibi değil diğer AKP li 

siyasetçiler gibi pek değil, açlık grevlerini de falan şey yaptık yani 3 kritik görüşme yaptık 

yani benim şeyim iyidir notum iyidir Sadullah ERGİN e, yani ben. 

şeklindeki görüşmeden ve 

17.06.2013 15:26 tarih ve saatinde 90532468xxxx numaralı hattı kullanan 

Hanzade GERMİYANOĞLU  isimli şahısla yaptığı, 

OSMAN  : Yok ben maalasef daha şeydeyim ben Cuma günü döneceğim. 

HANZADE  : Tamam ben sizi fazla arayı uzatmadan o toplantıyı yaptık çok 

teşekkürler çok faydalı oldu hem hukuki zeminde hem sosyal medya ve iletişimle ilgili o 

toplantıya gelen arkadaşşlarla ilerliyoruz çok teşşekkür ederim Cezayiri bize açtığınız için ııı 

gelişmelerle ilgili sizi haberdar edeceğiz. 

Şeklindeki görüşmeden ve 

21.06.2013 16:52 tarih ve saatinde 90532468xxxx numaralı hattı kullanan 

Hanzade GERMİYANOĞLU isimli şahısla yaptığı, 

MEHMET  : Fena değil işte yavaş yavaş dönüyoruz yarın İstanbul’da 

olacağım. 

HANZADE  : Tamam şahane ya bir türlü sizinle toparlayamadık. 

OSMAN  : Görüşemedik doğrusu evet. 

HANZADE  : şimdi bu ilk toplantıdan sonra çok iyi . . .(anlaşılmadı). . .aldık 

katılan ekipten Turgut hocadan, Ferda KESKİN den falan, direniş kendi akışında gidiyor ve 

bir sürü yerde bir sürü şeyler oluyor belki takip ediyorsunuzdur. 

OSMAN  : Evet. 

HANZADE  : Yani muhtemelen yakın zamanda bunun ivmesinin düşmesi 

gibi bir risk olabilir toparlanamaması gibi bir risk olabilir biraz bu hareketi toparlmak hem 

genişletmek hemde derinleştirmek için ne yapabiliriz diye daha geniş bir kitleyle buluşalım 

diye aynı ekiple konuştuk aslında ilk hedef ve 40 kişilik bir ekip yine ilk ekibi de kapsayan 

ama Taksim dayanışmayı Platformdan Betül TANBAY ı da dahil ettiğimiz bir liste çıkardık 

bu pazar için bir toplantı planladık ama pazar çoğunluğa uymuyor. 

OSMAN  : Tamam. 

HANZADE  : ben sizden bir mail alayım hem bu programın süresini 

kısaltmak ile ilgili Turgut hocadan bir geri dönüş geldi hemde tarihini evirmekle ilgili, siz de 

bu ekibin içinde görmek istiyoruz. Emel de gelemedi ilk toplantıya falan. 

OSMAN  : Tamam. 

HANZADE  : Daha geniş ve daha temsil gücüde kuvvetli olan çünkü 

Taksim Dayanışma bütün bu kent formları oluyor bi türlü bu noktada birleşmiyor. 

OSMAN  : Evet evet. 

HANZADE  :Bi birleşik noktası olsa bunun gibi fikirler var birde 

genişletmek anadoluya yaymak gibi fikirler var biraz daha hareket planı çıksın her birimize 

Tudulistırlar çıkartalım ııı gibi bir toplantı planlıyoruz. 

OSMAN  : Tamam. 
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HANZADE : Ben size ilk içeriğini bir imeil atayım Garaj Istanbul hani 

kalabalık 40 kişilik bir ekip hani Dünya cafe yapalım açık alan yapalım gibi fikirler var ııı 

Garaj İstanbul mekan verebilir, yine belki cezayir konusunda sizden destek alabiliriz diye 

düşündük. 

OSMAN  : Cezayir sorun değil ayarlarız boşsa tabiki ayarlarız. 

HANZADE  : Tamam çok teşekkürler bir imelinizi alabilirmiyim Osman 

Bey. 

OSMAN  : xxxx@süperonlıne.com. 

HANZADE  : Tamam zaten geçen sefer gönderdiğim meil elinize ulaşmıştı 

değil mi?  

OSMAN  : Evet evet evet. 

HANZADE  :Tamam ben şimdi şuanda bu temtikıt programı ve tentıkıl 

katılımcı listesini size göndereyim. 

OSMAN  : Tamam. 

HANZADE  : Onun üzerinden konuşmaya devam edelim. 

şeklindeki görüşmeden Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın Gezi parkına katılan 

ve eylemlerde söz sahibi olan gruplar tarafından değişik tarihlerde yapılan toplantılara 

katıldığı tespit edilmiştir.  

10.06.2013 18:28 tarih ve saatinde 90533635xxxx numaralı hattı kullanan Oya 

ERSOY isimli şahısla yaptığı, 
OYA   : Ben de onun için aramıştım meil attım hani telefonda uzun 

uzun anlatmak zor olur diye böyle bır şey. 

OSMAN  : şu bankadan paraları çekilse de Tayyip ERDOĞAN bu işte 

uluslararası faiz lobisi işi diye şey yapacak. 

OYA   : Evet ama bunu gerçekten bir saflaştırmaya gidiyor ve bunu 

engellemenin yolu da ancak tabanına ve diğer mevzuları yapmak gibi düşünüyoruz hani 

çözüm önerisi olarak bunu düşündük ve bu Garanti Bankasının müdürünün 

açıklamalarından sonra bir zaten kendiliğinden bir kredi kartı kesme gibi iş olmuş mis 

sokaktakiler ve İstiklal Caddesinde bir tepki şeyi var. 

OSMAN  : Bankadan kredi kartını kesmek iyi bir şey ama para çekmek 

dediğin zaman bu tamamen ekonomiyi çökme operasyonu diye algılanır o biraz kullanılacak 

bir şey 

OYA   : İşte bir tehdit olarak yapacak başka birşey kalmıyor kendileri 

zaten Türk Bankalarına bilmem ne gibi saçma sapan açıklamalar yaptı kendisi yapıyor aslında 

yani. 

OSMAN  : Evet doğru doğru. 

OYA   : Böyle bir şeyi bir de bu uluslararası düzlemde biraz birşey 

yapmaya çalıştık bir kaç birşeyde oluyor zaten ama. 

OSMAN  : Bence yapılabilecek şuanda en yani şeylerden bir tanesi kolay 

işlerden bir tanesi Türkiyeye gaz satışı . . .(anlaşılmadı). .. biber gazı satışlarına ambargo. 

OYA   : Evet onu konuşmuştuk doğru o da var ve şuan bir tepki hani 

çünkü saflaştırmaya gidiyor. 

OSMAN  : Tabi canım. 

OYA   : Yani şimdi cami imamını görevden almış ya bu kadar olmaz 

yani bu kadarı da yanı kendi yalan söylüyor birde üstünede yalanını besleyen işler yapmaya 

çalışıyor. 

OSMAN : Adamın siyaset yapma biçimi sürekle manipülasyon 

sürekli yanlış bilgi kullanmak ve zaten kendisi de yalan söylediği için kendisi de bir 

söylediğini herkes başka bir hale getiriyor üç gün sonra başka birşey söyleyecek biz 

zaten hukuka saygılıydık gündemdeydik diyecek falan yani böyle siyaset tarzı. 
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OYA   : Evet evet bir kaç Akp istifası oldu birde İzmir’de şimdi Akp 

içerisinde şey olmuş bir tartışma ben onun da önemli olduğunu düşünüyorum hanelerde falan 

özel olarak bu şeyi yapacağız yani burada onura ve vicdana seslenen birşey yapmaya 

çalışıyoruz. 

OSMAN  : iyi olur iyi olur ama o yani çok şey yapmayın çok hani 

para çekme işini vurgulamayın bence. 

OYA   : Ama onun başka şansı yok ki yani nasıl sıkıştıracağız 

bunu.  

OSMAN  : Ya oradan sıkışmaz . . . (anlaşılmadı).. 

OYA   : Bugün borsayı açamadılar mesela dünkü konuşmalarından 

sonra 11 e kadar borsayı açamadı lar. 

OSMAN  : Ama yani şeyi yani bizlerin bunu bak şöyle bir şey bunu 

siyasi olarak sonuna kadar kullanmak lazım ama bunu kullanırken ekonomik kriz 

yaratıyor olarak havasında da olmamak lazım yani ekonomik kriz yaratmak bence şu 

anda sol demokratik kesimlerin şeyi olmamalı ona faaliyet alanı olmamalı. 

OYA   : şuan zaten ekonomik kriz varda yani. 

OSMAN  : Tamam varsa o zaman olacağına bakar yani....(anlaşılmadı)... 

OYA   : Anladım peki ben bir paylaşayım. 

OSMAN : Yoksa şeyden dolayı değil yani kendi ekonomik durumum 

bozuluyor diye söylemiyorum bunları yani. 

OYA   : Hayır hayır hayır öyle anlayacak olsam göndermezdim zaten 

öyle anlamıyorum. 

şeklindeki görüşmeden Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanını yalancı olarak hitam ettiği, Gezi parkı eylemlerinde Garanti 

Bankasının yapmış olduğu açıklamaları protesto amaçlı bankadan para çekmenin halk 

gözünde ekonomik kriz çıkarmak isteniliyor algısı oluşturacağı için bankadan para çekme 

değil kredi kartı kesme eyleminin daha doğru olacağını belirttiği, görüşmede geçen “OYA : 

Ama onun başka şansı yok ki yani nasıl sıkıştıracağız bunu. OSMAN : Ya oradan 

sıkışmaz . . . (anlaşılmadı)..”  şeklindeki diyaloglardan esas amacın Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini zora sokmak olduğu tespit edilmiştir. 

20.06.2013 19:18 tarih ve saatinde 90532262xxxx numaralı hattı kullanan 

YİĞİT isimli şahısla yaptığı, 

MEHMET  : NUR Hamın onu halledecem dedi, şey yapacak Faks ile 

hallederim dedi. 

YİĞİT  : Ya sen o yazıyı ya NUR Hanım senin imzanı taklit 

edebiliyorsa ona atsın ya da sen o metni imzalayıp fakslarsan Nur Hanıma .. . (anlaşılmadı) 

çünkü sonra Aslını sonra aldı racağım ben senden,sonra buluştuğumuzda aldı racağım ama. 

MEHMET  : Tamam tamam senin faksın nedir ? 

YİĞİT  : Abi ben alırım Nur Hanımdan ya aldırırım yarın. 

MEHMET  : Tamam okey tamam oldu. 

YİĞİT  : Hiç gerek yok yani sen hazırlıyorsan tamam. 

MEHMET : Tamam okey. 

YİĞİT  : Ayşe’ye çok selamlar iyi tatiller. 

MEHMET  : Başüstüne başüstüne. 

YİĞİT  : Tamam ya bişey söyleyeceğim yani biraz münasebetsiz bişey 

olacak da bu İnsan Hakları Komisyonu geldiğinde görüşmek ister misin? 

MEHMET  : ne zaman geliyor ? 

YİĞİT  : Temmuzun ilk haftası. 

MEHMET  : Olur yani memnun olurum. şimdi biz biz şöyle bi hazırlık 

yapıyoruz şeyin bu yani DEVLETİN GAZI KULLANMA YÖNTEMLERİ 
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DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE Bİ GAZ TÜRKİYEYE GAZ İHRACATINA Bİ AMBARGO 

TALEBİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ. 
YİĞİT  : Ooo süper. Tamam abi .İşte on ııı madem Sen yenisini tanıdın 

mı bilmiyorum, 

MEHMET  : Hayır hayır tanımadım. 

YİĞİT  : İyi tanımanda yarar var ya ben onu söyleyeyim ablama da 

senle bi bişeyler ayarlasınlar. 

MEHMET  : Tamam olur olur. 

YİĞİT  : İyi olur hani senle konuşmaları ,tamam abi? 

MEHMET  : Olur olur iyi olur. 

YİĞİT  : Tamam. 

şeklindeki görüşmeden Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın polisin  toplumsal 

olayları dağıtmak için  kullanacağı gazı Türkiye’nin satın alması ve kullanmasına  ambargo 

koydurmak için uluslararası çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. 

24.07.2013 10:44 tarih ve saatinde 90537785xxxx numaralı hattı kullanan Fırat 

YAVUZ isimli şahıstan ALDIĞI, 
Osman abi merhaba. Kurumunuzdaki arkadaslar sanırım size kısa film projemizin 

bilgilerini ve demosunu vermişler. Biz Kürt festivallerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Post 

produksiyon aşamasındayız ve kurgu-edit ekibine ödeme yapabilmemiz için daha önce size 

söylediğm bütçe destegine ihtiyacımız var. Sizden dönüş bekliyorum. Selam ve sevgiler. Fırat 

(MKM) 

şeklindeki mesajdan ve 

24.07.2013 14:58 tarih ve saatinde 90537785xxxx numaralı hattı kullanan Fırat 

YAVUZ isimli şahısla yaptığı, 
MEHMET OSMAN KAVALA : Merhaba, bu yıl fiimlere destek için ayirmis 

oldugumuz fon maalesef tukendi, borc olarak verdigimiz fonlarin geri donusunde de gecikme 

var, ama kisitli bir destek sagiayacagiz. Kolay gelsin, selamlar. Osman 

FIRAT YAVUZ  : Kısıtlı desteginiz ne kadar olur osman abi. 1700 

tl olmaz mı? 

şeklindeki görüşmeden Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın PKK/KCK terör 

örgütü müzahir kurumları tarafından hazırlanan filmlere mali destekte bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Yine şüpheli hakkında Duran Pehlivan isimli şahsın beyanları ve 22/01/2019 tarihli 

e-posta ihbarı gibi soyut, somut delillerle desteklenemeyen iddia konusu olayla ilgili ihbarlar 

mevcut ise de bu hususlar teyit ve tespit edilemediğinden iddianameye konu edilmemiştir. 

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA;  

Mehmet Osman KAVALA’nın, 03.08.2013 günü, saat: 14.20’de Beyoğlu ilçesi 

Firuzağa Mahallesi Hayriye caddesi no:12 sayılı adres önüne gelerek cezayir lokantası isimli 

işyerine giriş yaptığı ve burada Ali Hakan ALTINAY isimli şahısla buluşarak görüşme 

yaptıkları tespit edilmiştir.  

Mehmet Osman KAVALA’nın, 18.08.2013 günü saat: 12:15’de cezayir 

lokantasında Bülent Forta ve A erkek şahısla buluştuğu, saat:12:50’de yanına Turgut Öker, B 

erkek, Cerkek ve D erkek şahısların da geldiği ve görüşme yaptıkları tespit edilmiştir.  

Mehmet Osman KAVALA nın İlimiz Şişli İlçesi Cumhuriyet Caddesi No:40 sayılı 

Kahan iş merkezinde bulunan ofisinde 01.10.2013 günü saat:10.00 sıralarında Gökçe 

TÜYLÜOĞLU ile Ahmet Faik İNSEL isimli şahıslala görüşme yaptığı,  

Mehmet Osman KAVALA nın 16.11.2013 tarihinde Şerafettin Can ATALAY ile 

saat:15.45 sıralarında Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluştuğu ve görüşme yaptıkları, 



326 

 

Mehmet Osman KAVALA, Ahmet Faik İNSEL ve Şerafettin Can ATALAY, 

isimli şahısların 26.10.2013 tarihinde saat:18.00 sıralarında Taxim Hill Hotelde buluşarak 

görüşme yaptıkları, 

Mehmet Osman KAVALA’nın 16.11.2013 tarihinde Şerafettin Can ATALAY ile 

saat:15.30 sıralarında Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluşarak görüşme yaptıkları,  

Mehmet Osman KAVALA’nın 23.11.2013 tarihinde saat:15.30 sıralarında 

Şerafettin Can ATALAY ile Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluşarak görüşme 

yaptıkları tespit edilmiştir.  

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüpheli Mehmet Osman KAVALA’nın soruşturma kapsamında 

yapmış olduğu iletişim tespit tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise 

olay başlıkları ve kolluk tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2161578114 de kayıtlı, 18.06.2013 01:01  de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) X ŞAHIS’a (905366753xxx - Ayşe PARLA)  attığı mesajda; “Bundan 

sonra galiba gittikçe daha fazla otoriterleşmeye ihtiyaç duyacak, bu da gittikçe daha 

fazla tepki doğuracak. Bir anlamda korktuğu "büyük” dediği 

ID: 2161863341 de kayıtlı, 18.06.2013 10:47 de ŞAHİSMAİL 

BEDİRHANOĞLU’nun (905339634xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) 

aradığı görüşmede özetle; Şahismail’in “  biz böyle hani bir gündemde olması bakımından 

bari senin de görüşünü alalım bu ara hani bir değerlendirmeden ziyade yani bizim bu“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Çok iyi olur“ dediği, Şahismail’in “hem bir değerlendirir hem 

de bu akil adamlar grubunda yer alan arkadaşlarımızın da biraz değerlendirmesini 

dinlemek istiyoruz ne olduğunu öğrenmek için memlekette“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tabi tabi çok iyi olur çok iyi olur çok faydalı olur“ dediği, Şahismail’in “He he tamam 

tamam o zaman“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sen sen şey yap sen siz yani tespit edin ben şey 

yaparım“ dediği,  

ID: 2162475873 de kayıtlı, 18.06.2013 16:12 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) TAMAR NALCI’yı (905077031xxx)  aradığı görüşmede özetle; Tamar’ın 

“Alo alo” dediği, Mehmet’in “Beni skypedan bir arasana bakayım skypedan alabilecek 

miyim“ dediği, Tamar’ın “tamam tamam bir saniye açmam lazım” dediği, 

ID: 2162928797 de kayıtlı, 18.06.2013 20:01 de MEHMET OSMAN KAVALA’yı 

(905322221xxx) TURGAY’ı (905366922xxx) aradığı görüşmede özetle; Turgay’ın 

“Beyefendi geldi de sizi sordu ben o yüzden sizi aramıştım da ...“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “He tamam tamam aradı beni buldu beni tamam sağol sağol“ dediği, Turgay’ın 

“Tamam görüşmek üzere“ dediği, Mehmet Osman’ın “... şeyler TAKSİM PLATFORMU 

toplanıyor değil mi yukarıda“ dediği, Turgay’ın “Evet bir de bir şey daha söyleyeceğim ... 

bizim Taksimde bir telsiz mikrofonumuz kolonumuz var bir de masamız var onları ne 

zaman alabiliriz ya da müsait mi” dediği, Mehmet Osman’ın “He vallahi işte onları hı 

masalar var değil mi bir masa mı iki masa var“ dediği, Turgay’ın “Masa var ... 1-2 masa 

var telsiz mikrofonumuz bir de kolonumuz orda“ dediği,  

ID: 2164195784 de kayıtlı, 19.06.2013 15:16 de MEHMET OSMAN KAVALA’yı 

(905322221xxx) TUĞRUL PAŞAOĞLU’nu (905366922xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “Ne vaziyet“ dediği, Tuğrul’un “Vaziyet ne vallahi vaziyet şey... yani şey 

hükümet işte elinden gelen her şeyle işte genel bir avlanmaya çıktı bildiğimiz gibi“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Tuğrul’un “İşte ve bunu şeye bir tür terör örgütüne üye 

olmakla birlikte terör örgütü üyesi olarak cezalandırma şeyi var ya terörde“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “He” dediği, Tuğrul’un “Mücadele maddesinde o çerçevede geziniyorlar daha çok 

hani bir şey yok ama“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı hı“ dediği, Tuğrul’un “Yani işte bir 

takım eski davaları mavaları da işte katarak matarak oralarda geziniyorlar işte sosyal medyaya 

karşı kanun teklifi geçiriyorlar yani bilebildiğin şey yani bunu hala ek baskı ve zorla çözmek 
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gibi bir şey yola girdiler“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Tuğrul’un “İnsanlar bazı 

insanları topluyorlar bilmem ne ediyorlar falan işte şimdi bu duran adam meselesi çıktı“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ha ha” dediği, Tuğrul’un “Onu biliyor musun ... pasif bir direnme 

var onu bile mesela durarak polise mukavemet diye uydurdukları bir şeyde dün adam 

topladılar ve bunu yani ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... ÇOK İYİ ÇOK İYİ İNŞALLAH 

ONU YAPARLARSA BİRAZ DAHA İYİCE“ dediği, Tuğrul’un “Yok ama yani bu 

inanılmaz bir şey mesela ve bunu şey kanunda gösteri ve yürüyüşler kanununda yeri var 

dediler sonra Engin CİNMEN çıktı birisi bana şunu okusun nerde var dedi yok tabi 

durarak mukavemet ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yok canım öyle şey olur mu yani 

saçma sapan“ dediği, Tuğrul’un “Yani hemen arkasından Muammer GÜLER böyle şey için 

adam alınmaz dedi falan filan yani hani komik yani hani şeyde şey işte bu bir takım parklarda 

forumlar yapmak diye gene bana biraz hani şeyli riskli bir çağrı var etrafta ama yani şey” 

dediği, Mehmet Osman’ın “  ŞEYDE NE GEZİ GEZİ PARKINDAKİ DURUM NEDİR 

ŞU ANDA“ dediği, Tuğrul’un “Yok Gezi Gezi tamam Gezi ye kimseyi sokmuyorlar hiç Gezi 

ye ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani kırılmış vaziyette mi“ dediği, Tuğrul’un “ Ha tabi tabi 

Gezi ... Gezinin içinde bol miktarda polis oturuyor meydana çıkış var yaya ve şey trafiğine 

açtılar meydanda bir takım insanlar ayakta duruyor dururlarsa gelip topluyorlar ama yani öyle 

şey yapmıyorlar kimse de zaten direnmiyor yani o şey yok hani öyle şeyli falan işte onu 

yapıyorlar gene sağda solda işte arada bir ufak gruplar ... girmek için işte Sıraselviler de orda 

burada ... bazı ataklar yapıyorlar ama küçük yani bugün daha da azalmıştır diye düşünüyorum 

dün biraz vardı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha tamam “ dediği, Tuğrul’un “Dün Disk ile 

Kesk yürüyüş yaptı fakat çatışmadı“ dediği, Mehmet Osman’ın “He he“ dediği, Tuğrul’un 

“Belli bir noktasında vazgeçti yani hani şey biz yürüyelim tamam dağılıyoruz dediler“ dediği, 

… Tuğrul’un “İşte Abbasağa parkında bilmem işte Ümraniye’de bir parkta orda burada bir 

sürü parkta forum yapalım diye bir şey var başlattılar“ dediği, Mehmet Osman’ın “O Çarşı 

galiba Abbasağada şey yapmışlar ...“ dediği, Tuğrul’un “O orda ama diğerleri de evet işte 

forum yapılsın falan zaten foruma gelen sanırım müdahale ederler foruma gelirse yani 

şimdilik öyle uluslararası tepki artıyor her tarafta yani yani yükseliyor onun içinde hükümette 

şey iyice kapanıyor içeri“ dediği, Mehmet Osman’ın “He he” dediği, Tuğrul’un “Şiddetli 

biçimde kapanıyor yani işte Avrupa birliği ile temasları şey yapmak bazı randevuları 

iptal etmek falan filan dahil“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Tuğrul’un “İşte şey 

şey ... şey tarafı da bu komplolar serisi de her gün şaşırtıcı bir şekilde gelişerek devam ediyor 

yani bu şeye kadar geldi Fethullah GÜLEN işte Koç ve Doğan grubu bilmem ne ... bir Doğuş 

grubu ortak toplantı yaptıya kadar geldi“ dediği, … Tuğrul’un “En ufak şey yok bütün o bir 

yani bütün olmadı denen ispatlanmış ha mesela dün şey dedi polis silah kullanmamıştır dedi 

onun söylediği saatlerde savcı şeyi açıklamıştı kurşunla öldürüldüğünü şeyin Ethem 

SARISÜLÜK’ün kurşunla öldürdüğünü açıklamıştı ama hiç yani şeyi olmuyor ...“ dediği, … 

Tuğrul’un “Böyle bir şekil devam ediyor bilmiyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “... yani 

devam edecek bu iş öyle anlaşılıyor“ dediği, Tuğrul’un “Evet ama yani şey daha pasif 

direnme biçimi diyorlar“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet evet” dediği, Tuğrul’un 

“PASİF DİRENME DE ZATEN BU DEVLETİN EN AZ BECEREBİLDİĞİ BİR ŞEY 

YANİ HANİ ZOR OLMADIĞI ZAMAN ZOR KULLANAMADIĞINDA 

ZORLANIYOR BAKALIM ÖYLE GİDİYOR İŞTE ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet 

evet“ dediği, Tuğrul’un “... ne zaman geliyorsun“ dediği, … Tuğrul’un “Ha şeye Ahmet 

Ahmet’e en son şarladı Başbakan“ dediği, Mehmet Osman’ın “Başbakan Ahmet’e mi şarladı 

hayrola“ dediği, Tuğrul’un “Evet doğrudan ... o dün de öbür profesör işte bilmem ne demişti 

şey dedi Ahmet ya bu aylardır aylardır günlerdir bu parkı terk etmiştiniz tamam mı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “He” dediği, Tuğrul’un “... gelmişti şimdi 20 tane şimdi öğrendim 100 

tane ağaç dikilmiş o demek ki bu çocuklar kazandı çiçek ... dikilmiş ağaç dikilmiş ...” dediği, 

Mehmet Osman’ın “He ...” dediği, Tuğrul’un “Ona da bir şarladı o büyük profesör de bilmem 
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ne diyor falan diye“ dediği, Mehmet Osman’ın “Öyle mi“ dediği, Tuğrul’un “Biz biz hep 

bakıyorduk dedi o da komik yani yani şey aslında Gezi parkı mükemmelmiş yani bu 

işgalden önce onu da söyledi“ dediği,  

ID: 2167554135 de kayıtlı, 21.06.2013 12:39 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ALİ HAKAN ALTINAY’ı (905325677xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “Sen birilerine yollayabildin mi“ dediği, Ali’nin “yolladım herkese 

Yörük ve Elif ŞAFAK  ısmarladı şey imzaladı ısmarladı nereden çıktı Ümit BOYNER, 

Necdet İPEKYÜZ, Nebahat AKKOÇ uçaktalar ondan sonracığıma Nedim ŞENER de 

dönmedi onu tekrar arayacağım dosya şu anda sadece Yörük ve Elif ŞAFAK var“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam yalnız şey Nedim biraz şey olabilir ya … başka 

gazeteciler yani Nedim’e imzalatı... o zaman başka gazetecilere de imzalatmak lazım değil 

mi“ dediği, Ali’nin “yani şeyi işte bu basın masın için bedel ödedi falan hani Avrupada bir 

şeyi var kredibilitesi var diye yani Nedim bile bunu diyorsa diye bir yani yanına bir ödül 

mödül koyarız istersen ne bileyim işte ... bilmem ne şeyi ya da” dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tamam şey mi yapsak acaba“ dediği, Ali’nin “Ya da istersen asılmayayım“ dediği, Ali’nin 

“İşte Nebahat ve şeyin Necdet İPEKYÜZ’ün peşindeyiz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam 

Nebahat olabilir Necdet olabilir Elif’in olması iyi çok iyi …  gençlik aktivisti diyelim yani 

yoksa başka hoş şimdi mesela Açık Toplumu kullanıldığı zaman illa Açık Toplumdan hani 

Açık Toplumun şeysi gibi olmuyor bu sadece“ dediği, Ali’nin “... dernek ya daha çok daha 

çok insanla bir şeyleri var hani biz gene küçük bir ... kendimizi bir şekilde şey yapıyoruz onu 

bir ... yapıp şey yapabiliyoruz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır gençlik çalışanı şey 

yapmıyor hiç yani ben yani benim bildiğim gençlik çalışanı  diye İngilizce bir ... ilk akla ... 

akla getiriyor …gençler içinde çalışma yapan …  Gençler içinde işte gençlerin işte iyiliği için 

çalışma yapan bir …  Sosyal hizmet uzmanı gibi bir şey bu“ dediği,  

ID: 2167909827 de kayıtlı, 21.06.2013 15:39 da BETÜL TANBAY TÜTEN’in 

(905422101xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Betül’ün “İkinciyi yolla daha şu anda yolladığını gerisini sil tamam mı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam tamam 20 imza değil mi alo“ dediği, Betül’ün “20 imza ama 

Nilüfer ... yok Baskın ORAN var“ dediği, Mehmet Osman’ın “tamam ne yapalım canım yani 

ne yapalım artık bu saatten sonra ... değil mi“ dediği, Betül’ün “He“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “20 imza değil mi“ dediği, Betül’ün “20 imza Nebahat AKKOÇ var“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Betül’ün “Hakan ALTINAY var“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam“ dediği, Betül’ün “Ondan sonra da Nilüfer yok Baskın var“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Peki Gökçeyi koydunuz mu“ dediği, Betül’ün “... Hakan şimdi yollamış 

yolladım ben artık bitti yani hem Gökçe hem Hakan zaten olamazdı” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hayır Gökçe var vardı değil mi“ dediği, Betül’ün “He“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Hayır Gökçe vardı zaten değil mi Gökçe TÜYLÜOĞLU“ dediği, Betül’ün “Gökçe yoktu 

Gökçe yoktu şu anda bir mail geldi Hakan benim yerime Gökçeyi koy diyor ben de artık 

yolladım dedim ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki ama onu Gökçeyi niye konmadı acaba“ 

dediği, Betül’ün “Bilmiyorum ilk başta bana Gökçeyi koyun demediniz ki Hakan’ı koyun 

dediniz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ben hayır ben öyle bir mail attım aslında“ dediği, 

Betül’ün “Şeyin Cengizin listesinde Hakan vardı Gökçe yoktu kimse de Gökçeyi ekleyin 

demedi sabahtan beri“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ben dedim ben dedim ben ben de mail 

attım Hakan ve Gökçe diye” dediği, Betül’ün “hem Hakan hem Gökçe mi dedin sen … 

Herhâlde ben Hakan Gökçe“ dediği, Mehmet Osman’ın “neyse tamam gitsin önemli değil o 

kadar“ dediği, Betül’ün “Önemli değil o kadar artık boş ver bir de bir ... başka yerde başka 

olmaz artık oldu işte 20 tane gayet iyi oldu bir sabahımızı yedi yeter bu kadar“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam bana gönderiyorsun şeyi“ dediği, Betül’ün “Yolladım“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Şimdi gönderdin mi“ dediği, “ dediği, Betül’ün “Son yolladım bitti yani 

artık” dediği,  
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ID: 2168055117 de kayıtlı, 21.06.2013 16:48 da ALİ HAKAN ALTINAY’ın 

(905325677xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “yine ben de yazdım Gökçe diye ama başta galiba Cengizin ilk 

listesinde Gökçe olmadığı için Gökçe’siz gitmiş isimler“ dediği, Ali’nin “Hı hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Fakat onun da şöyle bir belki faydası var her işte bir hayır var şimdi 

Gökçe şu anda direktör olduğu için yani Gökçe’nin yazması sanki yönetim kurulunun 

kararı ile olmuş gibi bir anlam çıkabilir senin imzalaman daha şey daha yani bizim 

malum yönetim kurulu açısından daha uygun olur gibi geldi bana“ dediği, Ali’nin “Yani 

zaten olmuş dolayısıyla bence çok şey değil hani onun da motivasyonu falan açısından diye 

de düşünmüştüm ben“ dediği, Mehmet Osman’ın “Doğru doğru ama bir de öbür tarafta da şey 

var yani şimdi tam yönetim kurulunda bir konuşulmadığı için“ dediği, … Mehmet Osman’ın 

“Hani Gökçe daha sunuşsal senden de benden de daha yani yönetici olduğu için ... 

yöneticinin imza atması yani kurulu daha çok bağlayan bir şey yani başkan ve 

yöneticinin imzalaması” dediği, Ali’nin “Doğru ... boşver olmuş gibi bir şey artık yani hani 

başka bir şekilde gönlünü alırız artık“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet ya şimdi yalnız şöyle 

bir durum var şimdi“ dediği, Ali’nin “Söyle abi“ dediği, Mehmet Osman’ın “... tamam 

yaptık yolladık da bunların ... bakanlarına iletilmesi konusunda“ dediği, Ali’nin “Hı hı“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ben o Cengizin dediği şeye ne kadar ... emin değilim o Avrupa 

Konseyinden bir ... gönderdi“ dediği, Ali’nin “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi 

baktım ... İrlanda üzerinden bunları yollamak“ dediği, Ali’nin “Hı hı doğru“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ya da başka bir şey yani acaba orada bize Brüksel’den yardım ederler mi Açık 

Toplum ofisinden“ dediği, Ali’nin “... isteyebiliriz herhâlde... isteyebiliriz herhâlde en azından 

kendi ağlarına dağıtmasını isteyebiliriz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani bu böyle bir şey 

gönderdik biz ama tam da hani dolaylı yani ... tam ... yollamadık“ dediği, Ali’nin “Ya birden 

fazla yere gidiyor birden fazla kere de gidecekse de gitsin ne olacak yani hani“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Gitsin ne olacak sorun değil“ dediği, Ali’nin “ne yapalım bir şey yani 

Gökçeler de galiba şeydeler bu bir Danışma kurulu yapıyorlar anladığım kadarıyla 

Bodrumda “ dediği, Mehmet Osman’ın “... Gökçe ... bulamadım yani o da 2 kere aradım 

Gökçeyi“ dediği, Ali’nin “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani istersen sen ... Gökçe’ye 

de ccleyerek bir şey atsan çok makbule geçer“ dediği,   

ID: 2168464680 de kayıtlı, 21.06.2013 20:20 da OSMAN CENGİZ AKTAR’ın 

(905338160xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Osman Cengiz’in “Osman aldım mesajı Hakan İrlandalılara  Açık Toplum 

vasıtası ile  ulaştığını söyledi öyle mi” dediği, Mehmet Osman’ın “Güzel evet evet  ... 

ulaştığını söylemedi ulaş ulaş ulaştıracağını söyledi son haberi bilmiyorum konuşmadım bir 

daha  Hakan  ile” dediği, Osman Cengiz’in “Heh zahten yani tabi...” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Sen  bir konuş istersen bir mail at istersen“ dediği, … Osman Cengiz’in “Yalnız 

bir de Osman birde şey dur ya ne diyecektim pardon seni de bekletiyorum ha tabi bu 

arada kriz  tavan yaptı çünkü Almanlar  Türkiye büyük elçisini ... ettiler şey e Dış işleri 

Bakanlığından“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hee” dediği, Osman Cengiz’in “Ondan sonra 

bu Egemenin laflarından sonra Egemen tehdit etti Almanya’yı çünkü ondan sonra onun 

üzerine“ dediği, Mehmet Osman’ın “Salak” dediği, Osman Cengiz’in “Evet ... resmen  

tehdit etti 4500 tane şirketimiz  var Türkiye’de ayağınızı denk alın dedi ondan  sonra 

birde dedi ki” dediği, Mehmet Osman’ın “Ay salak salak oo” dediği, Osman Cengiz’in 

“Almanya da dedi Almanya’da da dedi bir de Türkler var  bir de unutmayın dedi bir de 

öyle tehdit etti yetmezmiş gibi ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Of of of of” dediği, Osman 

Cengiz’in “Ondan sonra Karslıoğlu var orada Hüseyin AVNİ eski şey ile Abdullah bey ile 

çalışan” dediği, Mehmet Osman’ın “Ha o salak salaktır tam bir salaktır“ dediği, Osman 

Cengiz’in “O da o beyaz saçlı o embesilin önde gidenidir onu ne ise onun bir” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Biliyorum salaktır” dediği, Osman Cengiz’in “Eline not ... verdiler ondan 
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sonra bitmedi bitmedi” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Osman Cengiz’in “Vay 

sen misin bizim büyük elçimizi çağıran diye buradaki Alman Büyükelçisini Dış işlerine 

çağırdılar not vermek için iyi mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Oh oh oh“ dediği, Osman 

Cengiz’in “KAŞINIYORLAR YANİ KAŞINIYORLAR ...” dediği, Mehmet Osman’ın 

“Ama evet“ dediği, Osman Cengiz’in “Çok fena çok fena“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“GALİBA  OBAMA’YA YAZMAMIZ LAZIM“ dediği, Osman Cengiz’in “herhalde yani 

çok” dediği, Mehmet Osman’ın “ BİR OBAMA’YA BİR YAZMAMIZ LAZIM EVET 

BEN BİR EVET BİR OBAMA’YA KANAL BULMAYA ÇALIŞALIM BAŞKA 

OBAMA DIŞARISINDA  KESECEK KİMSE YOK GİBİ GÖZÜKÜYOR“ dediği, 

Osman Cengiz’in “Abi yani inanılır gibi değil yani böyle bir tam bir deli ondan sonra 

herhalde birisi bu dalyarağın kulağını çekmiş ki ondan sonra şimdi bir Twit attı söylediklerim 

yanlış anlaşıldı diye Egemen“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet salak salak salak“ dediği,  

ID: 2175105546 de kayıtlı, 25.06.2013 15:26 de GÜLSEREN ONANÇ’ın 

(905323228xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Gülseren’in “Tamam neden soruyorum yani daha kesin değil genel başkan şey istiyor 

bu Geziyi anlamaya yönelik bazı toplantılar yapmak … ben ona bir tane organize etmeye 

çalışıyorum … işte şey Bekir, sen, Korhan, Cengiz Betül Ahmet İNSEL’i aradım o yurt 

dışındaymış bir de Mithat SANCAR yazdım ama sence başka kim olabilir ya da olmalı mı … 

bir de gençler var benim şey herkes için mimarlık diye bir bölüm var onlar oradan gelen 

gençler var” dediği, Mehmet Osman’ın “... şeyleri ben tabi çok iyi tanımıyorum aslında yani 

gençlerin ağırlıkta olması daha iyi olur ya da yarı yarıya en azından gençlerin de olması iyi 

olur bu forumlar falan yapılıyor baya ciddi ...“ dediği, Gülseren’in “Evet forumlardan“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Oralardan birileri bulunabilir herhâlde“ dediği, Gülseren’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “bir de belki şey o Can ATALAY ...” dediği, Gülseren’in “Ha 

bizim Can var evet anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Avukat“ dediği, Gülseren’in “Evet 

anladım şey ya benim ofiste yaparız ya belki Cezayir’de yaparız hani daha şey bir yer 

sembolik de bir yer olsun diye ... yer belli olsun Cezayir’le konuşurum ben“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam olur olur tamam“ dediği,  

ID: 2178843792 de kayıtlı, 27.06.2013 16:08 de FEYZA GEÇMEN’in 

(905435638xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; Feyza’nın “Merhabalar ben Feyza GEÇMEN sizi rahatsız ediyorsam müsait misiniz 

efendim şu anda önce onu sorayım“ dediği, Mehmet Osman’ın “bir parça müsaitim yani 

dinleyebilirim“ dediği, Feyza’nın “şimdi ben sizi... toplantıları var ... beyin oraya 

katıldığından ve galiba şu toplantılara katıldığından biliyorum Cezayir Restoran’ı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Hı hı“ dediği, Feyza’nın “Bizim de daha önce aktivitemiz olmuştu 

sizlerle şimdi açıkçası bu son işte TAKSİM GEZİ OLAYLARIYLA ALAKALI OLARAK 

YENİ BİR OLUŞUM VAR BU OLUŞUMLA İLGİLİ OLARAK BİZ İLK BİR 

TOPLANTI YAPMAK İSTİYORUZ SALON SIKINTIMIZ OLDU BEN SİZİ BUNUN 

İÇİN RAHATSIZ EDİYORUM AYNI ZAMANDA BİR DE DEMOKRASİ HAREKET 

DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANIYIM ben“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ 

dediği, Feyza’nın “Bize yer konusunda yardımcı olabilir misiniz o yüzden sizi rahatsız ... çok 

kısa ve öz ... yani” dediği, Mehmet Osman’ın “... toplantı salonu değil mi toplantı salonu“ 

dediği, Feyza’nın “Evet evet evet” dediği, Mehmet Osman’ın “Kaç kişilik bir toplantı salonu“ 

dediği, Feyza’nın “Yani yaklaşık herhâlde bir yani şeye bakarsak çok ama ortalama 30-40 kişi 

diyebilirim” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam ... hangi tarihlerde istiyorsunuz bana bir“ 

dediği, Feyza’nın “Yani vallahi bu hafta sonu itibariyle olabilir ... müsait olacak mı 

olmayacak mı tabi bilmiyorum” dediği, Mehmet Osman’ın “... yani Cezayir’de ben 

bakacağım hemen arkadaşlara soracağım“ dediği, Feyza’nın “Evet“ … Feyza’nın “Yani 

bundan sonra da muhtemelen farklı toplantılarımız olacak ben daha önce de istiyordum 

yani kendi derneğimiz adına da toplantılar yapmak istiyordum sizin orada“ dediği, 
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Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Feyza’nın “Belki bir başlangıç olur yani tanışma imkanı 

da bulamadık yüz yüze onu biliyorum salonunuzu biliyor olsam da restorandı ben o 

zaman size mail atayım“ dediği,  

ID: 2181481617 de kayıtlı, 28.06.2013 21:48 de ASLI AYDINTAŞBAŞ’ın 

(905337447xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’ya (905322221xxx) gönderdiği mesajda; 

“Kusura bakma bugün arayamadım. şimdi bebek parkı foruma geldim.” dediği,  

ID: 2181509797 de kayıtlı, 28.06.2013 22:04 de ASLI AYDINTAŞBAŞ’ın 

(905337447xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’ya (905322221xxx) gönderdiği mesajda; 

“Bebek forumuna gel isin yoksa. It ‘s fun to watch. Yarin da hep etiler’deyim.” dediği  

ID: 2182070390 de kayıtlı, 29.06.2013 10:54 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) CEYDA’yi (905322461xxx)  aradığı görüşmede özetle; … Ceyda’nın 

“Tamam haberleşiriz o zaman onun dışarısında Gezi ile“ dediği, Mehmet Osman’ın “  ...” 

dediği, Ceyda’nın “İlişkili bir şey var mı senin yaptığın bizim de dahil olabileceğimiz“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Benim yok ama yani bir sürü şey yapılıyor bu parklarda ...” 

dediği, Ceyda’nın “onları biliyorum onlar ile ilişkim var ama hani heh” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hah ben şu an da bir şey yapmıyorum ama yani …  Her an yapabilirim tabi ... “ 

dediği,  

ID: 2185972756 de kayıtlı, 01.07.2013 16:37 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ALİ’yi (32486286xxx)  aradığı görüşmede özetle; …Ali’nin “Gezi Gezi 

Parkı ... şu anda sakin görünüyor değil mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Pardon hani bir daha 

söyle duyamadım kesildi“ dediği, Ali’nin “Gezi Parkında bir şey yok şu anda“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Gezi Parkında polisler çay içiyorlar“ dediği, Ali’nin “...“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Çok yani onlar için bir şey oldu bir prim oldu zaten hani ... şey yaptıkları için 

şimdi Gezi Parkında istirahat ediyorlar“ dediği, Ali’nin “Allah ... oldu ...” dediği, Mehmet 

Osman’ın “... vardiyalı oturuyorlar bize el sallıyorlar dışarıdan geçenlere falan gayet şey“ 

dediği, Ali’nin “Çok büyük sayıda polis mi var orada“ dediği, Mehmet Osman’ın “Gezi 

Parkında sadece polis var şu anda başka kimseyi almıyorlar içeri polisler oturuyor banklarda“ 

dediği,  

ID: 2195120128 de kayıtlı, 06.07.2013 18:48 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  TUĞRUL PAŞAOĞLU’nu (905324420xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Mehmet Osman’ın “Böyle bir sesler mesler duyduk şey“ dediği, Tuğrul’un “He hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Gaz sesleri“ dediği, Tuğrul’un “He“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sonra 

şey yaptık şimdi gidiyoruz bir Elmadağ ofise uğrayacağım“ dediği, Tuğrul’un “Tamam” 

dediği, Mehmet Osman’ın “  ...” dediği, Tuğrul’un “He sonra“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Herhâlde bir de şey yani kapatmışlar herhâlde Taksimi“ dediği, Tuğrul’un “Anladım 

tamam ben de bir çıkayım bakayım“ dediği, Mehmet Osman’ın “... ben bizim masaları 

gördüm şeyde parkta“ dediği … Tuğrul’un “masalarımızı değil ben şeyin peşindeyim“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Hoparlörün“ dediği, Tuğrul’un “Hoparlör o adam o adamda da 

adamdan geri almak güç olacak“ dediği,  

ID: 2233498623 de kayıtlı, 29.07.2013 13:17 da ASENA GÜNAL’ın 

(905336859xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle;  Asena’nın “Ben şu Gezi sergisi meselesiyle ilgili konuşalım diye şimdi ben Müge 

SÖKMEN’le görüştüm bu Ntv tarihi basacaklarmış ama hani onlar da böyle bir grup 

olarak çalışıyorlarmış yani sadece o aynen dergiyi basmak değil hani böyle bir grup işte 

fotoğrafçı falan da varmış ekipte“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Asena’nın “Bu 

hafta ... yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Asena’nın “Hani ben de dedim biz 

de sergi düşünüyoruz diye“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Asena’nın “Ama 

hani oradan bir şey çıkmaya da bilir dedi yani illa hani sergi için hani öyle bir karar 

çıkmayabilir elimizde ne var biz zaten beraber bakacağız dedi“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Peki anlamadım bunlar dergiyi basmayacaklar mı yani dergiye mi başka bir şeye mi 
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basıyorlar“ dediği, Asena’nın “Ya işte ... sadece o değil yani ben onun dediğinden öyle bir şey 

anladım yani daha kapsamlı bir şeyi konuşacaklar burada anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Şimdi bana sen bir çocukla bir konuşsana“ dediği, Asena’nın “Tamam“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Bana çünkü o şey dedi yani dergiyi basacaklar dedi“ dediği, Asena’nın “Evet ya 

peki hani o dergiyi basarlarsa biz ondan nasıl bir sergi yapabiliriz ki geçen ekspresçilerle de 

buluştum ben hatta şöyle bir şey düşünmüş dedim yani hani dergiler üzerinden Geziye dair bir 

şey yapmak hani çünkü bir sürü dergi özel sayı yaptı “ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ 

dediği, Asena’nın “Yani Express, Birikim ... Ntv tarihi falan hani dergiler Geziyi konuşuyor 

falan onlarda böyle bir konuşma falan öyle şeyleri çok anlamlı bulmadıklarını söylediler yani 

hani şu anda hiç analiz dinleyecek hani halimiz de yok yani biz aslında öyle bir etkinlikler ... 

diye bir şey düşünmüştük ama böyle biraz da Birikime de gıcık olmuşlar herhâlde böyle ne 

orada ... dinleyeceğiz falan şeklinde öyle hani mesele o değil sadece işte bir de böyle bir onu 

çok anlamlı bulmuyorum ben bir de böyle hani ... bir sürü insan öyle yaklaşıyor yani şimdi 

Müge de biraz öyleydi hani böyle bir Geziden nemalanıyor gibi duruma düşmemek lazım yani 

o nasıl bir şey olacak aslında kimsenin kafası çok net de değil yani o yüzden böyle hani şey 

gibi yani böyle bir hani sırf yabancılar gelecek yabancılara bir şey yapmak gibi değil de daha 

doğru dürüst bir şey yapsak yani bu şey ... ekibini bekleyip hani onlarla beraber çünkü şey biz 

Eylül başında bir şey yapmak için hani çok vaktimiz de yok ne düşünüyorsun“ dediği, 

ID: 2233239598 de kayıtlı, 29.07.2013 10:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(902122322xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; (MEHMET OSMAN KAVALA’YA AİT HEDEF NUMARADAN AYŞE NUR 

TÜRKKOLU KONUŞUYOR) Mehmet Osman’ın “... günaydın Nur hanım Nur hanım 

Çiğdem MATER’den gelen bir mail var zannediyorum da ben benim telefonumda 

silindi görebiliyor musunuz“ dediği, Ayşe Nur’un “Tamam bakayım hangisi ... yeni mi 

geldi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yeni en son evet bugün gelen“ dediği, Ayşe Nur’un “Ha 

bugün bir şey görmedim ama bir dakika ha evet evet Saraybosnayla ilgili“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Evet onu bir bana atar mısınız tekrar ...“ dediği, Ayşe Nur’un “Ekleri var 

eklerini ne yapayım nasıl yapayım görebilecek misiniz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ekleri 

nedir yazı mı kaç tane eki var” dediği, Ayşe Nur’un “  Everywhere Africa diyor video copy 

diyor bir de iki tane eki var“ dediği, Mehmet Osman’ın “Normal metin ekler değil mi“ 

dediği, Ayşe Nur’un “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fotoğraf değil “ dediği, Ayşe 

Nur’un “Hı hı metin“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam ekleri de bana şey yapın 

yapıştırıp atın isterseniz tamam“ dediği, Ayşe Nur’un “... açarak göndereyim tamam oldu 

tamam“ dediği,  

ID: 2249375941 de kayıtlı, 06.08.2013 22:40da SEDAT ERGİN’in  (905552741xxx) 

MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede özetle; … Sedat’ın 

“Ha ben onunla ilgileneceğim Osman şeyde biraz anladığım kadarı ile Can bey de biraz ayıp 

etmiş galiba ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yav ...” dediği, Sedat’ın “Yani bu Sorosa bu 

yahudi Soros’un yahudiliğine böyle hani biraz o şeyi suçlamaları biraz sessiz kalmış galiba 

he“ dediği, Mehmet Osman’ın “İşte evet evet ... bu belirli çevrelerin çok hoşuna gidiyor bu 

ALATON için de aynı şeyi yapmışlardı hani bir noktada yahudilik hemen böyle ortaya 

çıkıyor “ dediği, Sedat’ın “Hım hım“ dediği, Mehmet Osman’ın “şeylerin de bu tabi yani 

birazda bunu... sanırım hükümete yaranmak için böyle şeyler yazıyorlar“ dediği, Sedat’ın 

“Aynen aynen“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani işte hükümeti şey yapanlar İsrail Lobisidir 

eleştirenler İsrail Lobisidir hani bunların arkasında bu var diye ama tabi tabi yani saçma hem 

saçma sapan hem de çok şey çirkin bir şey“ dediği, Sedat’ın “Hı hı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Neyse“ dediği, Sedat’ın “Şeyi ben ben onu ilgileneceğim Osman bir de hazır konu 

ondan açılmışken yav Kanal 7 de galiba bu kanal7 com.tr diye bir“ dediği, …, Sedat’ın “... 

kanal da yani hükümete çok yakın dün yine birinin böyle yahudi olduğu ile ilgili çok ağır ... 

çok ... çok ağır bir şey yayınlamışlar ve kimle ilgili böyle çok çok önemli bir şahsiyetle ilgili 
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hayır zaten o yahudidir dönmedir falan ... falan gibisinden ... çokta yani yüz kızartıcı falan... 

neyse onu hatırlarsam onu da sana bildirim“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ...” dediği, Sedat’ın 

“Ben öbür konu ile ilgileneceğim sen merak etme tamam mı“ dediği,  

ID: 2262424152 de kayıtlı, 13.08.2013 21:35 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ALİ HAKAN ALTINAY’ı (905325677xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mehmet Osman’ın “ Hemen sorayım İyan nerede şu anda“ dediği, Ali’nin “hapistedir ya 

Tahrandadır bilmiyorum abi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır Ayşe ÖNCÜyle beraberiz 

de hapistedir dedi ben de şaşırdım o çıkmıştı bir daha hapse girmiş olabilir mi“ dediği, Ali’nin 

“ya ilk başta bu Ahmedi Nejad şeye girerken Birleşmiş Milletler için geldiğinde 

Kolombiya’da konuşma yapma şartıyla bıraktılar sonra tekrar aldılar … ve benim 

bildiğim ya en son bildiğim içeride olduğuydu … ama belki de bu yeni herifler 

bırakırlar falan bilmiyorum yani hani ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ruhani anladım  

…tamam belki bir şey buradan yapalım mı gene bir ... falan öyle bir şey yollayalım mı“ 

dediği, Ali’nin “yani bir kulpunu bulmamız lazım bir önceki seferde bu .... falan bir mektup 

yazmışlardı ve o önemli olmuştu çünkü yani ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır şey de 

yapabiliriz yani Türkiye den akademisyenler mektup ...” dediği, Ali’nin “He mesela ama“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Hem işte Ruhaniyi tebrik etmek için“ dediği, Ali’nin “bence iyi 

olur hatta 1-2 tane mütedeyyin arkadaşımızı falan da alıp“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha 

tabi tabi tabi evet“ dediği, Ali’nin “ ... bizim gibi kafirlerin işi olmadığını... “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “ Hüseyin HATEMİ falan Hüseyin HATEMİ’yi falan ...” dediği,  

ID: 2353437230 de kayıtlı, 04.10.2013 13:35 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın  

(905322221xxx) X ŞAHIS’ı (447500964xxx) aradığı görüşmede özetle;  X Şahıs’ın “ ... 

tamam ... Londra’nın 2 saat dışında ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet tamam“ dediği, X 

Şahıs’ın “...eski bir kır evi ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, X Şahıs’ın “Hiç 

bir yere yakın değil temel olarak önerdiğimiz şey çarşamba günü sabah saat 10 da 

varıyorsunuz değil mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet doğru“ dediği, X Şahıs’ın “Tamam  

eğer direkt olarak ... Guardiana 11:30 da ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, X 

Şahıs’ın ... dediği, Mehmet Osman’ın “sanırım yapabiliriz hiç bagajım yok taksi ile mi metro 

ile mi gitmeliyiz“ dediği, X Şahıs’ın “taksi tutarsanız ... Heathrow express treni ... 

istasyona ile sonra metro taksiden çok daha hızlı olur çünkü sabah trafik kötü“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam tamam ...” dediği, X Şahıs’ın “11:30 dan saat 1 e kadar 

Guardianda görüşmeniz var“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, … 

ID: 2405372381 de kayıtlı, 28.10.2013 13:35 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  İKBAL POLAT’ı ( 905388339xxx) aradığı görüşmede özetle;  Mehmet 

Osman’ın “şimdi şeyde 31’inde perşembe günü“ dediği, İkbal’in “31’i” dediği, Mehmet 

Osman’ın “31 Ekim bu Avrupa Parlamentosu Raportörü Ria Oomen-Rujiten diye bir 

hanım var“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Hollandalı bu daha önce de sık sık Türkiye’ye 

gelmişti “ dediği, Mehmet Osman’ın “işte böyle bir aramızda bir şey oluştu ben ve Ahmet 

İNSEL’le işte şey istedi rica etti böyle bir hani küçük bir toplantı“ dediği, … Mehmet 

Osman’ın “Yani özellikle Gezi sonrası durumu“ dediği, …, Mehmet Osman’ın “Sivil 

toplum ne yapıyor ne ediyor falan“ dediği, … 

 ID: 2410633987 de kayıtlı, 30.10.2013 18:03:51 da MİNE ÖZERDEN’i 

(905326958xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’ın  (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mine’nin “İyidir fena değil Samsun’daymışsın galiba değil mi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Haa evet“ dediği, Mine’nin “ya yarın böyle bir toplantı var şey bir yuvarlak 

masa toplantısı gibi bir manifesto vardı ya… Bu manifesto üzerinden işte sana yazdığım 

isimlerin dışında iki isim daha var Orhan ESEN bir de Orhan ALKAYA da olacak bir ihtimal 

bu isimlerin olduğu bir toplantı“ dediği, “…”, Mehmet Osman’ın “17-30 nerede şeyde mi 

nerede“ dediği, Mine’nin “Anadolu Kültürün şeyinde toplantı odasında “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Yukarıda… Benim 6 buçukta bir Hollanda Konsolosluğunda olmam lazım yani 
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40 dakika falan belki katılır belki değil katılırım“ dediği, Mine’nin “Tamam harika çok 

sevindim tamam görüşürüz hoşçakal“ dediği,  

ID: 2410397375 de kayıtlı, 31.10.2013 11:14 de MEHMET OSMAN KAVALA’yı 

(902122322xxx) METİN ÇETİN’in (902123359xxx) aradığı görüşmede özetle;  (MEHMET 

OSMAN KAVALA’NIN TELEFONUNDAN NİYAZİ İSİMLİ ŞAHIS KONUŞUYOR) 

Metin’in “Günaydın Nur hanımla görüşebilir miyim“ dediği, Niyazi’nin “Kim arıyor“ dediği, 

Metin’in “Ben Amerikan konsolosluğundan arıyorum Metin ÇETİN ismim“ dediği, 

Niyazi’nin “Ha bir dakika efendim bir dakika ...” dediği, Metin’in “Teşekkürler” dediği,  

dediği, (NİYAZİ İSİMLİ ŞAHIS TELEFONU AYŞE NUR TÜRKKOLU’NA BAĞLIYOR 

GÖRÜŞME AYŞE NUR TÜRKKOLU İLE METİN ÇETİN ARASINDA DEVAM EDİYOR)  

Metin’in “Nur hanım günaydın ben Amerikan konsolosluğundan arıyorum Metin ÇETİN 

ismim“ dediği, Ayşe’nin “Merhaba buyrun“ dediği, Metin’in “Kusura bakma rahatsız ettim 

de“ dediği, Ayşe’nin “Estağfurullah“ dediği, Metin’in “ŞİMDİ BEN DÜN OSMAN BEYE 

BİR DAVET GÖNDERMİŞTİM DE SİZE ULAŞTI MI BİLEMİYORUM AMA 

OSMANKAVALA@XXX.COM ADRESİ VERİLDİ BANA ORAYA BİR YARINKİ BİR 

TOPLANTI İÇİN BİR DAVET GÖNDERMİŞTİM ONUNLA İLGİLİ BİR ŞEY 

SÖYLEDİ Mİ YA DA SİZE ULAŞTI MI ONU ÖĞRENMEK İSTEMİŞTİM “ dediği, … 

Ayşe’nin “1 Kasım Cuma saat 14 30 Arnavutköy“ dediği, Metin’in “EVET YARIN ... 

BAKAN YARDIMCISI GELİYOR DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AMERİKA’NIN 

…  BİR BÖYLE BİR 4-5 KİŞİLİK BİR KAHVELİ BİR TOPLANTI YAPMAK 

İSTİYORUZ DA MÜSAİT OLURLARSA ONUN İÇİN …  ŞİMDİ AZ DA SÜRE 

OLDUĞU İÇİN BİR CEVAP ALMAYA ÇALIŞIYORUM DA ...” dediği, Ayşe’nin “Şimdi 

yanlış bir bilgi vermeyeyim ama sabah kendisiyle görüştüm 14 30 Amerikan konsolosluğu 

diye bana şey verdi ...“ dediği, Metin’in “He görmüş yani“ dediği, Ayşe’nin “... görmüş 

görmüş kendisi şehir dışında ,…  sonra da size döneyim Metin bey“ dediği, Metin’in “Tamam 

bu Dışişleri Bakan yardımcısının şeyi toplantısı için“ dediği, Ayşe’nin “Evet evet evet 

gördüm“ dediği, Metin’in “BAŞKONSOLOSUN EVİNDE ARNAVUTKÖY’DE” dediği, 

Ayşe’nin “Hı hı hı hı“ dediği, Metin’in “Tamam bir teyit edip dönerseniz“ dediği, Ayşe’nin 

“Tabi tabi tabi“ dediği, Metin’in “... cep numaramı vereyim tekrar size 0532“ dediği, Ayşe’nin 

“Evet” dediği, Metin’in “505 59 40“ dediği, Ayşe’nin “Tamam Metin bey arayacağım ...” 

dediği, Metin’in “Metin ÇETİN tamam çok teşekkürler ...” dediği, Ayşe’nin “Hoşçakalın rica 

ederim“ dediği, … 

 İletişimi dinleme ve kayıt altına alma çalışmaları göre; Mehmet Osman KAVALA 

isimli şahsın Volkan YILMAZ, Emma isimli bayan ve açık kimliği tespit edilemeyen bir şahısla 

birlikte 31.10.2013 tarihinde saat:18.30 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi İstiklal 

Caddesindeki Hollanda Büyükelçiliğinde buluşacakları bilgisi alınması üzerine ;31.10.2013 

günü saat:18.40 sıralarında İlimiz Beyoğlu İlçesi Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi No:197 

sayılı yerdeki Hollanda Konsolosluğu civarına geçilerek kolluk tarafından takip ve tarassut 

çalışmalarına başlanmış, (1 nolu fotoğraf) 
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Saat:20.12 sıralarında Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın Hollanda 

Konsolosluğundan Volkan YILMAZ ve A Bayan Şahısla beraber çıktıkları, daha sonra 

Mehmet Osman KAVALA isimli şahsın Volkan YILMAZ ve A Bayan Şahısla Konsolosluk 

önünde vedalaştıktan sonra yaya olarak İstiklal Caddesi üzerinden ayrıldığı tespit edilmiştir. 

 
ID: 2425692714 de kayıtlı, 08.11.2013 13:15 de AHMET FAİK İNSEL’in 

(9033953418xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (902122322xxx) aradığı görüşmede 

özetle; (AYŞE NUR TÜRKKOLU TELEFONU MEHMET OSMAN KAVALA’YA 

BAĞLIYOR GÖRÜŞME MEHMET OSMAN KAVALA İLE AHMET FAİK İNSEL 

ARASINDA DEVAM EDİYOR) Ahmet’in “ŞEY YAPIYORUM ŞİMDİ LİBERATİONA 

BU RADİKAL İKİYE BİR YAZI YOLLADIM TÜRKİYE’NİN İMAMI 

KONUSUNDA“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Ahmet’in “Başlık temalı 

Erdoğan’la ilgili şimdi onun bir Liberationa bir versiyonunu daha olayı anlatan bir şey 

lazım ... şey için onu gelecek hafta basacaklarmış onu hazırlıyorum bugün bu şeyle ilgili 

en çok da ... beni rahatsız en çok üzerinde düşündüğüm en tehlikeli kelime Erdoğan’ın 

kullandığı bu meşru hayat vardır gayrimeşru hayat vardır lafı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Vallahi takip etmedim onu da mı demiş“ dediği, Ahmet’in “Dedi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Vay ...“ dediği, Ahmet’in “Onu Finlandiya’da dedi“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Vay vay ... onu kaçırdım“ dediği, Ahmet’in “Evet onun üzerinde duracağım yani bu 

sadece işte şeye çevirmeye çalışıyorlar şimdi yasadışı apart kiralamak falan tamam 

bunlar hakikaten zaten başından beri bildiğimiz şeylerdi de adam durmadan diğerleri 

işi biraz daha böyle hukuki bir şeye çevirmeye sınırlamaya çalışıyor AKP’liler o 

sınırlamaya çalıştıkça o yurtdışından sürekli bir kat daha söylüyor biliyor musun“ 
dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Ahmet’in “Yani AKP’liler de çok şaşkın 

durumdalar ... yani delirmiş bu adam dedi bir tanesi bana ya“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“BİRAZ ARTIK YANİ BU ŞİMDİ BU KONUDA DA BU ADAM BİR ŞEY YAPARSA 

YANİ BU TAM BİR ŞEY HALİNE GELİR BAŞARILI BİR FAŞİST LİDER ...” dediği, 

Ahmet’in “Yasa.. çıkartamıyorlar“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya da hacir altına ...“ dediği, 

Ahmet’in “ .. çıkartamıyorlar“ dediği, Mehmet Osman’ın “YA DA HACİR ALTINA 

ALINIR YANİ İKİSİNDEN BİRİSİ“ dediği, Ahmet’in “Evet yasa çıkartamıyorlar ama bu 

adam nedeniyle başlarına yetmiş tane bela gelecek işgüzar Adana valisi gidip ev basacak 

işgüzar komşu gidip şikayet edecek“ dediği, Mehmet Osman’ın “... bela yani ... bize göre bela 

da yani bela diye görmüyor ki adam bunu“ dediği, Ahmet’in “HAYIR HAYIR AMA 

ŞÖYLE ŞİMDİ BU OLAYLAR ÇIKTIĞI ZAMAN DA AKP’LİLER AÇISINDAN 

İŞTE BUYURUN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE BİLMEM NE DİYE BİR DİZİ 

AKP’Lİ DEHŞET İÇİNDE ŞU ANDA“ dediği, Mehmet Osman’ın “İşte onu söylüyorum 

yani ya AKP bunu şey ...” dediği, Ahmet’in “Ha öyle onlar hacir altına alacaklar ...“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “BUNU HALLEDECEK BU HERİFİ HALLETMELERİ 

LAZIM BU SAATTEN SONRA ÇÜNKÜ ...” dediği, Ahmet’in “Aynen“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hani kızlı erkek oğlanlı kız beraber işte bilmem nerede bulundu diye çıkarsa 
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zaten hayatı kayıyor o şeyin ya her türlü taciz etme yöntemi var Türkiye’de yani“ dediği, 

Ahmet’in “Olmaz mı canım terör örgütüne sardırmaya çalışıyorlar şimdi iş sanki terör 

... kızlı erkekli olan yerlerde terör örgütü“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, 

Ahmet’in “Yuvalanırmış gibi erkek erkeğe kız kıza olunca olmuyormuş gibi yani iş artık 

iyice zıvanadan çıktı şimdi terör örgütü meselesi tabi en çok bir de herif bir kelime 

kullandı farklı kızlar ve farklı erkekler bir arada ne demek farklı kız farklı erkek “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “...” dediği, “ dediği, Ahmet’in “Farklı lafından da bile ... yani 

zihin dünyasını okuduğunda farklı kız ve farklı erkek tabiri neyi tekabül eder neyi yansıtır“ 

dediği, (“…”), Ahmet’in “AMA BURADAN BAYAĞI BAKIYORUM DA BU SEFER 

ŞEYLER DE ÇOK RAHATSIZ CEMAAT DE ÇOK RAHATSIZ ÇÜNKÜ ONLAR DA 

ŞEY DERDİNDE ACABA BURADAN BU IŞIK EVLERİ VAR YA ONLARIN 

ÖĞRENCİ EVLERİ“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı hı hı“ dediği, Ahmet’in “Onlar da 

yasadışı onlar öğrenci evleri kayıtlı pansiyon yurt gibi konumda değil ki“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hı hı hı tabi“ dediği, Ahmet’in “... şimdi bu dershanelerden sonra bunları mı 

kafasına taktı bizi oradan mı vuracak endişesini taşıyorlar “ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Evet evet tabi tabi tabi o da olabilir yani“ dediği, Ahmet’in “değil mi benim aklıma 

gelmemişti okuyunca fark ettim“ dediği, Mehmet Osman’ın “YANİ ... YANİ ÖYLE BİR 

ORTAM ... YANİ ÖYLE BİR ORTAM Kİ YANİ ADAM RESMEN ŞEY YAPMAK 

İSTİYOR YANİ SAHİDEN YANİ TAM İŞTE DİKTATÖRLÜK HERHÂLDE BU 

BAŞKA NE OLABİLİR Kİ YANİ TAMAM HER KONUYA GİRMEYECEK AMA 

İLGİNÇ YANİ ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜ KONULARDA ...“ dediği, Ahmet’in “Kendisi için 

önemli gördüğü ahlaken bilmem veya siyaseten“ dediği, Mehmet Osman’ın “He yani 

istediğini yapmak istiyor yani tamam“ dediği, Ahmet’in “Evet “ dediği, Mehmet Osman’ın 

“HANİ GENEL OLARAK BİZ YASALARA UYARIZ MUYARIZ AMA YANİ” dediği, 

Ahmet’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bazı şeyleri de istediğimi yapayım artık 

yani bu kadar şey“ dediği, Ahmet’in “Evet evet evet evet işte böyle“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “YOK YANİ DERSE BUNU HANİ BEN CUMHURBAŞKANI OLACAK 

FALAN DİYORDUM BUNU CUMHURBAŞKANINA DA YAPTIRMAMAK LAZIM 

YANİ BU ŞEY“ dediği, Ahmet’in “Öyle gözüküyor ben onu düşünmeye başladım yani 

AKP’nin içinden de bunu Cumhurbaşkanı yani Cumhurbaşkanı olduğunda çünkü bu 

rahat elinde imkan olmasa bile bu sefer hükümeti taciz etmeye başlar “ dediği,  

ID: 2449655792 de kayıtlı, 20.11.2013 16:44 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ı  (905322337xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Şerafettin’in “Uygunum uygunum Mimarlar Odasında Karaköy’deyim buyurun“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam bir şey var mı bir ben şimdi bir toplantıya gireceğim bu 

şeyle görüşeceğim birazdan Kaan beyle görüşeceğim“ dediği, Şerafettin’in “Kiminle“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Şeyle Kaan İl başkanı“ dediği, Şerafettin’in “Ya aslında biraz 

hani her şey olumlu gibi gözüküyor şu anda... yani biraz hani isimle ilgili bir belirsizlik 

var ... işte cuma günü sizinle görüşene kadar biraz daha ... olarak neyin nasıl olduğunu 

anlamayı umuyorum ama biraz şey yani hani böyle bir şu isim altında bu isim altında değil 

şahıstan bahsetmiyorum bir ısrar olmazsa o zaten her şeyi çözmüş olacak  … Onda bir ısrar 

olması durumunda dahi bir“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki şey ... formül şey mi formül 

bağımsız olması mı“ dediği, Şerafettin’in “ya onu kabul ederlerse zaten hani hiç bir sıkıntı ...“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Zaten sorun değil evet evet“ dediği, Şerafettin’in “Hiç bir sıkıntı 

yok ama kabul etmemeleri durumunda dahi mesele çözülebilir gibi gözüküyor“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yani mutabakat sağlanacak birisinin onlara onların üzerinden ...“ dediği, 

Şerafettin’in “... o bile olabilir gibi gözüküyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım“ dediği, 

Şerafettin’in “Ama tabi diğeri yani her şeyi çok rahatlatır“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Anladım anladım“ dediği, Şerafettin’in “Her şeyi çok rahatlatır“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“...” dediği, Şerafettin’in “Yani tabi bunun üzerine 40 fırın ekmek yememiz lazım ama“ 
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dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Şerafettin’in “Herkeste bir olumlu niyet görüyorum 

ben“ dediği,  

ID: 2451187234 de kayıtlı, 21.11.2013 12:56 da ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ın  

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx)  aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ha yok önemli değil şey ben anlamadım bu Cumhuriyet’te bir 

haber ... bugün“ dediği, Şerafettin’in “ben de bilmiyorum ben de bilmiyorum ben de 

bilmiyorum gördüm sabah haberi“ dediği, Mehmet Osman’ın “ben hatta şeye sordum Canan 

hanıma sordum şeyden ... vallahi bizim de haberimiz yok biz de şaşırdık dedi Vatanda da 

çıkmış benzer bir haber“ dediği, Şerafettin’in “Öyle mi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani ... “ 

dediği, Şerafettin’in “Haber Ankara Times’da ama haber Ankara Times“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Ankara kökenli olabilir evet” dediği, Şerafettin’in “Evet Ankara ...” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Evet şeyle ilgili dün benim konuşmamdan anladığım isim konusunda çok 

esnekler fakat yani şu andaki tavırları CHP listesinden olması“ dediği, Şerafettin’in 

“Anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Onu da yani şey diye düşünüyorlar CHP listesinden 

olmadan biz şey yapamayız yani örgütü işte harekete geçiremeyiz oy hatta oy dahi attıramayız 

diye korkuyorlar“ dediği, Şerafettin’in “Anladım ...” dediği, 

ID: 2461756463 de kayıtlı, 26.11.2013 14:43 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ŞERAFETTİN CAN ATALAY’ı  (905322337xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ne var ne yok nasılsınız“ dediği, Şerafettin’in “İyiyim siz 

nasılsınız“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fena değil ya bu herhâlde HDP kesin bir karar almış 

gibi gözüküyor değil mi bu ... ilgili” dediği, Şerafettin’in “Evet ben de öyle anladım ben de 

öyle anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın “... bu durumda o taraftan yapılacak bir şey yok da 

yani yine şeye CHP’ye yine ... birisini önermenin bir faydası var mı ...“ dediği, Şerafettin’in 

“Yani insanların oy vermesi çalışma yapabilmesini kolaylaştırmaları açısından bir faydası var 

tabi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Onun peki nasıl bir şey olabilir nasıl bir organizasyonu 

olabilir yani nasıl bir ya onu CHP’ye de önerebiliriz yani şöyle bir toplantı yapın o toplantıya 

şunları çağırın falan gibi bir şey olabilir çünkü şimdi onların bir şeyi var yani bir pozisyon ... 

bu Beyoğlu adayını ...” dediği, Şerafettin’in “Şimdi dün görüştüler ya dünkü görüşmeyi 

bilmiyorum o yüzden çok kolay da yorum yapamadım“ dediği, 

ID: 2465637747 de kayıtlı, 28.11.2013 11:34 de CLAUDİA’nın (905304609xxx)  

MEHMET OSMAN KAVALA’yı  (905322221xxx) aradığı görüşmede özetle; Claudia’nın 

“Evet” dediği, Claudia’nın “Seni aramayı unuttum Diyarbakır’da idim orada bir ... vardı ...“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Claudia’nın “... harika harika bir akşamdı” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Oh iyi geçen pazar mıydı“ dediği, Claudia’nın “Geçen hafta evet 

evet evet geçen hafta ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Claudia’nın “Ve 

Osman ... için davet aldınız sen ve Ayşe öğlen yemeğine geleceksiniz“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “aslında ben kesin geleceğim Ayşe’ye de söyledim sanırım o da gelecek ama 

okulda bir toplantısı var bu nedenle değiştirmeyi deneyecek“ dediği, Claudia’nın “Ooo harika 

olur her ikinizin de olması“ dediği, Mehmet Osman’ın “Boş bir akşamın var mı“ dediği, 

Claudia’nın “... davette olacak evet ... ocağın 2si“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sen ... ocağın 2. 

haftasına kadar“ dediği, Claudia’nın “Evet evet evet ocak 2de ayrılmam gerekiyor“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ocak 2“ dediği, Claudia’nın “Evet ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Aaa 

erkenmiş aralıkta burada olacaksın” dediği, Claudia’nın “Evet tüm aralıkta burada olacağım“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Bir akşam için zaman ayarlayabilir miyiz“ dediği, Claudia’nın 

“Evet mesela bakayım bir saniye 17si 19u iyi olur“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ 

dediği, Claudia’nın “23 ü olur” dediği, Mehmet Osman’ın “17 iyi benim için 19 iyi değil belki 

seyahatte olurum“ dediği, Claudia’nın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “17 iyi olabilir başka 

hangi gün” dediği, Claudia’nın “23ü“ dediği, Mehmet Osman’ın “O da iyi görünüyor“ dediği, 

Claudia’nın “Evet ve 26 sı iyi görünüyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “26” dediği, Claudia’nın 

“Evet” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam Ayşe ile konuşayım eğer bir akşam bir 
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araya gelirsek mutlu oluruz“ dediği, Claudia’nın “Harika olur harika olur çok teşekkür 

ederim“ dediği, Mehmet Osman’ın “Gelecek hafta buluşuyoruz belki ben ofise gelebilirim 

eğer boşsan ...“ dediği, Claudia’nın “Burada olacağım aralık 4 ünden 11 ine seyahat ediyor 

olacağım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Aralık 3ün sabahı nasıl“ dediği, Claudia’nın “Ama 12 

de öğlen yemeği var  ... elçilik ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Ama sen ...” dediği, 

Claudia’nın “Ofiste olursam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Belki başka bir görüşmen yoksa 

gelirim öğlen yemeğine gideriz“ dediği, Claudia’nın “Evet evet evet harika olur“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Tamam çok iyi“ dediği, Claudia’nın “Evet tamam yapalım tamam“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam” dediği, Claudia’nın “Görüşürüz“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Görüşürüz bay” dediği, 

ID NO:2498251833 de kayıtlı, 13.12.2013 13:49 de DESPİNA’nın (306944755xxx)  

MEHMET OSMAN KAVALA’yı  (905322221xxx) aradığı görüşmede özetle;  Despina’nın 

“Hayır hayır üzülme biliyorum çok yoğun bir periyod ... mümkün olduğunca takip 

ediyorum aaa çok önemli ... periyod ... Türkiye” dediği, Mehmet Osman’ın “(gülüyor)” 

dediği, Despina’nın “Nasılsın Ayşe nasıl“ dediği, Mehmet Osman’ın “İyi iyi biz iyiyiz 

teşekkür ederim sen nasılsın“ dediği, Despina’nın “Ben iyiyim burada da farklı tipte ...“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet” dediği, Despina’nın “Ama şeyler şuan sakin 

görünüyor bence bu tehlikeli bir sessizlik“ dediği, Mehmet Osman’ın “Aha” dediği, 

Despina’nın “Bilmiyorum ne olur ... gelişimde keskin bir ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Aha 

aha” dediği, Despina’nın “  ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Despina’nın 

“Nasıl gidiyor göreceğiz göreceğiz” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam” dediği, 

Despina’nın “Atina’da Hakan ile görüştüm“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha ha” dediği, 

Despina’nın “Aaa aynı forumdaydık faydalı tartışmalarımız oldu kısa yarım gün seni 

takip etmem gerekir diye düşündüm aynı zamanda Avrupa Konseyi yabancı politika 

planlaması başkanı ... ile görüştüm o çok centilmen kibar bir centilmen ... aslında“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Aha” dediği, Despina’nın “Türkiye hakkında bir şeylere 

başlamak için çok coşkulu seninle buluşmak için  İstanbul’a gelmek konusunda bile 

tartıştı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam çok iyi” dediği, 

ID: 2522178602 de kayıtlı, 24.12.2013 16:12 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) RIZA MAHMUT TÜRMEN’i (905394853xxx)  aradığı görüşmede özetle; 

Rıza’nın “Merhaba merhaba Osman şimdi bir kaç mesele var bir tanesi Gülseren’in 

adaylığı meselesi Beyoğlu“ dediği,… Mehmet Osman’ın “şimdi bu bundan bir iki hafta önce 

falan ben bunu Oğuz SALICI’yla konuştum yani Beyoğlu’nda ne yapacaksınız diye“ dediği, 

Rıza’nın “He he he he” dediği, Mehmet Osman’ın “O şey dedi ya dedi Beyoğlu’nda yani 

bizim parti partimizin politikası ortaklaşa bir adayın seçilmesi“ dediği, Rıza’nın “Evet” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ve özellikle işte bu Gezi eylemlerine katılanlar falan bunlar ...” 

dediği, Rıza’nın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Arasında da hani bir şey olabilir falan 

dedi“ dediği, Rıza’nın “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “O arada tabi yani asıl yani önemli 

olan bu noktada şey ... tabi yani bu HDP’nin ayrı bir aday çıkartıp çıkartmayacağı“ dediği, 

Rıza’nın “Hı hı” dediği, Mehmet Osman’ın “onu biraz konuştuk yani HDP’yle nasıl bu şey 

edinilebilir falan diye şey dedi yani HDP de yani bu Dayanışmanın içerisinde bir unsur 

olduğu için büyük yani önemli bir unsur olduğu için yani Dayanışma böyle bize bir hani 

bizim biz şu adayı öneriyoruz derlerse ... biz bunu şey yaparız yani biz bunu destek yani kabul 

ederiz ama hani doğrudan HDP’yle bir hani senin cephe şeyin vardı ya ...  …  Öyle öyle 

yapmak istemiyoruz falan dedi iyi falan dedim ben de“ dediği, Rıza’nın “He he” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Fakat HDP’den bu konuda bir şey çıkmadı anladığım kadarıyla bir adım 

atılmadı ben de biraz şey yaptım ben de biraz“ dediği, ... Rıza’nın “Bir ara hayır fakat 

başka başka bir şey var şimdi ben bir genel başkanla konuştum genel başkanın da 

söylediği aşağı yukarı Oğuz Kaan SALICI’nın söylediklerine benziyor yani Beyoğlu’nu 

işte Dayanışmaya bırakmak istiyoruz ortak bir şey olsun aday olsun bilmem ne falan 
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yani ben şeyi söyledim tabi neden Gülseren’in olması gerektiğini söyledim yani yeni bir 

yerel yönetim anlayışı ... için işte başka türlü bir yerel yönetim anlayışını uygulamak 

bakımından bir başlangıç olması falan gibi şeyler evet ama dedi mesela dedi geçenlerde 

şey geldi bu Çarşı grubu geldi onlar Gülseren’i desteklemiyorlar dedi onlar şeyi 

destekliyorlar neydi o müzisyen topluluğu Hilmi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Kardeş 

Türküler“ dediği, Rıza’nın “Hilmi YARAYICI mı ne ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hı“ 

dediği, Rıza’nın “Grup Grup Yorum Grup Yorum da ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Grup 

Yorum mu“ dediği, Rıza’nın “Ha Grup Yorumun üyesi bir şey var Hilmi YARAYICI mı 

...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya Grup Yorum Grup Yorum şeydir yani Grup Yorum hani 

ben de hani tamam hoş hani şeydir yani yani çocuklar iyi hoş da yani bunlar epey soldur fazla 

soldur yani“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Hı“ dediği, Rıza’nın “Ben de dedim ki yani bu 

böyle gidip böyle bir takım işte madem ki bu şeye Dayanışmaya bırakılacak bu Gezi 

katılanlara bırakılacak bu iş ... ortak aday olsun” dediği, Mehmet Osman’ın “Dur ben ben 

büyük ihtimal o zaman bir“ dediği, Rıza’nın “O zaman başka bir grup da gidip Gülseren’i 

destekliyoruz dese“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi yani evet“ dediği, … Rıza’nın “Hayır 

çünkü bir de zamanında şöyle bir şey oldu bundan bir süre önce ... evinde yani 1 ay 2 ay önce 

falan böyle bu Taksim Platformuyla bir toplantı yaptık işte ben gene katıldım Binnaz 

katıldı Sezgin Taksim Platformundan da o şeyler Şahin işte şey neydi kentsel 

dönüşümcü Korhan GÜMÜŞ ondan sonra Güzin falan böyle bir kaç kişi katıldı ondan 

sonra bu toplantının sonunda dedi ki işte KILIÇDAROĞLU’ndan randevu alalım gidip 

... tamam dediler ben randevu aldım hiç kimse gelmedi“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Anladım o bir evet ...“ dediği Rıza’nın “Ha ... seninle konuşmuştuk onu pardon seninle bunu 

konuşmuştuk zaten“ dediği, (“…”), Rıza’nın “Seninle konuşmak istediğim başka bir konu 

daha var yalnız“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam söyle“ dediği, Rıza’nın “Ha o da anayasa 

meselesi yarın bu anayasa uzlaşma komisyonu son toplantısını yapacak üçüncü AKP’nin 

katılmadığı üçüncü toplantı olacak ve üç toplantıya bir parti mazeret göstermeksizin 

katılmazsa komisyon lağvediliyor tabi bu arada Cemil ÇİÇEK’in mektupları var Cemil 

ÇİÇEK’e bizim yazdığımız görüşler var Cemil ÇİÇEK onlara hiç bir şey yapmadı o da bir 

garip bir durum çünkü AKP’den işte bekliyorum falan gibi böyle işi şey oyaladı neyse ... 

şimdi bu iş bitecek yani uzlaşma komisyonu çerçevesinde ama diyorum ki düşünüyorum ki 

yani bunu sivil toplumlar bu süreci devam ettirelim yani“ dediği, … Mehmet Osman’ın “Biz 

yani bir böyle bir ... en azından hani böyle bir sivil inisiyatif oluşturup“ dediği, Rıza’nın 

“Hı hı çok iyi olur “ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi bu akşam ... bunu bu akşam bizim 

bir toplantımız var bu anayasa“ dediği, Rıza’nın “He he” dediği, Mehmet Osman’ın “Bizim 

bir anayasa grubu var“ dediği, Rıza’nın “Hı hı” dediği, Mehmet Osman’ın “Bu akşam bir 

toplanacağız ben bu öneriyi şey yapayım arkadaşlara hemen bu akşam aktarayım“ 

dediği, Rıza’nın “Tamam tamam tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “haklısın yani bunu 

bırakmamak ucunu bırakmamak lazım ...” dediği,  

ID:2524490203 de kayıtlı, 25.12.2013 17:01:09 da MEHMET OSMAN 

KAVALA’yı (905322221xxx)  GÜLSEREN ONANÇ (905323228xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Şimdi biraz bir şey konuştum daha doğrusu daha şeyle 

konuşamadım Canan KAFTANCIOĞLU’yla yarın konuşacağım Tayfun’la konuştum Tayfun 

KAHRAMAN’la konuştum … bugün yani ... şimdi maalesef ... şöyle bir durum var önce 

Tayfun un adı geçmiş yani Tayfun konusunda daha böyle bir mutabakat sağlanıyor gibi olmuş 

fakat Tayfun istifa etmediği için devlet memurluğundan Tayfun’un olması söz konusu değil 

bunun üzerine yani ikinci isim üzerine uzlaşma sağlanamamış işte sonunda yani ... böyle 

neyse işte artık bu isim telaffuz edilmiş Dayanışma toplantılarından bir tanesinde …. Veya 

sonuncusunda neyse yani şey doğru oraya katılanlardan bir grubun bu ismi 

KILIÇDAROĞLU’na işte aktarmış olduğunun bir temeli var bir şeysi var bir bazı var …. Onu 

en azından öğrenmiş oldum fakat yani Tayfunla da doğrusu biraz konuştuk Tayfun da çok şey 
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değil çok yani içine böyle şey yapmış değil sinmiş değil doğrusu şimdi ben Sezgini 

arayacağım hani Betülle falan da konuştum yani pazar günü biz KILIÇDAROĞLU’yla bir şey 

belki gerekçesi şey deriz yani bu hani seçim şeyi var ya manifestosu hazırlamakta olduğumuz 

… Yani bir manifestoyu anlatacağız falan diye bir görüşme talebinde bulunalım şey ... o arada 

da yani bununla birlikte de Beyoğlu adaylığını işte şöyle bir profil olması lazım falan filan 

diye biraz anlatırız  ... aklımıza gelen bu … Sende başka bir haber var mı“ dediği, Gülseren’in 

“Yok demin işte şey aradı Rıza aradı o da hani bir telaşlanmış ... … Bir hata ... yapılabilir ... 

parti de falan diye“ dediği, Mehmet Osman’ın “... ya yani bu ... yanlış olur bu ... bunu buna 

mani olmak lazım“ dediği, Gülseren’in “Evet tamam o zaman yani sen ... “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam ben şimdi Sezgini arayacağım randevu için“ dediği, Gülseren’in “... 

tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam “ dediği,  

ID:2524900785de kayıtlı, 25.12.2013 19:47:53 da MEHMET OSMAN 

KAVALA’nın (905322221xxx)  BİRCAN YORULMAZ’ı (905353202xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın “Fena değil fena değil cuma veya cumartesi ne 

vaziyettesin” dediği, Bircan’ın “Cumartesi olur cumartesi bir şeyim yok“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam o zaman cumartesi öğlenden sonra filan şöyle 4-5 falan gibi“ dediği, 

Bircan’ın “Olur olur olur cumartesi boş bir günüm şaşırtıcı bir şekilde (Gülüyor)“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Güzel“ dediği, Bircan’ın “Olur olur cumartesi 4-5 olur haberleşiriz“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ya bir şey soracağım bu arada“ dediği, Bircan’ın “Ha söyle“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Bu dayanışma birtakım toplantılar yapmış Beyoğlu ile ilgili 

siz bunlara katıldınız mı“ dediği, Bircan’ın “Evet evet ... katıldı en azından bir bölümüne 

katıldı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki sonra çekildi mi ne oldu HDP ...“ dediği, 

Bircan’ın “Bildiğim kadarıyla oradan bir şey çıkmadı zaten bizimkilerde gitti geldi yani 

ısrarla bir CHP çatısı meselesi döndü hala da o dönüyor yani onda bir değişikliği yok 

bildiğim kadarıyla yani öğrenirim ayrıntıları ama yani bize gelen kısmı hala bu kadar“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır zaten bağımsız ... onu zaten başta söylüyorlardı CHP 

çatısı olacak“ dediği, Bircan’ın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Olsun diye yani sizin yani 

bunun dışında bir alternatif oldu da onun için mi şey yaptınız tam anlamadım“ dediği, 

Bircan’ın “Yok ben ... CHP çatısında evet denemez dendi zaten buna ilde öyle denmiştir 

yani biz sonuçta ili serbest bıraktık ama CHP ... ortak aday bağımsız aday meselesi 

olursa bu değerlendirilebilir demiştik biz baştan beri demiştik ama CHP zaten buna 

yanaşmıyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Baştan itibaren onlar yani ... demişti“ dediği, 

Bircan’ın “Evet evet evet evet aynen öyle yani o oradan o ne kadar ilerledi öğrenirim 

ayrıntıları son toplantıları ilişkin bilgileri de“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam peki“ 

dediği, Bircan’ın “Tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam okey haydi görüşürüz“ 

dediği,  

ID:2525783089 de kayıtlı, 26.12.2013 10:41:23 de MEHMET OSMAN 

KAVALA’yı (905322221xxx)  ÇİĞDEM AYDIN’ın (905306150xxx) (KADER KADIN 

ADAYLARI DEST.EĞİTME DERNEĞİ) aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman’ın “ya 

şöyle bir şey şimdi işte biz bu ... Chpnin aday aday meselelerinde falan ... biraz hani Gülseren 

aday olunca ,…,Hem tanıdığımız birisi hem kadın kuruluşlarında deneyimi var falan …Şey 

yaptık yani hani sen böyle bir Chpden aday ol ondan sonra biz biz de tabi sana destek oluruz 

çalışırız falan gibi şeyler söylemiştik,… ve hani biraz da bekliyoruz doğrusu hani Chpden 

böyle bir tercih olacağını bu arada 2 gün önce Rıza beyle konuştum Rıza TÜRMENle … 

şimdi Chpnin Beyoğlu konusundaki politikası yani bir ortak aday ... özellikle bu Gezi ... 

şeylerine Gezi protestolarına katılanların da işte kabul edeceği veya işte önereceği bir 

ortak aday bulunması şeklindeymiş…bununla ilgili de Dayanışma diye bir biliyorsunuz bir 

orada şey var ...” dediği, Çiğdem’in “Biliyorum Taksim Dayanışma Platformu bir aday 

çıkardı“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... “ dediği, Çiğdem’in “Önerdi daha doğrusu“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Çeşitli toplantılar olmuş aslında o Tayfunu başta şey yapmışlar Tayfun 
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KAHRAMANı … Düşünmüşler Tayfun birikimli birisidir yani şey falan şey yani belediye 

konularında falan da gayet şeydir…Fakat devlet memuru olduğu için Tayfun ... yani geç 

kalmış istifa etmekte ikinci isim olarak da Hilmi ... diye bir arkadaş “ dediği 

ID: 2525929109 de kayıtlı, 26.12.2013 11:55 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) RIZA MAHMUT TÜRMEN’i (905394853xxx)  aradığı görüşmede özetle; 

Rıza’nın “Ha ha“ dediği, Mehmet Osman’ın “şeyle konuştum Tayfun KAHRAMAN var bu 

Dayanışmada” dediği, Rıza’nın “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın “Aktif olan ve epey bir öne 

çıkmıştı bu işte Gezi sırasında da “ dediği, Rıza’nın “He he“ dediği, Mehmet Osman’ın “işte 

biraz anlattı bana yani böyle bir dizi toplantı olmuş toplantıda kim ne söyledi falan şimdi 

Tayfunun adı üzerinde aslında bir mutabakat bir ara sağlanmış fakat devlet memuru“ dediği, 

Rıza’nın “...” dediği, Mehmet Osman’ın “İstifa etmediği için“ dediği, Rıza’nın “Ha ha” 

dediği, Mehmet Osman’ın “O şansı kaçırmış veya yani şey diyordu yani bana geç şey yaptılar 

haber verdiler falan dedi yani bu ikinci isim Hilmi YARAYICI“ dediği, Rıza’nın “Hı hı“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Yani biraz şey bir isim yani Tayfun kadar hani güçlü bir biçimde 

ortaklaşılan bir isim değil anladığım kadarıyla“ dediği, … Rıza’nın “Peki Gülseren için ... 

şans“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi bu şeyin Gülsereni yani Dayanışma tabi şimdi yani 

Dayanışmanın yapısı malum daha böyle bir örgütler üzerinden giden bir yapı“ dediği, 

Rıza’nın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bunların bir kısmı işte odalar falan bir de siyasi 

örgütler sol siyasi örgütler“ dediği, Rıza’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “şimdi 

bunların Gülsereni hani desteklemesi pek yani hem Gülsereni önermeleri pek olacak gibi 

gözükmüyor“ dediği,  ...  Mehmet Osman’ın “fakat biz şöyle bir şey aklımıza geldi şimdi 

KILIÇDAROĞLU pazar günü geliyormuş galiba İstanbul’a“ dediği, Rıza’nın “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “biz hani böyle bir sivil toplumdan bir kaç aktivist olarak bir 

randevu talep etsek“ dediği, (“…”), Rıza’nın “Tamam güzel yani ben şimdi İstanbul’a 

geldiği zaman için bir randevu mu alayım ... Ceylan’dan ... üzerinden“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “vallahi iyi olur yani bir grup sivil kuruluşlardan ben bir kaç isim sana vereyim mi” 

dediği, Rıza’nın “Kim kim istiyor randevuyu kim istiyor diyeyim“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“İşte ... nasıl diyelim şimdi onu iyi formüle edelim şimdi aklımda bir de şeyler var ben ben 

sana bir söyleyeyim şimdi bizim Taksim Platformundan Betül var Betül TANBAY“ dediği, 

Rıza’nın “Hı hı” dediği, Mehmet Osman’ın “Gürhan ERTÜRK var “ dediği, Rıza’nın “Hı hı “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Şahin bey var Şahin ...” dediği, Rıza’nın “Evet evet evet tanıdım 

...” dediği, Mehmet Osman’ın “ ... çok makul“ dediği, Rıza’nın “Çok makul son derece ...“ 

dediği, (MEHMET OSMAN KAVALA ARKA PLANA HİTABEN: ... soyadı nedir gelen 

maillerden) dediği, Mehmet Osman’ın “Söyleyeceğim şimdi şimdi bir de aklımda şeyler var 

bu TOG var bayağı“ dediği, Rıza’nın “Kim“ dediği, Mehmet Osman’ın “TOG Toplum 

Gönüllüleri Vakfı“ dediği, Rıza’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Orada Yörük diye 

bir arkadaşımız var genç bir arkadaş çok aktif“ dediği, Rıza’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “yani Yörük de katılabilir Ka-der Kadın malum biliyorsun Ka-deri“ dediği, 

Rıza’nın “Hı hı hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Çiğdem AYDIN var Çiğdemle konuştum 

Çiğdem de yani böyle bir şey olursa ben de katılabilirim dedi“ dediği, Rıza’nın “Tamam“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “yani böyle bir şey mi diyelim bir grup sivil grup...“ dediği, 

Rıza’nın “... evet evet öyle diyelim“ dediği, Mehmet Osman’ın “Diyeyim değil mi“ dediği, 

Rıza’nın “Tamam peki ne diye görüşmek istiyorlar ne yapacaklar“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“şey bu İstanbul sözleşmesi hazırladıkları bir çalışma var İstanbul sözleşmesi yani yerel idare 

adaylara“ dediği, Rıza’nın “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sunulacak bir sözleşme bunu 

ve hani CHPnin şöyle diyelim istersen Chp adaylarının adayları için önerdikleri pozisyonlar 

falan mı diyelim ya da yani kentle ilgili“ dediği,  

ID: 2531324454 de kayıtlı, 28.12.2013 19:12:31 de MEHMET OSMAN 

KAVALA’nın (905322221xxx)  ÇİĞDEM AYDIN’ı (905306150xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ya şey diyorlar çok dönüşü falan biraz galiba erkene alınmış bir 
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de çok yarın sıkışık olacak“ dediği, Çiğdem’in “Hı evet bir ara ... oraya ...” dediği, Mehmet 

Osman’ın “ ... yarın ... diyorlar evet “ dediği, Çiğdem’in “He peki ne yaparız Ankara ya mı 

gideriz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi Ankara’ya aslında gidilebilir Ankara’ya gidilebilir 

fakat Ankara konusunda bizim o şeydeki arkadaşlar Taksim Platformundaki arkadaşlar pek 

istekli değil“ dediği, Çiğdem’in “Hı hı peki “ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama yani başka bir 

grup oluşturup gidebiliriz“ dediği, 

ID: 2531396531 de kayıtlı, 28.12.2013 19:17 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(902122322xxx) GÜLSEREN ONANÇ’ı (902122449xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Gülseren’in “Alo he” dediği, Mehmet Osman’ın “Hı ya şimdi ar.. ne oluyor ha bir daha 

arayayım mı“ dediği, Gülseren’in “Telefon yok şeyler cep telefonuyla karıştı he he“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ya şöyle bir şey aklıma geldi şimdi Çiğdemle de biraz önce ... hemen 

aradım onu onunla da konuştum ona da makul geldi şey yapabiliriz bir mektup yazabiliriz 

KILIÇDAROĞLU’na“ dediği, Gülseren’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yani bir kaç 

imzalı bir mektup yazabiliriz hem mektupta biraz daha kolay olur yani bir argümanı şey 

yapmak kullanmak hem de en kesin yani Sezgine falan da söyleriz yani o mektubu okutur “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Bir de şöyle bir argüman olabilir yani bunu da yapabiliriz 

şimdi burada biraz hani Beyoğlu’ndaki adayın Geziyi de hani Gezi ruhunu da 

yansıtması falan diye bir düşünce var anlaşılan ki hani o yüzden zaten ortaklaşma 

düşünülmüş yani orada biz şeyi vurgulayabiliriz yani Gezi ruhunu yansıtacak adayın 

profili de şöyle olmalıdır yani ... de çok böyle hani siyasi ... siyasi militanlık şeyiyle değil de 

yani daha işte gençleri kadınları kucaklayabilecek falan öyle de bir şey argüman kullanabiliriz 

ki doğrusu da o doğru olduğu için söylüyorum bunu“ dediği, Gülseren’in “Evet yani 

bilmiyorum ben ben yani kimseden bir şey bir şey istemedim Osman yani ... benim için ... 

yapın“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ben bir İboyu ben İboyu da İboyu da ben bir arayayım 

evet yok yok ... ben sade şey yapıyorum yani ben benim kafamda“ dediği, Gülseren’in “  ... 

gerçekten şey öyle de bir hassasiyetim oluyor kırılıyorum sonra hissediyorum“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Yok yok hayır yok“ dediği, Gülseren’in “şey oluyor yani ben ben mesela 

şahsen ben örneğin Betül için senin için Gürhan için yani inandığım herkes için kalkar gider 

sonuna kadar şey yapardım bunu kendime de iş edinirdim doğrusu siyasetin böyle yapıldığını 

burada çok gördüm inandıkları kişi için insanlar çok çaba gösteriyorlar siyaset böyle böyle 

yapılıyor doğrusunu da bu bu çünkü sen olmazsan öbür öbürü oluyor ... kaybediyorsun“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet “ dediği,  

ID: 2532194827 de kayıtlı, 29.12.2013 10:45 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(902122872xxx) İBRAHİM BETİL’i (905322136xxx)  aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Ya şimdi Gülseren ONANÇ“ dediği, İbrahim’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Beyoğlu’ndan aday adayı biraz durumu şeymiş biraz durumu kritikmiş Rıza TÜRMEN beni 

aradı işte acaba hani sizde bir şey yapabilir misiniz falan diye bir şey düşündük 

KILIÇDAROĞLU geldiği zaman bir KILIÇDAROĞLU’yla görüşmek sade bu konuda değil 

de hani  arada bundan da bahsetmek falan fakat o olmayacak herhalde bugün geliyor ama çok 

az vakti varmış şimdi Çiğdem AYDIN ... konuşurken hani şöyle bir düşünce ortaya çıktı bir 

hani bir mektup yazsak KILIÇDAROĞLU’na hem genel gezi gezide katılan gençler kadınlar 

vesaire falan onlarla ilgili böyle birkaç şey söyleyip işte sonra da hani ya adını vererek 

Gülseren’in ya profilinden bahsederek hiç adını vermeden böyle bir adayın olması iyi olur 

filan gibi şimdi yani böyle bir şey olursa sen şey yapar mısın sende imzalar mısın diye 

sorayım dedim sana“ dediği, İbrahim’in “Başka kimler var“ dediği, Mehmet Osman’ın “Daha 

yeni Çiğdem’le konuştuk Çiğdem AYDIN’la konuştum“ dediği, İbrahim’in “Hayır hayır 

Gülseren’in dışında başka kim adaylar var“ dediği, Mehmet Osman’ın “... şuanda Hilmi diye 

bir çocuk var Antakya’lı Grup Yorumdan sanıyorum Hilmi şeyden önerilmiş bu dayanışma 

çeşitli toplantılar filan yapmış tam anlaşamamışlar aslında bir aday konusunda ama yani daha 

sol geçmişi olan birisi ve yani CHP İl örgütüyle filan da ben konuştum kazanma şansı pek yok 
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diyorlar Hilminin“ dediği, İbrahim’in “Hı hıh“ dediği, Mehmet Osman’ın “Eğer olursa yani 

sol dışında kimseden oy alabilecek birisi değil yani şey de yok hani tabi bir odada hani 

TMMOB’ta şurada burada bir öyle geçmişi de yok daha önce işte Grup Yorumda 

müzisyenlik yapmış işte malum Grup Yorum da daha çok yine radikal kesimin sol kesimin 

şey yaptığı bir ...” dediği, İbrahim’in “Anladım başka“ dediği, Mehmet Osman’ın “Onun 

dışında şey var Aytekin şey KOTİL’in kızı var ama onun şansı hiç yok deniyor“ dediği, 

İbrahim’in “Onu da geç onu da geç“ dediği, Mehmet Osman’ın “Onu da geç birde Tarkan 

diye bir çocuk varmış Tarkan bu da eski TKP’den galiba“ dediği, İbrahim’in “Onu da geç “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Bu kadar“ dediği, İbrahim’in “tamam yazalım bende benim 

ismimi de koyabilirsin“ dediği,  

ID:2534027025 de kayıtlı, 30.12.2013 10:35:49 da MEHMET OSMAN 

KAVALA’nın (905322221xxx)  ÜMİT BOYNER’i (905323143xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Merhaba Ümit nasılsın“ dediği, Ümit’in “İyiyim Osmancığım sen 

nasılsın“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fena değil fena değil şey iki dakikan var mı“ dediği, 

Ümit’in “Var ben İstanbul dışındayım onun için mesajını görmedim tatildeyim kusura bakma 

ancak  döndük falan“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yo estağfurullah estağfurullah şimdi hala 

İstanbul dışında mısın“ dediği, Ümit’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şöyle bir şey 

biraz aciliyeti  olduğu için telefonda bir bahsedeyim şimdi Gülseren ONANÇ“ dediği, 

Ümit’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “CHPden Beyoğlu adayı olmak istiyor“ dediği, 

Ümit’in “Evet biliyorum hı hıh“ dediği, Mehmet Osman’ın “Fakat biraz karışık durum 

galiba bir iki aday daha var lobi faaliyetinde bulunmuş anlaşılan“ dediği, Ümit’in “Hı hı 

hı hıı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Onun için geçenlerde şey yaptık falanda böyle birkaç 

kişi İbrahim ... olacak işte ben Çiğdem AYDIN kaderden bir iki kişi  daha yani 

Gülseren’in yani Gülseren’le ilgili bir mektup KILIÇDAROĞLU’na gönderelim diye 

düşündük “ dediği, Ümit’in “Ha anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ne dersin senin şeyin 

ilgini yani sakıncalı bulur musun“ dediği, Ümit’in “Yani çok severim benim çok sevdiğim 

çok çalışkan olduğunu düşündüğüm bir arkadaşım yani hiç şey değil ama yani  diğer adayları 

da falan da  tanımıyorum bilemedim yani bir düşüneyim olabilir“ dediği, 

ID:   de kayıtlı, 30.12.2013 16:25:15 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  MEHMET EMİN DURSUN URAL (905323128xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Emin’in “Sen aramışsın onun için ben seni aradım ... inşallah önemli bir şey 

değildi“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Yok acil bir şey değildi vaktin var mı şimdi“ dediği, 

Mehmet Emin’in “Tabi tabi var var var dinliyorum” dediği, Mehmet Osman’ın  “Ya bir konu 

var biraz hassas bir konu“ dediği, Mehmet Emin’in “Hı hı “ dediği, Mehmet Osman’ın  “Bir 

hem senin fikrini alayım hem de yani düşüncene göre ne yapılabilir diye şey ... konuşabilirim“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Hı hı ...“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Gülseren’in durumu Gülseren 

...” dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “son bir böyle bir kaç 

gün önce Rıza TÜRMEN beni aradı“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “ya dedi ben hani genel başkanla bir konuştum bu konuyu Beyoğlu konusunu“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “O dedi ki yani şeyler yani 

İstanbul’dan işte sivil toplum kuruluşları veya bu işte Gezideki şeyler Gezideki 

kuruluşlar başka bir ismi öne çıkarmışlar“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “Hilmi YARAYICI diye hani o yüzden Gülseren n biraz şeysi şansı düşük 

demiş Rıza TÜRMEN de şey dedi yani acaba aslında bir şey yapabilir misiniz falan dedi bir 

girişimde bulunabilir misiniz dedi bir aklıma benim şey geldi yani Kılıçdaroğlu 

İstanbul’dayken hani bir grup gidip kendisiyle bir konuşalım falan diye ...“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Tabi bu son gelişin çok şey çok yoğun olduğu 

için mümkün olmadı“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Şimdi 

yani burada ben biraz hani şeyle de konuştum Dayanışmadaki arkadaşlarla da falan 

konuştum“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Hani çok böyle hani 
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Dayanışma Hilmi YARAYICI’yı aday olarak falan şey yapmıyor hani öyle bir karar yok 

ama“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Dayanışma içerisinden 

bir kesim şey yapmış yani Hilmi YARAYICI’nın adını CHP’ye aktarmış bu da bir olgu“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Ama hani CHP’lilerle İl 

örgütünden falan şeylerle konuşunca ya diyorlar yani zaten CHP Beyoğlu’nda hani çok 

şey değil çok iddialı değil“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  

“Hilmi’yle de pek şey yapabileceğimizi zannetmiyoruz diyorlar yani” dediği, Mehmet 

Emin’in “Evet evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Bu problemi aşabileceğimizi zannetmiyoruz 

diyorlar yani Gülseren’le de aşamama ihtimalleri var ama hani Gülseren’e belki biraz daha bir 

kazanma şansı belki olabilir diye düşünüyorum“ dediği, Mehmet Emin’in “Ben de öyle 

düşünüyorum yani sözünü kesmeyeyim ben seni dinliyorum dinliyorum Osman şu an sonra 

ben söylerim“ dediği, Mehmet Osman’ın  “şimdi yani bu kadar kısa zaman içerisinde tabi“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Yapacak hani görüşme yapma 

imkanı falan pek bulamayız herhâlde benim aklıma şey geldi bir Kılıçdaroğlu’na bir mektup 

hazırlamak geldi“ dediği, Mehmet Emin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Yani bunu 

belki Sezgin veya Rıza TÜRMEN“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet evet evet“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “Adama elden götürebilir hani mektupta da şey diye yani yani hem 

Gezi olaylarının önemi ama işte öbür taraftan da bu Gezi potansiyelini 

değerlendirebilmek için hani çok siyasi bir söylemde değil işte daha biraz daha işte hoş 

bugün hani SARIGÜL’ün yaptığı“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet evet“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “... işte yani bir biçim ve bir söylem önemlidir hani bu bu açıdan da hani 

Gülseren uygun bir isimdir şeklinde bir şey bir mektup“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın  “bir kaç arkadaşla konuştum“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” 

dediği, Mehmet Osman’ın  “yani siz de hani destekler misiniz“ dediği, Mehmet Emin’in “Hı 

hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Ya da şey yapar mısınız diye İbrahim BETİL şey dedi olabilir 

dedi“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Ben imzalarım dedi 

Çiğdem AYDIN imzalayacaktı“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Fakat sonra şey dedi ya Beyoğlu’nda iki aday daha varmış iki kadın aday daha varmış 

CHP’den “ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “O yüzden ben hani 

şey yapamam yani benim bir tanesini“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Destekliyor olmam uygun olmaz dedi ben böyle bir şeye yani sonuçta yani 

göndermek göndermemekten daha iyidir diye düşünüyorum“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ 

dediği, Mehmet Osman’ın  “Ama hani iki imza da biraz bana şey geliyor zayıf olur gibi 

geliyor“ dediği, Mehmet Emin’in “İki imza zayıf olur yani temsil şeyi olmaz“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Değil mi“ dediği, Mehmet Emin’in “Temsil gücü olmaz ama istersen soruya daha 

baştan başlayayım yani bir kere birincisi şey diye bakıyorum yani o şeyi tanımıyorum ben 

Hilmi’yi tanımıyorum yani görmüşlüğüm vardır mutlaka ama kişi olarak falan tanımıyorum 

ama“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Ya Hilmi şey Grup Yorum da çalışmış daha önce“ dediği, 

Mehmet Emin’in “Hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “yani şey solcu Antakyalı herhâlde Alevi 

siyasi şeyi olmayan düzgün birisi herhâlde ama yani“ dediği, “Mehmet Emin’in “Ya eminim 

öyledir ama şimdi ben ilk yani Gülseren’i niye destekliyorum şey diye söyleyeyim yani 

Gülseren’le her şeye rağmen şey ... gerçekçi olma romantik değil de gerçekçi olmak gerekir 

diye zaten Gülseren ilk görüştüğüm zamanda ... ilk benim ona söylediğim yani kaç seçmen 

var ondan sonra kimdir bunlar nerededir bunlar vesaire falan Gülseren ondan sonra o ekiple 

şey yaptılar onlar“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Bir seçmen 

haritası yaptılar ... böldüler segmentte ettiler falan ben de gördüm“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Evet evet” dediği, Mehmet Emin’in “Şimdi ancak şey oluyor yani bu iş ... şu anda özellikle 

hele bu kritik ortamda ben şey diye bakıyorum evet hani 2007de biz önemli olan bizim 

ideallerimizin seslendirilmesiydi kazanmayacağız ama bugün ki şey konjonktür farklı “ 

dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Ben şey diye 
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bakıyorum en fazla kim oy alabilirse veya şeyi kim aşağıya çekebilirse“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Orada birleşmek lazım“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Aynen“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani gerçekçi olmamız lazım o yüzden şeye 

ben baktığım zaman yani oradaki şey bileşimini zaten en iyi çalışmayı da yapan insan şu anda 

Gülseren“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet” dediği, Mehmet Emin’in “Yani ... kapı kapı 

... yani kadın aday olmak olmamak onu da çok iyi anlıyorum ama sonuç itibariyle orada bir 

şey yapabilecek varsa tek gerçekçi aday Gülseren’dir “ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet 

evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani burada bir Mardinliler yani çok büyükçe bir şeyi 

var orada bir Mardinli kitlesi var Kürtler var bildiğin gibi ya o yapıya baktığın zaman 

mesela orada Gezinin karşılığı pek yok “ dediği, Mehmet Osman’ın  “...” dediği, Mehmet 

Emin’in “Bu şey demek değil yani Gezinin ruhunu bilmem ne yapmayacağı canlı tutmak 

tutmamak meselesi değil“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet ... evet“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Ama bir Gezi adayının oradaki karşılığı yok Cihangir’de var Okmeydanı’nda yok 

Kasımpaşa da yok vesairede yok“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman şey gibi o zaman ... kiminle ne 

yapabiliriz bakınca ben bana şey gibi geliyor Gülseren’i desteklemek lazım özellikle de 

şimdi senin haberin olmadan bile ya senin bile haberin yoksa ... haberi yoksa ve birileri 

gidip böyle bir şey yapmışlarsa yakışık olmayan bir şeyi yapmışlar ve herkes kendini 

belki Gezici veya Taksim Platformu diye görüyor bilemiyorum ama şeyi anlatmakta 

yarar var yani ya burada bir Geziyi en fazla yine şey yapabilecek olan burada bir güç 

gücümüz olursa biz Geziyi yaşatabiliriz“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Aynen“ dediği, 

Mehmet Emin’in “Gücümüz olmazsa Gezi ya romantik bir şey olarak kalacaktır “ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “... “ dediği, Mehmet Emin’in “Yani çok ... yani bence her şey değiştirdi 

Türkiye’de Gezi müthiş yalnızca İstanbul ... İzmir de biz onu yaşıyoruz her yerde yaşıyoruz 

yani Gezi milat olduğu kesin“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet ...” dediği, Mehmet Emin’in 

“Orada ama bu o zamanda şey oluyor hakikaten Geziyi ancak böyle bir takım şeylerle 

kazanımlarla büyütebiliriz yani yani varsa Gülseren’in yapacağı seçimi kazanabilir mi çok zor 

ama hani bir şans varsa da ancak onunla olabilir“ dediği, Mehmet Osman’ın  “... aynen 

aynen“ dediği, Mehmet Emin’in “Başka hiç bir hiç bir şey olamaz orada o yüzden yani ya 

arkadaşlarımıza bunu daha iyi anlatmak lazım veya tek başına senin yazacağın bir yazı bile 

belki şey olabilir anlamlı olabilir“ dediği, Mehmet Osman’ın  “...” dediği, Mehmet Emin’in 

“Sen o yazıyı yani şey adına da yazabilirsin sonuç itibariyle senin temsil ettiğin bir şey 

var kitle var ama işte ben ... şeyi anlıyorum esas şık olanı şey olur mesela senin imzan 

İbrahim BETİL’in imzası çok değerli imzalar olurdu buna başka imzalar da eminim 

katılabilir ama hem zaman olarak belki şeyde haklısın yani bunun bayağı peşine 

düşülmesi gereken bir şey mesela böyle tabi bir 10 imza falan olması lazım insanlara bir 

şey“ dediği, Mehmet Osman’ın  “... 6 imza bile bence hani 6 imza bulabilsek o bile ...” dediği, 

Mehmet Emin’in “Peki yani bunu kimler imzalar kimler imzalamaz sence yani şu anda 

diyelim ki Betül veya başka ... yani sizin“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Betül’den yani 

Betül’den bir daha bir şey yapacağım bir daha bir yani Betül, Taksim Platformu olarak bir 

şey gönderelim mi dedik ona pek yanaşmadı ama Betül’den bir daha bir şey yapacağım“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Hayır peki ama birileri Taksim Platformu adına başka aday 

önermiş şimdi anladığım kadarıyla şeyle de problem orada yani genel merkez şeye 

bakmadan tabi ki ya ... ne kadar karşılık var ne oluyor ne bitiyor buna bakmadan tabi 

Geziyi hepimiz yüceltiyoruz o zaman şey yapalım demişlerdir belki yani öyle bir 

anladığım kadarıyla Rıza TÜRMEN’den şeyde bana bunu anlattı Gülseren de anlatmıştı 

yani Rıza TÜRMEN’den gelen şey orada kuvvetli bir Gezi mesela sizin SARIGÜL 

nezdindeki temsiliniz gibi bir şey sanılmış orada anladığım kadarıyla“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “şimdi şöyle bir şey olabilir tabi şimdi biliyorsun bir Dayanışma diye bir şey var“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Şimdi bu Dayanışma yani bazen 
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biz de toplantılarına katılıyoruz kağıt üzerinde bütün örgütleri kapsıyor“ dediği, Mehmet 

Emin’in “ ...” dediği, Mehmet Osman’ın  “Yani buraları da kapsıyor işte siyasi örgütleri de 

kapsıyor“ dediği, Mehmet Emin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Kaldıraç gibi sol 

örgütler dahi var bunun içinde hatta şey de var hatta HDP falan da var“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Fakat tabi bu kadar büyük olduğu için bir 

yanıyla da şey yok yani ...” dediği, Mehmet Emin’in “Anladım“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Pozisyonu olması falan mümkün değil mesela“ dediği, Mehmet Emin’in “Olamaz zaten diye 

düşünüyorum hakikaten olamaz“ dediği, Mehmet Osman’ın  “... yani Gezi olayları sırasında 

da bir kaç kritik hadisede şey yapamadılar yani mesela ben çok uğraştım ya şu boykot işlerini 

halledelim yani bir an önce şu caddeleri biz açalım falan filan diye“ dediği, Mehmet Emin’in 

“Hı hı hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “yani bir kaç kişi bir kaç arkadaşta siyasi örgüt 

şeyleri dahi buna katılmakla birlikte şey yapamadılar öyle bir karar çıkartamadılar falan filan 

şimdi burada da şöyle bir şey olmuş anlaşılan yani konuşmuşlar tartışmışlar filan falan işte 

sonra hani bir grup Hilmi isminde herhâlde şey yapmış Hilmi ismini“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Daha fazla dillendirmiş hani çok da fazla buna 

şey yapan olmamış itiraz eden olmamış hani ...” dediği, Mehmet Emin’in “Çünkü kimse 

oradaki seçmen yapısını bilmiyor çünkü ondan“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Aynen öyle yani 

...” dediği, Mehmet Emin’in “Kimse orada ... kimin karşılığı var orada bakmıyor“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “... tabi ona bakmıyorlar yani tamamen şey diye bakıyorlar yani 

kendilerini ...” dediği, Mehmet Emin’in “ ... evet kim bütün mesele orada“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Kendilerini kim temsil eder diye bakıyorlar“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” 

dediği, Mehmet Osman’ın  “Çünkü o yüzden hani şey yapmak da hani bunlar temsil 

etmez değil de yani ben aslında şöyle bir metin kafamda var hani yazdım da aslında yani 

Gezi ruhunu Gezi potansiyelinden faydalanabilmek için yani siyasi örgütler üzerinden 

değil ama hani bu gençlere belki hayatlarında hiç siyasete katılmamış daha sonra 

katılmayacak olan ama öbür taraftan da hak haklar ve özgürlükler konusunda 

duyarlılık sahibi“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Gençlere 

ulaşabilecek bir söylemin şey yapılması yani ...“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet ... canlı 

tutulması var edilmesi evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Yani biraz bunu hani Baskın ORAN 

kampanyasında da ... “ dediği, Mehmet Emin’in “Evet ... evet aynen öyle Osmancığım senin 

çizdiğin çerçeve güzel bir çerçeve yani bu senin koruyuş biçimin güzel doğru şimdi bütün 

mesele yani kritik mesele şeye geliyor sence sen yani senin kafanda hangi isimler var böyle 

bir şey böyle bir şeyi dilediğin gibi 6-8 neyse yani ...” dediği, Mehmet Osman’ın  “Kadın 

örgütü kadın örgütü olması ... herhâlde bir kere en azından iyi olur diye düşünüyordum“ 

dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Yani sol hafif bir sosyal 

demokrat falan ...” dediği, Mehmet Emin’in “ Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Çevre örgütü 

olabilir mesela“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Aklıma ... yani 

ama dediğim gibi eğer şey olmazsa yani bu isimleri bulamazsam da ben gönderirim ne 

olacak“ dediği, Mehmet Emin’in “Bence gönder ve bunu yani öyle veya böyle ...“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “... “ dediği, Mehmet Emin’in “Yani ya çünkü iki imza yerine tek imzayla 

göndermek o zaman daha belki doğru olur ...” dediği, Mehmet Osman’ın  “... doğru ... değil 

mi ...“ dediği, Mehmet Emin’in “ ... çok şey kalır yani o çok zayıf kalır ama hani 5-6 imza 

falan bunun bir anlamı var diye bakılabilir ki bu dediğin gibi yani belirli örgütlerin belirli 

oradaki belki dernek vesaire hani bir temsilci ... sen şey arıyorsun orada bir temsil şeyi 

arıyorsun değil mi gücü arıyorsun yani kişi“ dediği, Mehmet Osman’ın  “... sivil toplum ... “ 

dediği, Mehmet Emin’in “Kişilerden daha çok“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet ...” dediği, 

Mehmet Emin’in “Temsil gücü olan“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Biz sivil toplum faaliyeti 

içerisinde bulunmuş birilerinin olması“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet” dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Ki hani sahiden de şeydi yani bir anlamda yani Geziyi daha çok şey yapan bir 

sivil şeydi yani bir sivil toplum“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın  
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“Tepkisiydi ...” dediği, Mehmet Emin’in “Evet evet evet” dediği, Mehmet Osman’ın  “Diye 

düşünüyorum“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani şey bence sen onu bunu bunu bir de şeyle de 

bir konuşsan iyi olur yahu İl başkanıyla“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Hı Oğuz la değil mi “ 

dediği, Mehmet Emin’in “Oğuz’la yani mutlaka Oğuz’a şey yapmak lazım böyle bir yani 

çünkü öyle bir belli ki küçük biraz küçük bir ... gidip de yani genel başkanın nasıl algıladığını 

da bilmiyoruz ama Rıza TÜRMEN’e bunu söyleyecek kadar olduğuna göre orada ... olmuş 

olabilir yani“ dediği, Mehmet Osman’ın  “...“ dediği, Mehmet Emin’in “Şey sanki bütün 

böyle sivil toplum böyle bir adayı genel başkana sunmuş gibi bir izlenim var anladığım 

kadarıyla“ dediği, Mehmet Osman’ın  “biraz herhâlde yani en azından“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Öyle olmuş“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet öyle bir etki yaratmış olabilir 

evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani evet hiç olmazsa şeye bunu anlatmak lazım yani böyle 

bir şey yok yani burada sivil toplumun o kadar çok temsilcisi vesairesi var ki ama hiç olmazsa 

bu yanlış şeyi önlemek lazım ondan sonra kimi neye göre karar veriyorsa çünkü genel başkan 

karar verecek öyle gözüküyor bu konuda“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet evet evet 

öyle anlaşılıyor“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani şimdi o da kişisel bir şey yapacak“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “Evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Böyle gidip bir o şu araştırma şu 

bilmem ne falan diye bakmayacak birilerine işte o öyle söylendi ha güzel deyip yani burada ... 

yazık ki iyi niyette doğan bir ... şey olabilir bir başarısızlıkla sonuçlanacak bir ... tercih olabilir 

bu keşke bu bunu daha iyi anlatılabilse şeye“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet“ dediği, 

Mehmet Emin’in “Hay Allah ya yani bence“ dediği, Mehmet Osman’ın  “... “ dediği, Mehmet 

Emin’in “Şeye söyleyelim bunu müdahale edebildiği kadar etsin şey Oğuz Kaan yani bunun 

alo alo“ dediği, Mehmet Osman’ın  “...“ dediği, Mehmet Emin’in “Evet yani müdahale 

edebildiği kadar etsin çünkü bunun bir bir şey söylemesi ... aday tercihi işaret etmeyecektir 

ama böyle bir şeyin de bir yani sivil toplumun da böyle bir tercihi var gibi de algılanmamasını 

sağlamak lazım sadece o“ dediği, Mehmet Osman’ın  “...” dediği, Mehmet Emin’in “Başka 

başka hiç bir şey değil ...” dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet ama işte şey de tabi hani şimdi 

hani Gülseren’i destekleyen mahiyette bir yazı yazmak etik açıdan tabi çok daha bana en 

azından çok daha kolay ama hani şunu demek tabi yazılı en azından demek tatsız yani ... 

böyle böyle birisini şey yapmışlar hani bu“ dediği, Mehmet Emin’in “Tabi ... yok yok yok 

tabi canım yok yok tam senin koyduğun çerçevede yani bunun ve şeyde karşılığı yani seçmen 

kitlesi şeyinde en fazla karşılığı olan adayın bu olduğunu söylemek“ dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Yani hem şeyi senin çizdiğin çerçevedeki duruşla 

yani sivil toplum duruşunu sürdürebilecek ortaya koyabilecek hem de değişik bu etnik ... şey 

gruplarla bağı olan olabilecek karşılık ... aday da budur yani yoksa şey ... o öyle söylemiştir 

bu böyleydi değil ama şeyi anlatmak lazım yani Gülseren de hem o var hem de olabildiği 

kadar bu da var” dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet ...” dediği, Mehmet Emin’in “Yani 

yani hakikaten şeye insan üzülüyor ne senin ne benim derdim yani arkadaşımız tabi ama onun 

ötesinde bu şey diye bakıyoruz burada ya bu seçim çok yani çok küçük sayıdaki oylarla belli 

olacak“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet” dediği, Mehmet Emin’in “Yani Büyükşehir’i 

kazanılmak tabi bence Beyoğlu’nu kazanmak da Büyükşehir kadar önemli çünkü rakibi kendi 

evinde yenmiş olacak yani psikolojik etkisi o kadar büyük ki“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Evet evet evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Esas o yüzden şey önemli yani belki bunu da 

ilave etmek lazım yani Kasımpaşa Beyoğlu önemli bir kitle de orada yani Kasımpaşa’da 

AKP yenilirse bu bunun anlamı sadece bir ilçeyi almak değil “ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Evet” dediği, Mehmet Emin’in “Çok çok büyük psikolojik anlamı var kendi evinde 

Tayyip’i yenmek demek hakikaten bitirmek demek“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet 

evet doğru doğru“ dediği, Mehmet Emin’in “Ve artı da SARIGÜL’e en çok olabilecek 

destek de şey olacak yani buradan gelecek olan hakikaten 100-200 bin kaç ... öyle bir 

şeyle bitecek bu belli yani bir kaç bin oyluk belki bir şeyle bitecek bu seçim“ dediği, 

Mehmet Osman’ın  “Evet” dediği, Mehmet Emin’in “Şimdi tabi gelişmeler hep yani çok çok 
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çok kaygan bir şey var ortam var ama ne olursa olsun bugün gözüken o sonuçta da baş başa ... 

hepimiz öyle hissediyoruz yani hissiyatımız öyle çok da şey değil kaale alınacak bir hissiyat 

yani yıllardır sen özellikle şeyi izliyorsun seçimleri yapıyı gidiş gelişleri izliyoruz biliyoruz 

onun için birazcık parmak uçlarımızı ... bize böyle söylüyor“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Evet ...“ dediği, Mehmet Emin’in “ .. açık ara olsa yani onun için Beyoğlu’nu 

kazanmanın şeyini de belki bu yani sivil söylem kadar Tayyip Erdoğan’ın şeyi 

Kasımpaşa’yı yenmek Kasımpaşa’da şey kazanmak önemli yani Beyoğlu’nda tabi ki 

kazanmak çok önemli ve bunu da en kuvvetli şey olan işte hem etnik bağlantıları 

vesaireleriyle falan çalışmasıyla Gülseren yapabilir bu sadece objektif bir şey bizimkisi “ 

dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet evet evet evet“ dediği, Mehmet Emin’in “Biz gözleme 

dayanan ve hakikaten yaptığı çalışmayı da biliyorum yani şu anda en iyi bir programı da 

vesaireyi de en iyi Gülseren hazırlayacak“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet“ dediği, Mehmet 

Emin’in “Şeye yakın yani şayet adaylığı kesin olursa“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Evet” 

dediği, Mehmet Emin’in “En iyi desteği de o o o bulur yani SARIGÜL’den de iyi destek 

alabilir alacağı kesin oradan da ... yani onun için bütün bu objektif koşullar Gülseren’i işaret 

ediyor bizim dostluğumuzun bir tarafı.. hiç onu koyuyorum zaten bir tarafa objektif şeylerin 

işareti bu ölçülerin işareti bu vallahi Osman’cığım yani hakikaten şey düşünmen doğru 

çerçeve bir iki sayıyla ilgili dediğim gibi temsil gücü yüksek olan birileriyle yapabilmek çok 

iyi olurdu ama yapamasan bile bunu bence Sezgin veya Rıza TÜRMEN kanalıyla şeye genel 

başkana iletmek lazım şey dahil olmak üzere Oğuz Kaan da“ dediği, Mehmet Osman’ın  

“Evet ...” dediği, Mehmet Emin’in “Yani Oğuz da şey istiyor burada İstanbul’da başarılı 

olmak istiyor hani İstanbul’da başarılı olmak için olabilecek en iyi en çok karşılığı olan adayı 

bulmak lazım başka yani iş sadece Sarıgül’ü bu niyetle seçmek yetmez aynı ölçüyü şeye de 

uygulamak lazım ilçelerde de en çok karşılığı olan kimse“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Aynen 

aynen tamam ...” dediği, Mehmet Emin’in “Peki Osmancığım görüşmek üzere” dediği, 

Mehmet Osman’ın  “Tamam“ dediği, Mehmet Emin’in “Görüşmek üzere sana çok kolaylıklar 

diliyorum çok sevgiler gönderiyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın  “Bilmukabele sana da ... “ 

dediği, Mehmet Emin’in “Sağolasın sağolasın Osmancığım görüşmek üzere” dediği, Mehmet 

Osman’ın  “Görüşmek üzere” dediği,  

 

2.2.2. Gökçe Yılmaz (Tüylüoğlu)  

Açık Toplum Vakfı Genel Sekreterliği yapmıştır. Açık Toplum Vakfı Türkiye 

Temsilcisidir. Mehmet Osman KAVALA ile birlikte Taksim Gezi Parkı kalkışması olayları 

ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda faaliyet yürütmektedir. Telefon görüşmelerinde, 

Amerika’ya giderek George SOROS ile görüştüğünden bahsetmektedir. Yine Can PAKER’in 

Açık Toplum Vakfı yönetiminden ayrılması sonrası Açık Toplum Vakfı aleyhine yaptığı 

açıklamalar ve yazdığı kitapla ilgili Mehmet Osman KAVALA ve Açık Toplum Vakfının 

diğer yöneticileri ile görüşmeleri bulunmaktadır.  

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ali Hakan Altınay ile arasında 07/01/2009-29/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

4694 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 31/03/2009-24/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 345 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mine Özerden ile arasında 27/01/2009-18/12/2012 tarihleri arasında toplamda 24 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu,  

Şerafettin Can Atalay ile arasında 03/04/2013-18/04/2013 tarihleri arasında toplamda 

10 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 
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Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, tekrara düşmemek maksadıyla iddianamemizin bahsi 

geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Gezi kalkışmasının devam etmesi, derinleştirilerek Anadolu’ya yayılması için 

yapılan faaliyetler kapsamında, Mehmet Osman KAVALA talimatları ile organize edilen çok 

sayıda forum, panel, toplantı düzenlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında gezi kalkışmasıyla ilgili 

video hazırlanması, resim sergisi  düzenlenmesi, rapor hazırlanıp Avrupa Birliği 

Komisyonuna sunulması, AİHM’e rapor gönderilmesi vb faaliyetin, Açık Toplum Vakfı’nın 

fonlaması ile  Anadolu Kültür A.Ş.  üzerinden yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Diğer taraftan 26.09.2013 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube 

Müdürlüğüne yapılan İhbar No;11167 sayılı ihbarda; “gezi eylemleriyle ilgili Taksimdeki 

olaylar büyümeden önce Açık Toplum Vakfından Osman KAVALA’nın yönlendirmesiyle 

Mine ÖZERDEN’in birkaç kişi üzerine banka hesabı açtırdığını bu hesaba para 

yardımı toplanarak, eylemcilere gaz maskesi, sargı bezi, deniz gözlüğü gibi ihtiyaçlar 

dağıtıldığı” beyan edilmiştir. Konuyla ilgili İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün 

araştırma yaptığı ve Açık Toplum Vakfıyla hakkında rapor hazırladığı tespit edilmiştir. Bu 

konuda Mehmet Osman KAVALA ile Açık Toplum Vakfı Genel Sekreteri Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun görüşmeler yaptığı, denetçiye nasıl davranılacağı, verilecek evrak ve 

bilgiler konusunda konuştukları tespit edilmiştir.  

Yine ID NO:2186529472 de kayıtlı Gökçe TÜYLÜOĞLU ile Jordi görüşmesinde; 

George SOROS ile yapılan görüşmeden bahsedilerek GEZİ kalkışmasıyla ilgili  

“AVRUPADAKİ GENÇ İNSANLARI ORGANİZE ETMEYİ  DENEMELİ Türkiye’deki 

kardeşler ve Avrupa’dakiler dayanışma göstermeli…. PROTESTO HAREKETLERİ 

İŞGAL ... farklı şekillerde dayanışmayı gösterir”  şeklinde konuşmaların yapıldığı, 

Gökçe Tüylüoğlu ile İshak Alaton görüşmesinde ise Gökçenin “.. Zaman gazetesinin 

en üst düzey kimi varsa ona aramak lazım herhalde“ dediği, İshak’ın “Sen o zaman Çarşamba 

ya kadar bunun düşün…Bak şey yapalım Zaman ve Today Zaman’a ben önem veriyorum 

çünkü bu hareket bana bu kadar yük getirdi... Pazartesi gü.. Salı günüydü Salı sabahı 16 

kişi geldi hepsi Yahudi Amerika’dan akademisyenler yazarlar mimarlar falanlar…Hepsini bir 

konferansta ben çektim Nayagara’dan geldi Şikago Nayagara biliyorsun Nayagara kim 

…Nayagara (Niagara) onların oradaki şeyinin ismi tamam bütün bunları yapıyoruz buna 

gelince ben çok açık diyebilirim Turhan BOZKURT’a telefonda da söylerim derim ki ya 

Turhan ne oldu sen beni bu kadar kullanıyorsun ben senden bir şey rica ettim olmadı”  

şeklinde görüşmelerin yer aldığı, soruşturma kapsamında Mehmet Osman KAVALA, Ali 

Hakan ALTINAY gibi bir kısım örgüt üyesinin FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı ve temas 

halinde olduğu yönünde görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir 

Teknik takip çalışmalarında; 01.10.2013 günü saat:10.00 sıralarında Gökçe 

TÜYLÜOĞLU ile Ahmet Faik İNSEL’in Mehmet Osman KAVALA ofisinin bulunduğu 

İlimiz Şişli İlçesi Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Elmadağ Sokak No:40 sayılı adreste 

bulunan “Kahan İş Merkezi” ne gelerek görüşme yaptıkları tespit edilmiştir.  

Ahmet Faik İNSEL, Ali Hakan ALTINAY, Şerafettin Can ATALAY ile 

irtibatlıdır. 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2297821739 de kayıtlı, 03.09.2013 08:17 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(902122872xxx) GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nu (905335735xxx)  aradığı görüşmede özetle;  
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Gökçe’nin yani o geç saatte ben sizi bilgilendirmek istedim dün çünkü Gordanalarla uzun 

bir telefon görüşmesi yaptık şimdi bu strateji dönemindeyiz ya hani vermek üzereyiz çok az 

kaldı falan onlar da aynı şekilde bir yandan da geçen hafta Chris bana 2 tane proje teklifi 

gönderdi bir tanesi ... bir tanesi de Freedom Houseden gelen ve Türkiye’de medyanın 

durumuyla ilgili proje teklifleri dolayısıyla Gordanalarla hem onu konuştuk hem de 

hani bundan sonraki yani medyanın bizim de stratejimizde olduğunu bildikleri için nasıl 

bir işbirliği yapabiliriz diye bir de sizin sorduğu yani sizin uygun ettiğiniz konuyu 

konuşmak istiyordu anlaşılan aynı konuyla ilgili ... Gordanayla konuşmuş fakat ben şey 

tavsiye ettim yani şimdi bir kaç şey bir tanesi sizinle ilgili konuda Osman bey dedim 

yani onu“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... birisi geliyor diye ... ne“ dediği, Gökçe’nin “Jane 

Jane geliyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Jane“ dediği, Gökçe’nin “Jane, Gordananın 

ekibinden biri ve hani bize yardımcı olacak bu medya meselesiyle birebir ilgileniyor 

olacak o aslında şeye geçiyor Nepal’e geçecek de hani o şey mola yapıyor yani burada 

sizlerle görüşmek için“ dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım“ dediği, Gökçe’nin “Ben de 

şeyi söyledim yani hani burada bazı girişimler var bir tanesine de dedim Osman bey de 

... içinde destek veriyor dolayısıyla hani ilk aşamada sizden networking ve ekspertiz 

desteğine ihtiyacımız var dedim“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Gökçe’nin 

“Yani bunun bir tanesi sadece yani bir bu işler dünyada nasıl yapılıyor başarılı olan 

kurumlar hangileridir nasıl başarılı olmuşlardır iki bizden başka fon kaynaklarına nasıl 

ulaşılabilir” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Gökçe’nin “Çünkü dedim yani böyle 

bir şeyi sadece bunu biz de istemeyiz bence kurumlar da istemez olmamalı da yani bir 

bağımsız haber platformu oluşturulacakken tek kaynağın Osf olması iyi değil” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Gökçe’nin “Dolayısıyla bizi dedim yani iki anlamda işte bir 

ekspertiz bir de fon kaynaklarıyla“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet doğru doğru“ dediği, 

Gökçe’nin “Grupları tanıştırabilirseniz iyi olur ama dedim yani şeylere detaylara Osman bey 

hakim dolayısıyla onunla konuşmakta fayda var o yüzden geliyorlar görüşmeye daha ne 

yapabiliriz diye şimdi bir de bizim bu eşleşme ... meselemiz olduğu için“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ ...” dediği, “ dediği, Gökçe’nin “Bunların 13 milyon dolarlık yıllık bütçeleri var 

ama 60 ülkede çalışıyorlar bende şey dedim yani bu aşamada siz bize bu ekspertizi ve şeyi 

networkingi sağlayın ondan sonra ... spesifik değerlendirebiliriz dedim yani hani bizim yıllık 

bütçemiz 2 buçuk milyon dolar hani bunun üstünde bir şey olursa dedim belki ama yine de bir 

eşleşme ... olması koşuluyla belki sizle de sizle de işbirliği yapabiliriz diye yani yakın 

çalışacağız Gordanalarla“ dediği, … Gökçe’nin “Evet dolayısıyla hani hani bunu da 

konuşacaklardır sizinle eski arkadaşları olduğu için onların direk ilişkisi var yani ama 

Gordana hani bizi falan bildiği için bizi atlamadan çok şey yapmaz daha önce böyle bir hata 

yapmışlardı çünkü Nadire de epey bir şey ortalığı karıştırmıştı falan neyse bir bu bir de ben 

çünkü burada olmayacağım Osman bey yani 19uyla 26sı arası New York’ta olacağım o 

yüzden sizi önceden bilgilendiriyor olmak istedim gerçi sizi görürüm tabi ki o zamana kadar 

bir ikincisi de bu Chrisin gönderdiği 2 tane proje teklifiyle ilgili yani bilginiz olsun diye 

söylemek istiyorum yine bu medya meselesiyle ilgili bir tanesi ... bir tanesi de Freedom 

Housenin gönderdiği ben Michael le bunu konuştum daha önce böyle bir gazetecilere 

eğitim veriyor olmak istiyor ama bu aslen yani Yavuz BAYDAR’la çok yakın bir ilişkisi 

var Michael’in dolayısıyla bir yerden bakıyor bir de bizim ...  le olan ilişkimizde bir 

proje yürütme konusunda bir sıkıntı vardı yani hani bütçeyi izleme yürütme ... çok 

yoğun ve aşırı güvenli olduğu için böyle havaalanlarından falan yürütüyorlar ve bu 

meseleyle ilgilenen bir Michael bir de onun asistanı Max diye bir çocuk var dolayısıyla 

hani biz ... olan ilişkimize hani böyle bir proje üstünden değil ama hani Amerika’daki 

şey hani sizin Marc’la kurduğunuz ilişki gibi hani toplantı yapılacağı zaman onlarla 

işbirliği yapmak“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet evet“ dediği, Gökçe’nin “Hani ... hani 

gerekirse“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, Gökçe’nin “Toplantı parasını vermek 
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falan ama böyle büyük bir proje parası vermemek zaten en başta da biz ... bu desteği 

verirken ... şeydi 24 milyon dolar veriyormuşuz biz ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet “ 

dediği, Gökçe’nin “Dolayısıyla çok da sıcak bakmıyordu böyle ekstra destekler verilmesine 

ama bize karşı çıkmamıştı yani hani biz bunun iyi olduğunu düşünüyorsak hani denenebilir 

demişti ama adam bir kere daha şey haklı çıkmış oldu yani dolayısıyla ... Michael’e ben çok 

hani sıcak yaklaşmadığım için konuyla ilgili o da direk Chrise ... göndermişler David 

KRAMER aracılığıyla bu Freedom Housenin başındaki adam aracılığıyla Chris de tabi bize ... 

bana gönderdi yani ne diyorsun diye“ dediği, Mehmet Osman’ın “... böyle bütün dünyada 

gazetecilik eğitimi yaptığı öyle bir ... öyle bir“ dediği, Gökçe’nin “Öyle bir şey yok zaten öyle 

bir şey yok böyle bir programları yok yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “...” dediği, Gökçe’nin 

“O işte ... para bulduğu zaman yapıyor Michael böyle bir şey ve tek ilgilendiği konu da 

Türkiye değil yani Freedom Housede T24’le konuşmuş T24ün P24 diye bir kar amacı 

gütmeyen  bir şey açmışlar onlarınki biraz daha ilginç yani bir içerik geliştirme üstüne ama 

ben onunla ilgili de Chrise şey dedim yani bu daha ilginç geliyor hani danışma kurulumuz 

proje teklifinin geliştirilmesi durumunda şey yapabilir fakat Freedom Houseyle ilgili de yani 

tek fon kaynağı devlet departmanı böyle bir konuda lokal bir partner üzerinden biz gitmeyi 

tercih ederiz dedim dün de Gordanayla konuştum o da Freedom Housenin böyle bir kapasitesi 

olmadığını düşünüyor tek başına dolayısıyla yani bu kurumlar hani Türkiye’de bu medya 

meselesi ilginç burada bir şans var  hani bunun için rahat para bulabiliriz diye düşünerek biraz 

hareket ediyorlar ondan sonra dolayısıyla ben de zaten dedim Gordana ya yani hani Freedom 

Houseyle ilgili biz düşüncemizi daha önce zaten söylemiştik şeye hani onlara da iletmiştik 

hani bir fon kaynaklarında bir çeşitlilik olması gerektiğini bir yerel ortak olması gerektiğini 

falan ama hani bu medyayla ilgili çeşitli şeyler var giden“ dediği, Mehmet Osman’ın “... 

enteresan“ dediği, Gökçe’nin “Evet evet ama Chris tabi şey konusunda çok şey çok dikkatli 

yani Türkiye’yle ilgili hiç bir şey bizim üstümüzden geçmeden yapmıyor o yüzden hani orada 

bir sorun çıkmıyor yani zaten en ufak bir şeyde zaten bize yönlendirecektir ama yani bizim 

açımızdan ilginç olan hani Gordana arla şey yapacağız hani bize istediğimiz desteği sağlaya..“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Peki Freedom House ... destek mi istiyor“ dediği, Gökçe’nin 

“Evet evet aynen öyle fon eşleşmesi yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “...“ dediği, Gökçe’nin 

“Evet yani büyük bir para değil ama hani Türkiye’de yapacakları bir şey için belli ki 

Davidle Chris hani tanışıyorlar dolayısıyla o yüzden tanıdık olduğu için de direk Chrise 

yazmış ama şey bu bize de gelmişlerdi zaten Freedom House bu farklı meselelerle ilgili 

ama yani bizim açımızdan dediğim gibi hani iyi olan şey hani Gordanalara net bir 

şekilde şeyi söyledim yani ilk etapta networking ve ekspertiz desteklerinin bizim için 

önemli olduğunu dolayısıyla onlar da onu yapacaklar memnuniyetle bunu Chrise de 

söyledim zaten stratejiye de bunu yazmıştık” dediği, Mehmet Osman’ın “Hı hı“ dediği, 

Gökçe’nin “Dolayısıyla şey böyle yani sizi güncellemek istedim ben burada olmayacağım ...” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ya şeye ben çok üzüldüm şu Brüksel’deki toplantı“ dediği, 

Gökçe’nin “Ya ben onu sadece bilginiz olsun diye hani kızgın ve şey değilim biz perşembe 

sabahları“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ama yani “ dediği, Gökçe’nin “Bir kahve içeceğiz 

Marcla burada olacak biliyorsunuz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır şeyden şimdi 

Marc bana bizim de bir Geziyle ilgili ...” dediği, Gökçe’nin “Biliyorum yansıttı bana“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Başta panel falan öyle bir şey yoktu da işte Brüksel’e gidip daha 

önce Ahmet İnsel’le gitmiştik“ dediği, Gökçe’nin “Hı hı “ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir kaç 

oradakilerle konuşalım falan diye şey ...“ dediği, Gökçe’nin “Hı hı hı hı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “sonra evet“ dediği, Gökçe’nin “Biliyorum biliyorum siz uzun zamandır bunu şey 

yapıyordunuz“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sonra işte bir Gezi fotoğraf sergisi diye bir şey 

önerdi“ dediği, Gökçe’nin “Hı hı“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yardımcı oluruz falan dedik 

arkasından hani burada böyle bir panel de olabilir diye ...” dediği, Gökçe’nin “Hı hı“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Fakat yani tarihleri falan da o bize önerdi şu tarihte“ dediği, Gökçe’nin 
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“Hı hı tabi tabi tahmin ediyorum ama bana öyle bir yazdı ki sanki siz ikiniz yani sizinle 

birlikte bunları geliştirmiş gibi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır tamamen tarih konusunu 

kendisine bıraktık yani kendisi şey yaptı“ dediği, Gökçe’nin “Tabi tabi ben tahmin ediyorum 

ya zaten o yüzden yazışmaları size gönderdim Osman bey yani buna çok şaşırmıyorum 

Marcın şöyle bir hatası oldu yani iyi bir diplomat Marc ama yani ikinci yıl desteği 

verilmeyince çok sert bir tepki gösterdi halbuki bunu böyle yapmasaydı hani belki bu 

konuda olmayabilir ama başka bir konuda yine ortaklık yapabilirdik yani çünkü ben 

Icp konusunda falan da Marcı dahil etmeyi düşünüyordum yani adam hala 

güncellemesiz ama buradaki kızgınlığını şeye yansıttı bizimle hiç bir temasa geçmeden 

bütün bu organizasyonu yaptı yani hani işbirliği olmadığı zaman sanırım bize şeyi 

göstermek istedi yani hani işbirliği olmayınca böyle bir sonuç çıkıyor dolayısıyla hani 

hani bunu bir miktar bekliyordum hani bu bu raddede olmasını beklemiyordum ama 

bir miktar bekliyordum dolayısıyla hani sadece bilginiz olsun diye gönderdim“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Şey ... bana hani ... belki ben hemen size bunu şey ... yani söylemem 

gerekirdi tarihleri ama ben de yani nasıl olsa tarihleri beraber oluşturulmuştur falan diye 

doğrusu ben de atladım tam bu şeyde oldu“ dediği, Gökçe’nin “... tabiki tahmin ediyorum 

yani tam böyle sizin yani programınızın ben ne kadar yoğun olduğunu biliyorum Osman bey 

yani hiç dert etmeyin dediğim gibi sadece bilginiz olsun diye gönderdim ama“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “... şey var mı yani “ dediği, Gökçe’nin “Bu tabi bizim için bir sinyal 

yani ben yazdım hani ben özellikle şey yazdım alternatif tarihleri bildirirseniz katılmak 

isterim diye alternatif tarih bu saatten sonra yapamayacaklarını biliyorum onların yani 

hani bu kadar hazırlık yaptıktan sonra biraz zor yeni bir yeniden organize olmaları yani 

Carnegie bu kadar şey değil esnek çalışamaz ama iyi yani hani perşembe sabahı da 

Marcla konuşacağım yani ... size söylediklerimi açık açık ona da söylemeyi 

düşünüyorum hani bundan sonrası için şey oldu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi tabi 

tabi“ dediği, Gökçe’nin “Çok hoş olmadı bu diye ama Marc yani Marcla her zaman 

görüşmeye ve şey yapmaya devam edeceğiz yani onunla hani çok eskiden gelen bir ilişkimiz 

var ama işte böyle bir diplomasi hatası yapmış oldu yani öyle bilginiz olsun sizin de ben 

gitmeden önce hani sizi bir görmek istiyorum Osman bey ama 19unda gideceğim ben 19u 

akşamı gidiyorum George SOROS 20si sabahı kahvaltıya çağırdı beni evine ondan sonra 

Chrisle görüşeceğim 1 gün sonra yine kahvaltıda sonra ... yemek yemek istiyor o yüzden 

hani gitmeden önce sizinle bir durum değerlendirmesi yapıp şey yapmak istiyorum hani 

İshak beyle de şimdi görüşeceğim hani ki böyle bir anladığım kadarıyla bir şey istiyorlar 

ne oluyor ne bitiyor buradayı duymak istiyorlar“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi 

şimdi siz ne zaman gidiyorum dediniz“ dediği, Gökçe’nin “Ben 19 Eylülde gideceğim daha 

var o zamana kadar da zaten İstanbul ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Önümüzdeki hafta daha 

...“ dediği, Gökçe’nin “Harika tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “... önümüzdeki hafta şey 

yaparız“ dediği,  

ID:2433145893 de kayıtlı, 12.11.2013 12:34:05 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un MEHMET OSMAN KAVALA (905322221xxx) isimli şahsı aramasıyla 

alakalı görüşmede özetle; Gökçe Tüylüoğlu’nun “Bir bir ikincisi bu sabah İshak beyi ziyaret 

ettim Hakan ile görüştü o cuma sabahı yani işte gönlünü aldım sakinleştirdim gibi şeyler 

söyledi ben de iyi dedim bilginiz olsun diye aktarıyorum bir diğer şey de Ümit BOYNER  ile 

ilgili konuştuk ve tamam dedi  İshak bey yani dedim Ferhat BORATAV bir konuşsa yönetim 

kurulu başkanlığı için ve yönetim kurulu üyeliği için bir çok artı değeri olabilir bize diye 

ondan sonra  o da tamam dedi dolayısıyla Ferhat beyi aradım ulaşamadım ama bugün falan 

konuşacağım ki Ümit BOYNER  ile bir konuşsun bakalım diye‘‘ dediği, Mehmet Osman 

Kavala’nın ‘‘Tamam tamam  güzel güzel tamam‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Bu 

Bağımsız ...’‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Bir şey söyleyeceğim’‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun “Hıı buyrun buyrun’‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Ha evet o bağımsız 
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komisyonda ilgili‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘He Bağımsız Türkiye Komisyonuyla ilgili 

de size programı göndereceğim son haliyle almasını bekliyoruz gayet iyi bir program 

hazırladık Abdullah GÜL  ile de görüşeceğiz şeyde‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Ankara’da ... Erdoğan’dan alamadık ama çok da şey yapmıyorum ... Marti ile de geçen hafta 

falan Finlandiya’da  görüştüğü için büyük ihtimalle burada şeylerle görüşmeyebilir ama biz 

BAĞIŞ  şey Selahattin DEMİRTAŞ ve Abdullah GÜL  ile görüşeceğiz pazartesi akşamı da 

yemek var zaten herhâlde ofisten aradılar sizi de‘‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘CHP 

ile görüşmüyor mu‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘CHP’den valla eylül başında beri 

konuşuyoruz ama randevu alamadık bir türlü beceriksizliklerinden yani  randevu veremiyorlar 

ben de bir yandan şimdi Abdullah GÜL ve diğer şeyleri fethediyorum onlardan her gün 

arıyoruz yani bir randevu versinler diye ama bir ses seda çıkmadı‘‘ dediği, Mehmet Osman 

Kavala’nın ‘‘He siz KILIÇDAROĞLU’ndan  istediniz randevuyu değil mi’‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Evet evet‘‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Anladım‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Yani arasak hani görüşebileceğimiz başka biri varsa bir tavsiyeniz varsa 

arayalım ama daha önce KILIÇDAROĞLU görüşmüştü bunlarla daha önce BAYKAL 

görüşmüştü ... KILIÇDAROĞLU’‘ dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Şeye söyleyin bir 

Sezgine söyleyin Sezgin  alabilir randevu KILIÇDAROĞLU’ndan‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Tabi konuşayım tamam oldu bir konuşayım yani vermeyeceğiz demiyorlar 

gayet de şeyler ama bir türlü bir organize olup saat bildiremediler böyle bir şey yani bir de 

şimdi Sosyalist Enternasyonal falan var ya hepten ulaşılamıyor‘‘ dediği, Mehmet Osman 

Kavala’nın ‘‘Hee ondan dolayı’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Falan var ya hepten 

ulaşılamıyor falan o yüzden yine ararız ama yani o bir bitsin de yarın falan tekrar bir ararım’‘ 

dediği, Mehmet Osman Kavala’nın ‘‘Bu 18inde kokteyl ve yemek var değil mi‘‘ dediği, 

Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Aynen öyle ağırlıklı gazeteciler akademisyenler de olacak dolayısıyla 

evet kokteyl ve yemek Çırağan’da 7 buçukta kokteyl 8 de yemeğe başlayacağız 10 da 

bitireceğiz İshak bey de geliyor Ferhat bey de geliyor Hakan düşüneceğim dedi ‘‘ dediği  

ID:2461420212 de kayıtlı, 26.11.2013 12:20:19 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un ALBERT (436644418xxx- Uluslararasi Numara:43 664 mobilkom 

austria Aktiengesellschaft (MOB) -Austria) isimli şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; 

Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Osman KAVALA eğer hatırlarsan yönetim kurulu üyemiz‘‘ 

dediği, Albert’in ‘‘Evet evet’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Beni aradı ve bana toplantıların 

nasıl gittiğini sordu ben henüz detayları toplantı notlarını ve ...paylaşmamıştım ben ona 

söyledim evet ... Ankara’da görüşeceğiz diye ona söyledim ve o söyledi ki bu ana muhalefet 

partisi CHP ile görüşmeden ve konuşmadan ICT’nin notları yazması beklenebilir değil ve ben 

ona dedim ki biliyorsun onlar geçmişte sadece liderleriyle değil aynı zaman da CHP üyeleri 

ile de görüşülmüştü‘‘ dediği, Albert’in ‘‘Hıhı’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Ama ona ... 

niçin biz CHP’den herhangi biriyle daha sonra da lideriyle görüşmeyi denemedik diye 

soruyor‘‘ dediği, Albert’in ‘‘KILIÇDAROĞLU Washington’daydı‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Hayır KILIÇDAROĞLU o zaman da Washington değildi o diğer ziyaret 

ama biz istediğimizde onlar bir randevu vermedi ama onlar bize randevu ... ve ben onunla 

konuştum biliyorsun ki ICT genellikle parti liderleri ile görüşüyor ve onlar ... gelişmeler ama 

biliyorsun o bunun hakkında oldukça negatif ben ona görüşmek ... söyledim ve o pişman oldu 

biz Berlin’de ... rapor içeriği hakkında görüşeceğiz daha sonra o onlara dedi ki ne 

düşündüğümü ... ben iyi dedim’‘ dediği, Albert’in ‘‘ ... ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Evet 

ben iyi kesinlikle ne düşündüğünü yazabilirsin dedim ama benden ne yapmamı istiyor ... 

yöneticileri bilgilendirirken o benden kopyalamamı da istedi bu yüzden bu sebeple seni 

arıyorum seninle bizim onunla görüşmelerimizi paylaşmak istedim ve sen yönetim kurulu 

üyelerinin adresinden e maili alacaksın ama sen bunu kopyalayacaksın bu maili de lütfen 

sürpriz olmasın bu sebeple ben yapıyorum şöyle ki çünkü o bana yapmak için sordu çünkü o 

yazmak istiyor ...’‘ dediği, Albert’in ‘‘... koyalama ... cevap mı’‘ dediği, Gökçe 
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Tüylüoğlu’nun ‘‘Benim cevabım hayır o sana yazacak’‘ dediği, Albert’in ‘‘Ne hakkında 

kopyalayayım ...’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Ben kopya yapacağım ben onlara 

yazacağım ben bizim yönetime de bilgilendirme yazacağım ziyaret ediyorken kiminle 

görüşeceğiz ve görüşmenin nasıl gittiğini diye ve bunu yapıyorken ben senin için bu mesajı 

kopyalayacağım bu yüzden ... ve daha sonra o ... o sana yazmak ister biliyorsun sen beni ... 

CHP temsilcileri ben ona söyledim bu insanlar sadece CHP insanlarıyla görüşmek için ... 

tekrar Türkiye’ye seyahat ediyor‘‘ dediği, Albert’in ‘‘Evet’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Ama biliyorsun eğer zamanları varsa belki CHP temsilcileri grubuyla gidebilir ve 

konuşabiliriz bu ayarlanabilir’‘ dediği  

ID:2184649861 da kayıtlı, 30.06.2013 21:23:04 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un TAN MORGÜL (905352335xxx) isimli şahsı aramasıyla alakalı yapılan 

görüşmede özetle; Tan Morgül’ün ‘‘Ben Yavuza söyledim onları zaten rakı meselesinde 

yardımcı oluruz ama rakıya çok girmemize gerek yok dedik aynı fikirde zaten‘‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘İyi canım ya tamam 6 da orada olacakmışsınız ben de yetişmeye 

çalışacağım umut ediyorum ki’‘ dediği, Tan Morgül’ün ‘‘Yani ben bizim şimdi başka bir şey 

var hadise var onu da anlatırım sonra şimdi başka bir hadiseler içerisindeyiz onu sonra 

anlatacağım zaten sana da şey Amerikalılarla falan Amerika’daki Türk camiası var bir 

tane bu Gezi olaylarıyla ilgili gaza gelmiş bir ekip ama yani yani böyle silikon 

vadisinden googlea Dünya Bankası Hit ... den tut şeye kadar böyle 30 sene önce gitmiş 

para yapmış acayip çevre yapmış geziden sonrada zıvanadan çıkmış bir ekip var onlar 

da böyle bir Yavuz’un üzerinden o Mustafa arkadaşın o networkten şimdi Türkiye’de 

yapılacak böyle alternatif bir ortama destek şeyi üzerinden ama yani  şey googleın 

önemli pozisyonlarından olan ve adamın bizatihi kendinde olan patentleri olan adamlar 

bunlar silikon vadisinde öyle tipler var ya Gezi yani şu anda öyle bir hareket yapmış 

vaziyette ki aştı gidiyor yani’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Aynen okuyorum 

tweetlerini de okuyorum şey T İLE BAŞLAYAN MEYDANLAR TAKSİM 

TAHRİR(Gülüyor)’‘ dediği, T.M: (Gülüyor) Ama Ta ile başlayanlar beri gelsin ama 

Tayyip’i unuttun tabi(Gülüyor)’‘ dediği, Tan Morgül’ün ‘‘AMA SAĞOLSUN GEZİ 

ASLA DURMUYOR DURAN ADAMI YANİ BİZ DURSAK BİLE DEVLET 

DURMUYOR LİCE’DE YAPTIĞI HADİSELERDEN SONRA’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Aynen ’… tabi tabi canım o başka o başka bir şey dayanışma ruhu 

inanılmaz bir şey yani ‘‘ dediği, Tan Morgül’ün ‘‘İnanılmaz inanılmaz ya şaka gibi yani ‘‘ 

dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘İyi canım hadi ben seni çok tutmayayım yarın geleceğim 

yani gelmeye çalışacağım yarın yüz yüze konuşuruz‘‘ dediği, Tan Morgül’ün ‘‘Yalnız bu 

arada sizin valla işiniz  çok zor Hüseyin ÇELİK ten Soros çu  muhabbetini duyduktan sonra 

da artık yani’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Bir tek o değil ki ya bir tek o değil ki 9 

hazirandan itibaren uğraşıyoruz onlarla yani neyse onları yüz yüze anlatırım sana‘‘ dediği, 

Tan Morgül’ün ‘‘Tamam tamam’‘ dediği,  

ID:2395906749 da kayıtlı, 23.10.2013 10:30:07 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un ÖZLEM YALÇINKAYA (905334922xxx) isimli şahsı aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle; (ÖZLEM YALÇINKAYA’YA AİT TELEFONDAN PELİN BARDAKÇI 

GÖRÜŞÜYOR) Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Onun iki tanesini kullanalım diye düşünüyorum 

zaten yani bir saat kırk beş dakikalık tartışma olacak bir tanesi bu Ortadoğulu akil adamlar bir 

tanesi de bizim bu Brezilya’ya yapmayı planladığımız şey yapmayı planladığımız ziyaret 

dolayısıyla sen şöyle bir şey yap lütfen dediğim gibi dört A4 sayfasını geçmeyecek şekilde 

yani şunu anlatacağız biz onlara neden Ortadoğulu akil adamlar kuracağız neden böyle bir 

şeye ihtiyaç var o yüzden öncelikli olarak bugün geldiğimiz noktada Türkiye Ortadoğu 

ilişkileri yani bir son on yıla  bakmak lazım son on yıl derken işte nasıl başladı son .. o kadar 

geriye bile gitme gerek yok ama ne değişti hani işte AKP’nin duruşuyla birlikte dolayısıyla bi 

o şeyleri yansıtmak lazım BİR DE DÜN KONUŞTUĞUMUZ GİBİ KÜRESEL 
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PROTESTO YANİ GEZİNİN ŞEYİ KOPMA NOKTASI OLMASI ONUN 

DÜNYADAKİ DİĞER ŞEYLERLE BAĞLANTISI HAREKETLERLE BAĞLANTISI 

ONDAN SONRA İSTERSEN ŞÖYLE BİR ŞEY YAPALIM SEN YANİ ... hazırla yani 

bir Ortadoğulu şeyleri çıkarıp ya Ortadoğu ile ilgili meseleyi nerden nereye geldik nerde 

duruyoruz birde hani gezi neydi işte Brezilya ile  bağlantısı şeyle bağlantısı dediğim gibi 
uluslararası  medya yada bakabilirsin yaz böyle Brazil Turkey  protest falan sana şey  çıkar‘‘ 

dediği,  

ID:2178149846 de kayıtlı, 27.06.2013 09:41:03 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’u ÖZLEM YALÇINKAYA (905334922xxx AÇIK TOPLUM VAKFI) 

isimli şahsı aramasıyla alakalı görüşmede özetle; (ÖZLEM YALÇINKAYA’YA AİT 

TELEFONDAN ELİF AL GÖRÜŞÜYOR) Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘’Elif bu LGBT 10.00 

da buluşacağımız projeyi bir anlat bakalım tekrar bana’‘ dediği, ELİF AL’IN ‘‘Ha şey 

Transmedya projesi yapıyorlar Gökçe hanım Diyarbakır’da ve İstanbul’da çeşitli atölyeler 

yapacaklar hedefledikleri kitle translar onları sosyal medya konusunda işte yetkin yeterli 

kılmaya çalışıyorlar … en sonda da bir tane web sitesi kuracaklar bu web sitesini de interaktif 

olmasını sağlamaya çalışıyorlar hani bir taraftan nefret suçlarıyla ilgili oraya dokümanlar 

gelsin veriler gelsin videolar gelsin bunu hedefliyorlar işte hani transtan etkin bir şekilde 

kendi medyalarını yarattıkları kullandıkları bir ortam yaratmayı en sonunda da hani bu 

görünürlüğünü artırmak için birde kısa film yarışması gibi bir şey düzenleyecekler transların 

kendi hayatlarını anlattıkları onu da yine web sitesine yükleyecekler‘‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Peki nasıl ulaşmayı planlıyorlar translara’‘ dediği, ELİF AL’IN ‘‘Yani 

benim gittiğim bu ilk şeyde toplantıda’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Evet bunu hiç 

konuşamadık hıı’‘ dediği, ELİF AL’IN ‘‘Hı hı evet orada zaten biraz tanıdık bildik çevreye 

ulaşmışlar 25-26 idi katılımcı sayısı zaten birbirlerini çok tanıyan bir topluluk bu benim 

anladığım kadarıyla Gökçe hanım şimdi Diyarbakır’da da şeye geçmişler İstanbul’da 

birbirlerini bulmaları kolay açıkçası Diyarbakır’da da Hebun Diyarbakır ile iletişime 

geçmişlerdi örgütlerden işte bu trans örgütlerden temsilci düzeyinden birilerini çağırıyorlar 

yani hedefledikleri oradan o temsilcilere bu yöntemleri öğretip İP adresi bulunmayan işte 

sosyal medya araçları nelerdir video nasıl yüklenir nasıl kayıt alınır onlarında kendi 

örgütlerine çevrelerine bunu öğretmelerini bekliyorlar ama şey üzerinden nasıl … denir 

değebildikleri insanlar üzerinden metotları o bilinen tanınan örgütler üzerinden insanlara 

ulaşıyorlar’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘hangi şehirlerde çalışacaklar’‘ dediği, Elif 

AL’ın ‘‘çalışmalarını Diyarbakır’da ve İstanbul’da yapacaklar atölyelerini ama Ankara’dan da 

katılımcı vardı Pembe Hayattan katılımcı vardı mesela bu İstanbul’daki atölyede’‘ dediği, 

Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Cuma günkü toplantıyla ilgili başka ne var ...’‘ dediği, Elif 

AL’ın ‘‘hangi toplantıyla’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Bu geçen  hafta senin gittiğin 

toplantı’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘Ha geçen hafta ya biraz hazırlıksız başlamışlar aslında benim 

gördüğüm oydu yani biraz konuşmaların şeyi de o sunumların içeriği de çok dolu dolu 

geçmedi ben ilkine yetişemedim ama tam olarak ne yapmak istediklerini ben anlayamadım 

aslında hani karşınızda zaten yani sizin hedef kitleniz sosyal medyayı belli ölçülerde bilen ve 

bunu geliştirmek istediğiniz bir kitle mi eğer öyleyse teknik bir eğitim verilmesi gerekiyor 

yani ama hiç sosyal medyadan haberdar olmayan insanlara işte twitteri facebook yada başka 

şeyleri tanıtmak mı ya ilkinde çok şey olmadı bence ya ne teknik bir bilgiyi tam aktara bildiler 

nede genel öyle teorik bir çerçeve çizilebildi yani zaten birbirini tanıyan insanların biraz 

bildikleri araçlar üzerinden sohbet etmesi gibi oldu ama erken başladıklarını söylediler 

hazırlıksız olduklarını söylediler hani uzun vadede yapmak istedikleri şeyi yapabilirler büyük 

bir ihtimalle webmasterları var çalıştıkları çok güzel bir web sitesi kurabilecekler ama bu ilki 

biraz hedef kitleyi ayarlayamamışlar gibi geldi bana yani tam olarak karşınızdakiler neyi 

biliyor ve onları nereye taşımak istiyoruz o çok belli değildi bence toplantıda’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Toplantıdan ne kadar destek veriyoruz biz onlara’‘ dediği, Elif AL’ın 
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‘‘Biz ne kadar veriyoruz 179 bin lira 180 bin liraya yakın veriyoruz’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Toplam bütçe ne kadardı’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘545 bin 544.675’‘ 

dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘ Ne kadar sürecek proje’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘ Proje 10 

ay sürecek orada da ufak bir hata yapmışız bize gönderdikleri proje başvurusunda şubatta 

bitecek diyor biz onu hibe mektubuna Şubatın 1i diye geçirmişiz halbuki 28i olması lazım 

bunun da konuşacağız bu gün geldiklerinde’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Ne 

konuşmayı düşünüyorsun bununla ilgili’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘Yani biz size ... vereceğiz işte 

ek maliyetsiz 1 ay 2 ay gecikmeli olarak bize son raporu verebilirsiniz diyeceğiz yani sonuçta 

bütün faaliyetleri gerçekleştirsinler biz de fark etmemişiz onlarda fark etmemiş 10 aylık 

projeyi biz hibe mektubuna 9 ay diye geçirmişiz onlarda biz 1 ay geç başladık bu projeye 

diyorlar zamanında başlayamadık hani 1 ay bu hibe mektubundaki hatadan 1 ayda onların geç 

başlamasından 2 ay bizde görünenden 2 ay sonra final raporu vermek istiyorlar yoksa 

sıkışacağız diyorlar biz biraz ayak üstü konuşmuştuk bunları geçen şeyde’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Peki 28 Şubat olduğu  proje teklifinde söyleniyor muydu 28 Şubatta 

bitecek diye ...’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘Yok şubat 2014 yazıyor evet onu 1 Şubat diye geçirmişiz 

öyle olunca da 9 ay olmuş yani ...’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘ ... yaptığı ...  bir hata 

yok Elif yani senin de aklında olsun Şubat dendiği zaman bu Şubatın başında biter eğer 

Şubatın son günü ise onu Mart a bitiriyoruz demeleri lazım Şubat ayı ...’‘ dediği, Elif AL’ın 

‘‘Hıı evet işte o yüzden ... 1 demişler ne 28 bende 1 diye geçirmişim öyle yani belki öyle bir 

çözüm önerebiliriz hani ek maliyetsiz uzatma veririz‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun 

‘‘Tamam problem değil bu bir problem değil ne zaman başladılar çalışmaya‘‘ dediği, Elif 

AL’ın ‘‘Yani daha çok yeni aslında normalde Mayısın başında başlamaları gerekiyor ama 

bizim hesaplarına para geçirmemiz falanda geç oldu yani ilk etkinliği işte 20 Haziranda 

yapabildiler’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Bugün Muhtar ÇOK... dan başka kim 

geliyor’‘ dediği, Elif AL’ın ‘‘Bugün çok kalabalık geliyorlar Muhtar ÇOKAR geliyor Maria 

BİNDER geliyor o projenin yöneticisi Arif ÖZSOY diye birisi var o webmaster bu web 

tasarımını falan yapıyor Ebru KIRANCI var o İstanbul LGBT’den birde Hilmi geliyor o da 

İstanbul LGBT’den bir de muhasebecileri geliyor 6 kişi geliyorlar’‘ dediği  

ID: 2179068804 de kayıtlı, 27.06.2013 18:00:54 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’u FERHAT BORATAV (905553710xxx- DOĞAN TV HOLDİNG A.Ş -) 

isimli şahsın aramasıyla alakalı yapılan görüşmede özetle; Ferhat BORATAV’ın ‘‘ Yani ben 

şeye çok yanlış olduğunu düşünüyorum onu söyleyeyim … Hüseyin ÇELİK’i Başbakana 

şikayet etmenin‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘ama yani Hüseyin ÇELİK’i şikayet 

etmiyoruz ona da gönderiyoruz veya aslında Başbakana da ...’‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın 

‘‘ ... o işte tam ama ama işte yani bu zaten tam neyse ben söyleyeceğimi söyledim yani ben 

yanlış olduğunu düşünüyorum hiçbir şeye yaramaz söyleyeyim bu adamları biraz tanıyorsam  

hiçbir şeye yaramaz‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Ayrı ayrı mektup göndermek lazım 

diyorsunuz yani‘‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Bu böyle hiç yani Başbakana illaki 

göndermek istiyorsak ki ... gönderelim hani sonuçta bir danışmanı bununla ... edecektir  o 

başka mesele ama Hüseyin ÇELİK’e Bülent hele hele Bülent ARINÇ’ın adını Başbakanın 

altına sisilemek demek adama şuanda hakaret etmek demek yani‘‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Neden‘‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Ya adam kendini ... ara kendi 

arasına mesafe koymaya çalışıyor biz ona diyoruz ki sen sisidesin’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Hı hı hı hı ama yani bunu birisini bu mektupları birisini şikayet etmek 

için göndermiyoruz ki ...’‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Ama öyle algılı olur mu böyle o 

öyle algılanır o tamamıyla böyle algılanır yani Hüseyin ÇELİK’den yakındığınız mektubu 

Başbakana gönderiyorsunuz yazdı mı orada kazara Başbakan bunu ciddiye alsa Hüseyin 

ÇELİK’i arasa Hüseyin nedir bu iş dese ne olacak biz ondan sonra Hüseyin ÇELİK’le nasıl 

yeniden şey yapacağız yani’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Vallaha bilemiyorum yani 

artık hani’‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Ben ben ben ben ... herkese gönderdim‘‘ dediği, 
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Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Peki belki yarın göndermeden ... ‘‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın 

‘‘Ama yani bu bu ben hiç yani bunun şey olduğunu düşünüyorum tamamıyla taktik bir hata 

olduğunu  düşünüyorum bu mektuplar uzun vadede stratejik anlamda bizim işimize yarar mı 

yaramaz mı o başka mesele onu bir kenara bırakıyorum ama  şey bu işin taktiğinde bile bir 

şey var bence e sorun  var’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Peki belki yarın 

göndermeden ... ayarlamaya çalışırım Ferhat bey yani bir kez daha herkesle ... benim içinde 

yani bir konsensüs  bulmak zorlaşıyor dolayısıyla hani belki hep beraber bir konuşuruz” 

dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Ya benim bu konuda konsensüs olsun falan diye bir derdim 

yok ama yani ben kendi fikrimi söylüyorum ondan sonra işte buranın kurucuları var bilmem 

nesi var onlar ne yaparlarsa yaparlar’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Hı öyle de’‘ 

dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Daha da fazla şey yapamam yani’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Siz de yönetim kurulu üyesisiniz dolayısıyla sizin sözünüzde önemli ve 

bir şey” dediği, Ferhat BORATAV’ın ‘‘Ben vallahi yönetim kurulu meselesini artık kafamda 

sorgulama noktasına geldim orası işlemiyor çünkü işleyen bir yer olsa anlarım ama 

işlemiyor’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Ne açıdan işlemiyor yapılan ...’‘ dediği, 

Ferhat BORATAV’ın ‘‘İşlemiyor işte görüyoruz işte işlemediğini görüyoruz’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Fikir ayrılıkları var ve bir karar ...’‘ dediği, Ferhat BORATAV’ın 

‘‘Tabi o fikir ayrılıkları var ... çıkmıyor aynı noktalarda her seferinde şey yapıyoruz onun bir 

anlamı yok ki orada konsensüs  aramanın‘‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Neyse şimdi 

yani hani bugün isterseniz bunları hiç şey yapmayın da da anladım yani sizin söylediğinizi bir 

yarın bir tur daha döneyim herkesle bakalım ne yapabileceğiz Ferhat bey‘‘ dediği  

ID : 2187613902 de kayıtlı, 02.07.2013 14:43:14 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’u AHMET ŞIK (905323762xxx AHMET ŞIK) isimli şahsı aramasıyla 

alakalı görüşmede özetle; Gökçe’nin “bir sohbet edelim birde benim senden bir şeyim var bir 

aracı oldum kardeşime bir sormam lazım biliyorsun bizimkileri Aycan’ı biliyorsun zaten yeri 

de görüşmüştün falan …bu Cuma bu Cumartesi günü bu Alper HASANOĞLU diye bir 

psikiyatrist var ya işte o gelecek işte bu gezi psikolojisi vesaire bir konuşma olacak bir 

anlamda bir ay boyunca da bir gezi sergisi tutmak istiyor kafede ve’‘ dediği, Ahmet 

ŞIK’ın ‘‘Fotoğraf’‘ dediği, Gökçe’nin  ‘‘Aynen senin adını koyarak altına foto bloga basmak 

istiyor yani senin fotoğraflarını‘‘ dediği, Ahmet ŞIK’ın ‘‘Hiç fark etmez yalnız şöyle bir şey 

var şey  sadece benim fotoğraflar değil her halde karma birşey mi yapacak’‘ dediği, 

Gökçe’nin  ‘‘ Karma birşey yapacak aynen‘‘ dediği, Ahmet ŞIK’ın ‘‘Ha iyi tamam  çünkü 

bizim şöyle bir şeyimiz var onu da senle konuşmam lazım bu Narfotos ekibini biliyorsundur’‘ 

dediği  

ID : 2187633131 de kayıtlı, 02.07.2013 14:56:35 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’u EMİN MURAT SUNGAR (905337432xxx) isimli şahsın aramasıyla 

alakalı yapılan görüşmede özetle; Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘ Ya bugün şimdi şey bu Mark 

İstanbul’a geldiği zaman şey yapıyor işte herkesle bir görüşmeye çalışıyor falan ondan 

sonra şimdi Alarko’dan geliyorum bende ondan sonra yemek yedik yani genel böyle bir ... 

şeyi  görüşmesi o sırada Osman beyde vardı şeyi sordum biraz şey gibiler şimdi yani yani 

zaman geçti ve illaki onların her söylediği anlamsızlığa bir cevapta vermemiz gerekmiyor 

dolayısıyla belki de hani hiç şey yapmamak hiç karşılık vermiyor olmak daha iyi olabilir diye 

dolasıyla öyle muğlakta kaldı ama bir yandan da hani bu haftayı bir geçirelim sonra tekrar bir 

yazıp herkese soralım diye düşünüyorum bide herkes düşünsün çünkü bu kadar farklı 

düşünüyorsak gelişmelerle ilgili belki biraz daha gözlemek mi lazım diye düşündüm bende 

doğrusunu isterseniz bilemiyorum siz ne düşünüyorsunuz’‘ dediği, Emin Murat Sungar’ın 

‘‘Bence zaten biraz geç kaldık yani ne yapacaksak yapmak lazımdı yani  biz dört beş kişi kriz 

yönetimini başaramıyoruz açıkçası yani bütün bu bana sorarsan’‘ dediği, Gökçe 

TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Genel olarak zaten bence asıl şey o asıl sorunumuz bu yani’‘ dediği, 

Emin Murat Sungar’ın ‘‘Yani şimdi düşün bundan sonra yani bu yapılacakken herifin 
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söylediğinden iki üç gün sonra bir şey yapılacaksa yapmak lazım şimdi acayip oldu yani 

gibime geliyor neyse yani ben genel eğilime uyarım gel derseniz giderim yoksa mühim değil 

ne yapayım okey’‘ dediği, Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘Tamam şimdi şimdilik yapmayacağız 

gibi ama önümüzdeki hafta ben tekrar bir şey yapacağım herkesle tekrar bir konuşacağım yani 

son karar nedir diye tamam ‘‘ dediği  

ID:2294151725 de kayıtlı, 31.08.2013 21:32:33 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’un ALİ HAKAN ALTINAY (905325677xxx) isimli şahsı aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle; Gökçe TÜYLÜOĞLU’nun ‘‘İyiyim ben de müsait olmayan bir zamanda 

aradım galiba’‘ dediği, Ali Hakan Altınay’ın ‘‘Yo yo  hayır şey bu RUMİ FORUMCULAR 

YİNE BİR GRUP GETİRMİŞLER AMERİKA’DAN ONLARLA YEMEK YEDİM 

ŞİMDİ EVE DÖNÜYORUM‘‘ dediği  

ID: 2551651872 de kayıtlı, 07.01.2014 18:24:11 de MEHMET OSMAN 

KAVALA’yı (905322221xxx) GÖKÇE TÜYLÜOĞLU’nun (905335735xxx)  aradığı 

görüşmede özetle; Gökçe’nin “Tamam şu Sabine Sabine FREIZERle bir konuşamadık sizinle 

bu Icgnin eski bölge direktörü siz tanır mısınız ne düşünürsünüz onunla ilgili ...” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ha iyi bir araştırmacı olduğunu biliyorum ama yani bir iki bir iki kere 

konuşmamız görüştük yani bir konuşması bir panelde beraber olduk hani araştırmacı olarak 

ve konuşmacı olarak iyi ama hani şey olarak bir hani ... olarak hiç bir şeyim yok tecrübem 

bilgim yok“ dediği, Gökçe’nin “Evet benim de yok aynen aynı şekilde bir de şey... “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Cvsinde bir şey var mı“ dediği, Gökçe’nin “ ... diye biliyorum“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “Nasıl“ dediği, Gökçe’nin “Ya Balkanlar konusunda uzman daha çok“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Şeyde çalıştı biraz Kafkasya’da çalıştı diye biliyorum “ dediği, 

Gökçe’nin “He tamam tamam peki Cvsini gönderdiler bana da daha tam şeyine bakmadım 

bakmak lazım ama hani ben eğer siz daha yakından tanıyorsanız hani ne bileyim bir bir ortak 

bir iş yapılmıştır orada görmüşsünüzdür falan hani o yüzden sizin şeyinizi merak ettim ... “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Bir Hakan’a sorun Hakan daha iyi tanıyor olabilir“ dediği, 

Gökçe’nin “Hakan’a sordum Hakan hiç hatırlamıyor bile“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha” 

dediği, Gökçe’nin “Hatırlamıyorum dedi yani dolayısıyla ...” dediği, Mehmet Osman’ın “şeye 

ben bir sorabilirim bir dakika bizim Ermenistan’dan Eurasia Eurasianın yönetim 

kurulundaydı Eurasia Vakfının diye biliyorum,…, Eurasia’ya bir sorabilirim“ dediği, 

Gökçe’nin “Ya sevinirim ama tabi bunun çok bilinmemesi lazım ...” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tabi tabi gizli tabi tabi ...“ dediği, Gökçe’nin “Gizli aynen yani ne olduğunu 

söylemezseniz sevinirim ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tabi tabi tabi “ dediği, Gökçe’nin 

“Tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Benden sordular diye şey yaparım “ dediği, Gökçe’nin 

“He tamam harika ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Yani isim vermeden “ dediği, Gökçe’nin 

“Tamam şimdi bir yandan da sizi aradıktan sonraki bir gelişmeyi aktarmak istiyorum size 

Osman bey şimdi bu sizin mailiniz üstüne Murat beyle Ferhat beyle de konuştum hani 

kısaca bir onlara da Chrisle konuştum böyle böyle işte şeyleri verdik dosyaları da 

denetime verdik falan diye hani bilgi de verdim ondan sonra fakat hiç şey beklemediğim 

bir şekilde Ferhat beyden Memduh HACIOĞLU’nun başkan olmasıyla ilgili bir 

olumsuz bir tepki telefonda konuştuk sadece“ dediği, Mehmet Osman’ın “Öyle mi “ 

dediği, Gökçe’nin “Evet yani şunu söylüyor yani yönetim kurulu üyesi tamam diyor ama hani 

başkan demek hani bir siciline bakmak lazım hani Osman diyor tanıyor Tesev’de bir şeyi var 

mıydı diyor etkin bir duruş bize böyle bir yönetim kurulu başkanı lazım ve hani bunu böyle 

direk söylemedi ama biliyorsunuz zaten dikkatli konuşur ama hani Memduh 

HACIOĞLU’nun yönetim kurulu başkanı olduğu bir vakıfta çok hani yönetim 

kurulunda çok kalır gibi görünmüyor“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ferhat öyle mi “ dediği, 

Gökçe’nin “Evet evet “ dediği, Mehmet Osman’ın “ He “ dediği, Gökçe’nin “ Dolayısıyla ben 

de bu noktada şimdi de şey biraz da endişe ettim onu da şey yaptım yok dedim yani hani 

burada şey yok zaten dedim hani bir oldu bitti yok hani bu ismi en başından beri 



359 

 

konuşuyorduk işte İshak bey de artık devretmek istiyor vesaire o yüzden yarın ben bir Ferhat 

beyi görmeye gideceğim Bilgi de ders veriyor yarın “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Vallahi ... 

eğer benim yani bir şeyde başka bir şeyde yani illa ... ben Memduh HACIOĞLU’nun iş 

adamı olduğu ... “ dediği, Gökçe’nin “Aynen ben de ... aynen söyledim yani “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “ ...” dediği, Gökçe’nin “Bir bir noktada maddi katkı yapabilecek biri 

olduğu için hep“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet “ dediği, Gökçe’nin “İş adamı düşündük 

diye şey yaptım yani “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Yoksa hani öyle bir şey olmaz öyle bir ... 

yoksa daha tabi geniş bir ... düşünebiliriz ...” dediği, Gökçe’nin “ Peki o zaman isterseniz şey 

yapalım ben yarın şimdi Ferhat beyle de görüşeyim Murat bey.. görüştüm Murat bey şey 

duruyor yani hani olabilir ama Ferhat değerli dolayısıyla şey ... diyor” dediği, Mehmet 

Osman’ın “ ... tabi tabi “ dediği, Gökçe’nin “ Ben o zaman yani bunu acele etmeyelim “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “ Peki peki peki “ dediği, Gökçe’nin “ben Hakan yani bize zaten 

hiç bir zorluk çıkarmıyor yani “ dediği, Mehmet Osman’ın “...” dediği, Gökçe’nin “İmzalarını 

atıyor ediyor ama Hakan’la da bir konuşurum hani gayet şey ... bir biçimde yani ona da derim 

hani seni yoruyoruz sağol ama hani senin için bir sakıncası yoksa biz bunu düşünmeye devam 

ediyoruz hani sen bir süre daha şey yaparsan seviniriz de diyebilirim ya da onun şeyinden 

anlarız zaten o derse ki artık yeter hani ben bunu yapmak istemiyorum o zaman ne 

yapacağımıza bakarız “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Evet “ dediği, Gökçe’nin “ Ama tamam 

derse Hakan tamam yani o zaman “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Tamam” dediği, Gökçe’nin 

“Biz bunu acele etmeden tekrar düşünmeye devam ederiz“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tamam tamam peki” dediği, Gökçe’nin “ Tamam iyi peki yani İshak beye de konuşmadım 

böyle bir gelişme olunca hani siz herkesle de bir konuşayım istedim çünkü İshak bey 

dediğiniz an o şimdi çağırıp hemen şey yapar  “ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... hareket eder 

evet evet “ dediği, Gökçe’nin “ Hızlı hareket eder yarın da Ferhat beyi göreceğim sonra bir 

sizi ararım gene “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Tamam “ dediği, Gökçe’nin “ İshak beyle de 

konuşurum o zaman ya acele etmeden biz biraz daha alternatif şeyler düşünelim “ dediği, 

Mehmet Osman’ın “ ...” dediği, Gökçe’nin “ Daha kapsamlı düşünelim “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ Tamam” dediği, Gökçe’nin “Peki tamam oldu Osman bey çok teşekkür görüşmek 

üzere “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Gökçe hanım ya bir şey soracağım “ dediği, Gökçe’nin “ 

... buyrun “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Bir bu işte bahsettiğim ... diye bir adam gelecek 

Avrupa konseyinden bu politika okulu ...  “ dediği, Gökçe’nin “Evet evet halk politikası 

ha halk politikası değil mi halk politikası” dediği, Mehmet Osman’ın “ Şimdi yok politik 

çalışmalar” dediği, Gökçe’nin “ Politik çalışmalar peki ... “ dediği, Mehmet Osman’ın “ Bir 

siyaset okulu gibi bir şey aslında “ dediği, Gökçe’nin “ Peki tamam “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ben onun size şeyini göndereyim bir yani ... şeysi var bir ne diyorlar ona şey 

yaparım hatta diğer arkadaşlara gönderdiğin maili de göndereyim  “ dediği, Gökçe’nin 

“Tamam “ dediği, Mehmet Osman’ın “bir şey soracağım bizim ... sizin daha doğrusu Açık 

Toplumun ya da bizim neyse “ dediği, Gökçe’nin “ He he “ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Radissonla “ dediği, Gökçe’nin “ Hı hı “ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... fiyat fiyat aldığımız 

fiyat nedir “ dediği, Gökçe’nin “ Ya şimdi arkadaşlar çıktı ama onlarla hep çalışıyoruz ve bir  

işbirliğimiz var diye biliyorum ben Osman bey bana eğer yani çok acil değilse izin verirseniz“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “ ... tabi “ dediği, Gökçe’nin “ Yarın sabah saat 9 da ben size şey 

yapmış olurum“ dediği, Mehmet Osman’ın “ Tamam tamam “ dediği, Gökçe’nin “ Göndermiş 

olurum olur mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam tamam “ dediği, Gökçe’nin 

“Tamam Radisson şey Ortaköy’deki Radissondan bahsediyorsunuz“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Evet evet “ dediği,… 

ID: 2461500555 de kayıtlı, 26.11.2013 12:41:10 tarihli GÖKÇE TÜYLÜOĞLU 

(905335735xxx)’u FERHAT BORATAV (905553710xxx) isimli şahsın aramasıyla alakalı 

görüşmede özetle; Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Ferhat bey sağolun vallah uğraşıyoruz bir şey şu  

Budapeşte programını gönderdim o bütün toplantı şeyini göndermişler ama herkesi her şeyi 
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istemedikleri için şey diye düşünmeyin lütfen onu önceden zaten  yazıp sormuştum onlara 

farklı gruplarla bir araya getiriyorlar bizi hava alanından alıp direk yemeğe götürecekler‘‘ 

dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Öyle mi ha ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Salı akşamı ondan 

sonra Çarşamba sabahta şeyimiz var Çarşamba sabahta işte toplantımız var … Şimdi bir şey 

düşündüm ben bu Pedro Almado var  var var ya bizim Latin Amerika programının başında 

eğer isterseniz bir ona yazayım lange için uygun mu diye bir sorayım isterseniz onunla bir 

öğle yemeği yiyebiliriz hem de bir sohbet ederiz eğer uygun değilse bile ben hani bir yerde 

güzel bir yerde bir öğle yemeği şey yapıyorum ayarlıyorum‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Olur 

ben onunla mı şey yapsak şu şeyi ya o ... geliyor da şu Ortadoğu meselesini bir  konuşsak 

acaba orda çünkü Ortadoğu Arap Ofisinin başındaki insan filan da orda galiba‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Hı hı hı hı o evet onlar zaten bizim şeye katılacaklar tanıtıma‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Peki tamam o zaman orda zaten konuşuruz‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Ama sonrasında şey yapabiliriz sonrasında belki bir yemekte yiyebiliriz onlarla beraber 

hatta yani Ammar diye genç bir adam var şeyin başında Arap Regıonal Ofisin başında ama 

oradaki asıl ipleri elinde tutan ...... de çok şey fenominel bir adamdır bizim Networkte bir çok 

insanın yakın çalışmak istemediği zor bir adamdır ama onu bir tanısanız aslında fena olmaz 

diye de düşünüyorum çünkü eğer Ortadoğu ile ilgili bir şey yapacaksak mecburen o adamla 

bir şekilde bir şey ilişki kurmamız gerekecek dolayısıyla hatta o sanki daha eski ben ... 

Ammarı şey yapayım‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ ... olabilir’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Onlarla bir öğle yemeği şey yapalım biz ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Olur olur evet ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ayarlamaya çalışayım hem de sizin onu bir tanıma fırsatınız 

olur ‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Tamam ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Tamam onu 

bugün ayarlayacağım bir şeyim var bu işte İshak beye gelmeden aramıştım sizi Ümit hanımla 

bir konuşabilirseniz sevinirim eğer çünkü Ümit hanım olmayacaksa Memduh HACIOĞLU 

ismi düşünülüyor daha önce size aktarmış mıydım Memduh Hacıoğlu’nu  bu ... ‘‘ dediği, 

Ferhat Boratav’ın ‘‘o yemekte de bir şöyle bir konuşuldu galiba‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘ Ha sanki ben daha önce konuştuk diye hatırlıyorum bir ara çünkü ilk onun 

ismi akla gelmişti yani Memduh beyi hani Osman Kavala ve İshak Alaton’un üzerinde hem 

fikir olduğu bir isim şey Memduh HACIOĞLU siz ne düşünürsünüz ‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Ben çok tanıdığım yani isim olarak tanıyorum tabi ama hani çok bildiğim şey 

yaptığım bir insan değil ama bizim istediğimiz kadar şey birisi mi bilmiyorum yani şeyim var 

gerek aktif ne kadar aktif bir insan bilmiyorum ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Hı hı Ümit 

hanımla ilgili de şöyle bir endişem var Ferhat bey o aktif bir insan ama o da fazla aktif bize 

zaman ayıramayacak yani mesela Danışma Kurulu üyesiyken bile on toplantıdan sekizine 

gelmezdi veya son dönemlerde de geleceğim dediği hiç bir toplantıya son anda katılmıyor bu 

ICT yemeği dahil olmak üzere dolayısı ile hani olana kadar bize zaman ayırabilecek ben de 

onu bilmiyorum ama tabi yine zaten ilk anlaştığı iş konuştuğumuz gibi onu da şey yapalım 

şeyim şu konsensüs şu yani Hakan şimdi bize bu mektubu yazdı üstünden bir ay geçti ve yılın 

bitmesine de bir ay kaldı ve hani bir an evvel şey yapmak lazım gibi geliyor bana yanlış mı 

hissediyorum bilmiyorum yani yeni Yönetim Kurulu üyesini seçmemiz lazım gibi geliyor 

çünkü bir yandan da yeni bir faaliyet raporu hazırlıyoruz onu bir basınla paylaşmak istiyoruz 

önümüzdeki senenin başında yani işte Ocak sonu gibi falan onda da hani yeni yani yeni 

kurulumuzu şey yapmak istiyoruz yeni kurulumuzu tanıtmak istiyoruz dolayısıyla hani böyle 

bir ... içerisindeyiz bir yandan mesela Hakanın siz onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama ICT 

yemeğindeki şeyini hatırlıyor musunuz... ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hangisini yani ne 

nesini ICT ye yönelik olarak söylediği ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘hayır yani şeyi 

söyledi ya hani herkes düşüncesini söylerken Hakan şey dedi ya bakalım siz bizi seyredip 

etmeyeceksiniz göreceğiz …İşte ben iki rapor yazılmalı biri Avrupa Birliğine sert çıkan 

biri Türkiye’ye diye mesela bütün üyeler bunu bana şey diye söylediler yani çok  radikal  

vakıfta böyle bir yerde mi duruyor diye hani bunu yaparsın bir gün sansasyon 
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yaratırsın ondan sonra ...  gidersin dediler falan dolayısıyla yani ‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘ICT şeyleri mi üyelerimi ... ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ ... evet evet hepsi 

değil ama bir kaç tanesi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum yani biz hani adam artık 

ilerlemek istiyor ve bun.. yani burayla şeyini kesmek istiyor bunu bize bir kaç defa farklı 

şekillerde iletti bir yandan da artık o başka bakıyor ve hani Vakfı temsilen şey olması ya 

Vakfı yansıtmıyor ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hı tamam ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

“Hani zaten toplantılara gelmiyor ve ortak şeylere katılmıyor falan‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın 

‘‘ Hı hı ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ O yüzden bizim bir an evvel hani yeni bir üye 

bulup biraz daha şey uyum içinde çalışmaya başlamamız lazım gibi geliyor o yüzden şey 

yapıyorum bir an evvel işte Ümit hanımla konuşalım olmazsa başka birini düşünelim olmazsa 

da yedek üyelerden birini şimdilik alalım eğer tam içimize sinen birini bulamıyorsak gibi 

geliyor’‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hım’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Siz ne 

diyorsunuz‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Vallahi şey bir kere bence her şeyden önce Hakanı 

Yönetim Kurulundan istifa etmiş saymak lazım artık niye biz bunu yapmıyoruz onu 

anlamıyorum ben ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Vallahi ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ ... 

mesela son gelen Yönetim Kurulu kararında hala onun adı var‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Evet ben hala ona da gönderiyorum yönetim kurulu üyesi olarak her şeyi‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Niye niye niye onu istifasını biz işleme koymuyoruz‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Evet neden koymuyoruz galiba vakıf senedinde beş kişi olduğu için Yönetim 

Kurulu ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Beş kişi beş kişi birisi istifa ederse bir eksik olur  onun 

da yerine birisi bulunur yani ‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘İşte yerine birisini bulup onu 

işleme koyalım diye şey yapıyoruz çünkü o şeyi yapamayız ya yerine birisini koyacağız ya da 

yedek üyelerden birini ...’‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Canım adam bir.. ... yönetim 

kurulundakilerden birisi ölse ne yapacağız dur sen ölme bir yerine birisini bulalım mı 

diyeceğiz ne  olacak yani ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Vakıf senedinde beş kişi yazıyor 

diye onu orda boşlukta bırakamayız diye şey yapıyorum ben endişe ediyorum anlata biliyor 

muyum yarı öbür gün çünkü hani bize denetime geldik... böyle bakmayacaklar siz buraya beş 

kişi yazmışsınız beş kişi yok burada diyecekler ve bakıyorlar böyle abuk subuk şeylere yani 

yani o yüzden hani orayı ... ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Ha bunun bunun şeyi nedir yani 

bunun bunun bir yolu olması lazım‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ İşte yedek üyeler den ... 

lazım‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘... yedek üyelerden birisini atayalım o zaman ne olur ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ ... ama işte şey yapmak istemiyor İshak ALATON’la Osman 

KAVALA yani hani yedek üyelerle uğraşmayalım yerine hani yeni bir isimi bulalım koyalım 

o yüzden de ben hala Hakan’ı farkındaysanız yazışmaları falan da dahil ediyorum yani 

mecburen peki şöyle yap.. diyelim mi Ferhat bey ben şimdi senet e tekrar bakacağım ya onu 

biliyorum ama yine de bir bakayım bir şey var mı orda bir esneklik payı var mı diye tekrar 

bakacağım ya Ümit hanımla ne kadar çabuk konuşabilirsek o kadar iyi olur en azından evet 

diyecekse kadın o zaman sorunlarımız çözülür hayır diyecekse o zaman hani ben tekrar 

herkese yazıp o zaman yedek üyeyi koyalım diyeceğim ... ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hayır 

şey hayır bence zaten böyle bir kaygı filan da varsa hiç denemeyin denemeyelim bile yani bu 

çok şey değil ki ... olması illa da gereken bir şey değil yani‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Hayır o benim şeyim yani bugüne kadar ki performansına bakarak söyleyeyim ama belki 

şunu diyebilir yani Ümit hanım hani tamam Yönetim Kurulu toplansın işte hani iki ayda bir 

gelirim düzenli olarak diyebilir hani onu baştan söyleyebiliriz hani bunlara düzenli gelmek 

önemli diyebiliriz işte senden imza almamız gerekecek falan diyebiliriz yani hani daha fazla 

dahil isterse ne güzel başımızın üstünde ama istemezse de hani minimum yapması gerektiren 

şeyler olduğunu belki söyleyebiliriz çünkü Yönetim Kurulu toplantılarına katılması önemli 

yani asıl  kararlar orda alınıyor biliyorsunuz yani ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hıı tabi tabi 

tabi canım tabi canım tabi tabi canım tabi ... ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Ben zaten 

sizinle ya kişisel şeyimi paylaşıyorum ama onu baştan konuşulursa onunla ve ha tamam 
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tamam bunu yapabilirim bunu konuk edebilirim deyip diye derse o zaman çok güzel ama 

demeyecekse de bunu bir an evvel bilelim ki ona göre şey yapalım ona göre ne yapacağımıza 

karar verelim yani ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘bir konuşup konuşamayacağımıza bakarız ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Tamam bir birde iki şey daha size aktarmak istiyorum biraz 

önce Osman bey aradı ve çok şeydi bir iki konuda bir tanesi şey şimdi Bağımsız Türkiye 

Komisyonunun toplantı notlarını göndereceğim size ve üçüncü bir rapor çıkarma 

hazırlığı var ı ve fakat Osman beye şey diyor yani Ana Muhalefet Partisi ile görüşmeden 

üçüncü bir rapor çıkarmaları çok anlamsız diye şeyi anlatmaya çalıştım yani biz MHP’de 

dahil olmak üzere bütün partilerden randevu talep ettik ve bir ay boyunca aradık şeyi de 

CHP’yi de ama bize randevu vermediler diye işte KILIÇDAROĞLU vermediyse niye 

CHP’den başkalarıyla görüşülmedi dedi ben de dedim ki hani bu kısa seyahatler her daim hep 

Başkanlarla görüştüler‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘... görüştü‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘İstanbul da ama daha önce daha uzun kaldıklarında CHP’den bir sürü grupla görüşmüşlerdi 

farklı farklı konularda dolayısıyla yabancı değiller düşüncelerine ve duruşlarına dedim ama o 

ısrarla kabul edilemeyeceğini söyledim yani bakın hani şeyi belki o artık dedim bu yaştaki 

insanlar bir tek CHP ile görüşmek için yeniden Türkiye’ye gelmezler ama belki CHP’den bir 

grubu onların olduğu bir yere şey yapabiliriz götürebiliriz böyle bir organizasyon yapılabilir 

diye şunun için söylüyorum bunu size şaşırmayın diye şimdi ben ICT  notlarını gönderirken 

İngilizce göndereceğim notları ve Albert ROHANı da  kopyalacağım çünkü Osman bey böyle 

yapmamı istedi ben kendim söylerim onlara diye yani ben ikna edemedim yani dolayısıyla 

hani şey İngilizce bir mesaj yazacağım ve Albert ROHAN da kopyalı olacak o yüzden şey 

yapmayın şaşırmayın‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ ... yok ben şaşırma şeyim yüksek benim 

katsayım yüksek şey olma‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ İyi güzel vallahi  güzel ben de 

çok şaşırmıyorum da bazen sadece şeyi yoruluyorum yani bu şey ego yönetimi işinden‘‘ 

dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hıı anladım hı’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘şimdi bir şey daha 

bir yandan da ben fark ettiyseniz size bir Yönetim Kurulu kararı gönderdim şeyle ilgili bu 

Web sitesi online ... ...‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Evet evet evet  gördüm‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘şimdi Osman beyin onunla ilgili de bir şeyi var sanırım o kararı gördükten 

sonra belki de ben hata yaptım onu çok fazla ... etmedim bu işte ama biz ilerlemeye 

çalıştığımız için hızlı bir şekilde yani hızlı hareket ettik biraz ama şey ı o işte böyle üç boyutlu 

sergilerden vesaireden falan bahsediyor ben de onu şeyi anlattım yani hani bu sergi çok güzel 

olmakla birlikte bir çok insandan şey geri bildirimini  alıyorum çok karmaşık ve çok zaman 

geçirmek gerekiyor bütün bir de çok okumak gerekiyor vesaire‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Biz dedim hedef grubumuz şey olduğu için sadece Akademisyenlere ya da 

şeylere yönelik bir hedef grubu değil çok daha geniş bir kesim olduğu için‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Evet‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Biz bunu online olduğu gibi taşımak 

istemiyoruz dedim yani sadece olduğu gibi online taşımak istemiyoruz tam tersine hani bunu 

hap olarak böyle hap ... yarım saat geçirip de vermek istediğiniz mesajı alabilecek ama daha 

detaylı vakit geçirmek isteyenlerin de Akademik kaynakçaya kadar bulabileceği bir sergi 

planımız var dedim yani birçok insanla da görüştük yani bir kurumla da çalış çalışmaya da 

başladık dedim yani  şeyler üzerine ama o şey değil memnun değil bu durumdan dolayısıyla 

yani sanırım biraz ... edildiğini düşünüyor birde şeyi de anlattım yani gelip kimse dedi şey 

dedim birde hani bizim kendi yaptığımız işlere verebileceğimiz  bütçe biliyorsunuz... 

bütçemizin yüzde 10nu  maksimum ve hani tüm Anadolu turlarını bu online ... falan bu 

yüzde10 la yapmak durumundayız o yüzden dedim yani hani çokta böyle yüzlerce bin dolara 

mal olacak bir şey de yapamayız diye bir yandan da çünkü artık Açık Topluma çok detaylı 

raporlama ıı veriyoruz ... veriyoruz falan bunları verdik ve bunu da konsept olarak verdik yani 

kendi işimiz diye verdik vallahi orda da gayet şeydi Osman bey hiç önemli değil ben ... 

yazarım dedi  ben de peki dedim dolayısıyla şimdi bu ... yapan çocuklarla bir araya gelmek 

istiyor yani prezantasyonlar bir prezantasyon yapsınlar istiyor sizden rica etsem sizde en 
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başından beri bu işin içindeydiniz gerçi ne hissedersiniz bilmiyorum bana söyleyin lütfen ama 

bu prezantasyon da sizde olursanız daha çok sevinirim‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Denk 

düşebilirsek olurum tabi‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Tamam 9-10 yada 12  Aralıkı 

hangisi sizin için daha uygun bir gün 9 Pazartesi ...’‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Şimdi ezbere 

bilmiyorum telefonumda şeylerim olduğu için randevularımı telefonda tuttuğum için ...’‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Peki o zaman ben ... ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Bir mail 

atarsanız ben ona göre bakayım size şey yapayım ...‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ ... 

anlaştık tamam peki oldu Ferhat bey harika ben‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Peki burada 

benim benim yani buradaki esas büyük derdim bu tür konuları sen bu tür  konularda yönetim 

kurulunun bu kadar işin içinde olmaması lazım ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Aynen öyle 

yani hani ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Çünkü bu bunlar biz dedik biz dedik ki bu serginin 

bir şeyi yapılsın Web sitesi yapılsın ‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Evet’‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Bizim söyleyeceğimiz bu artık bundan sonra biz o web sitesi şöylemi olsun 

böylemi olsun meselesine girersek bu işin içinden biz çıkamayız ki‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘ Vallahi bunu bir tek Osman bey yapıyor zaten ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın 

‘‘Bunun profesyonelleri var nasıl yapılması ben kendi web siteme bu kadar karışmıyorum  

yani‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Yok bunu bir tek Osman bey yapıyor doğrusunu 

isterseniz ve bugün tatsız bir konuşma yaptım onunla ıı ve şeyde hoşlanmadığım bir tarzdı 

yani hani önemli değil ben ... yazarım işte önemli değil ben şeye ... yazarım falan hani böyle 

bir yok sayma şeyiyle ama şeyin farkında değil onu anlatmaya çalıştım ona hani dikkat 

edilmesi gereken dengeler sadece bizim Yönetim Kurulu aramızda değil ICT için de dikkat 

edilmesi gerekenler var hakikaten ... şey var yani‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ ... ayrıca yani 

böyle ya ben mesela normalde böyle durumlar yani ben yabancılarla çalıştığım için biliyorum 

adam ters ... geliyor bize yani ben bu konuda seninle muhatap değilim deyiverir niye ... ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Ha evet tabi tabi aynen hayır ben birde yani birde yani şeyin 

farkında değil galiba Osman bey yani ... böyle bir şey yazacak... bana diyecek ki yani siz bunu 

bütçeye koy ya bana dönüp diyecek ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Tabi canım ‘‘ dediği, 

Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Bütçeye koydunuz şöyle böyle çünkü yani adam ... etmeye çalışıyor 

öyle bir maille bir şey değiştiremez artık yani öyle bir şey de yapmak istemiyor zaten birde 

mesela şeyde tabi yani hani ben şimdi Albertle konuşmam gerek yani ben Yönetim Kuruluna 

bir mesaj yazacağım seni de kopyalayacağım nedeni de bu  demem gerek yani yoksa Alberte 

diyecek ki ne oluyor yani sen benim arkamdan şey mi yapıyorsun iş mi çeviriyorsun diye 

neyse yani ... hani bir dert bitiyor başka bir dert başlıyor Ferhat bey en azından biz çözüm 

bulabildiklerimize şey yapalım çözüm bulayım istiyorum onlardan bir tanesi işte bu Yönetim 

Kurulu üyeliği o yüzden çok şey sevinirim ben şimdi Vakıf senedine  bakacağım siz bir şey 

yapabilirseniz ya Ümit hanımla bir an evvel bir konuşabilirseniz en azından hani olup 

olmayacağını bilelim de ondan sonra ne yapacağımızı yeniden bir konuşalım olur mu‘‘ dediği, 

Ferhat Boratav’ın ‘‘Vakıf Yönetim Kurulunu kim belirliyor’‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun 

‘‘Vakfın Yönetim Kurulunu mütevelli heyeti  onaylıyor evet aynen öyle ‘‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘ Mütevelli heyeti belirliyor değil mi yani bu Can PAKER’e gitmesi lazım ‘‘ 

dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘ Evet aynen öyle  evet ama yani Hakan çıktıktan sonra Can 

PAKER her hangi bir şeye biliyorsunuz onaylayacak yani ‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘Hı hı 

siz öyle düşünün‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Öyle mi diyorsunuz bir de şöyle bir şey 

var‘‘ dediği, Ferhat Boratav’ın ‘‘ Sen olsan yerine ben olsam yerine şeyi onaylamayabilirim 

mesela‘‘ dediği, Gökçe Tüylüoğlu’nun ‘‘Memduh HACIOĞLU’nu’‘ dediği, Ferhat 

Boratav’ın ‘‘Memduh HACIOĞLU’nu onaylamayabilirim yani‘‘ dediği, Gökçe 

Tüylüoğlu’nun ‘‘Olabilir olmayabilir ama oy çokluğu oy birliği gerekmiyor diye biliyorum 

bir tek üyenin değişimine oy birliği gerekmiyor mütevelli heyetinde oy çokluğuyla olabiliyor 

o yüzden yani Can beyin imzayı atıp atmaması bizi çok engellemeyecek bu durumda‘‘ dediği  
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2.2.3. Ali Hakan Altınay  

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Mehmet Osman 

KAVALA, Gökçe TÜYLÜOĞLU ile görüşmeleri mevcuttur. Gezi kalkışmasının devam 

etmesi, derinleştirilerek Anadolu’ya yayılması için yapılan faaliyetler kapsamında, Mehmet 

Osman KAVALA’nın talimatları ile çok sayıda forum, panel, toplantı düzenlenmiştir. Yurt içi 

ve yurt dışında gezi kalkışmasıyla ilgili video hazırlanması, resim sergisi  düzenlenmesi, rapor 

hazırlanıp Avrupa Birliği Komisyonuna sunulması, AİHM’e rapor gönderilmesi vb. çok 

sayıda faaliyetin, Açık Toplum Vakfı’nın fonlaması ile  Anadolu Kültür A.Ş.  üzerinden 

yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Can Dündar ile arasında 30/01/2009-14/10/2010 tarihleri arasında toplamda 19 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Gökçe Tüylüoğlu ile arasında 07/01/2009-29/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

4701 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 01/02/2010-26/06/2012 tarihleri arasında 

toplamda 281 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Yiğit Ali Ekmekci ile arasında 18/05/2009-30/07/2009 tarihleri arasında toplamda 2 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Diğer yandan Ali Hakan ALTINAY’ın ID: 2293782076 de kayıtlı görüşmesinde 

“hoca efendinin adamları Amerika’dan bir grup akademisyen ve ... getirmiş onlarla 7 

buçukta Sefaköy’de yemek yiyeceğim“ şeklinde mesajlaşmasının olduğu tespit edilmiştir. 

Soruşturma kapsamında Mehmet Osman KAVALA, Gökçe TÜYLÜOĞLU gibi bir kısım 

şüphelinin FETÖ/PDY örgütüyle bağlantılı ve iletişim içerisinde olduğu yönünde 

görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Ayrıca Almanya’dan bir Vakfın gönderdiği parayla ilgili Gökhan ORUÇ ile 

görüşmeler yaptığı, Varlık Barışı kapsamında gönderilmesiyle ilgili konuşmaların yer aldığı 

tespit edilmiştir. 

İLETİŞİM TESPİTİ TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2181210739 da kayıtlı, 28.06.2013 saat: 18:32:29 da  Ali Hakan ALTINAY’ı 

(905325677xxx) SELCAN YILMAZ’ın ( 905425234xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Selcan’ın “Hakikaten fikir danışacaktım nasıldı İsveç şey,…,Herhalde iş güçle alakalı bir şey 

seyahatti bir davet falan mıydı öyle bir şey mi yoksa tatilde miydiniz onu sorayım de önce“ 

dediği, Ali’nin “Yok şey bu tayberg forum diye bir şey var İsveç’te“ dediği, Selcan’ın “Ha 

biliyorum tabi hı hıh“ dediği, Ali’nin “Hah işte oraya gitmişti..” dediği, Selcan’ın “ Duydum 

yani biliyorum dedim ha anladım“ dediği, Ali’nin “Ona gitmiştim güzeldi iyiydi ondan 

sonracığıma gene genel bir uygulama süreç misyonerliği yaptım... güvendiğim insandan biri 

yani bu konularda biriyle konuştum o da belki tanırsınız Emre ERDOĞAN tanır mısınız“ 

dediği, Ali’nin “Tabi tabi gayet iyi tanırım Emre’yi “ dediği, Selcan’ın “Ha hıh Emre benim 

..dan arkadaşımdır,…,Hah sizi ve ... sizinle o şeyde konuşamadık Emre’yi de aradım onun da 

böyle şeyleri konuşurum araştırmalara falan yakın olduğu için,…,Şimdi beni tam bu Gezi 

olayların arkasında yine tabi bir gurubu ... tanıdığım ama bir çokta sevdiğim bir 

arkadaşım Bilgi Üniversitesinin bir şeyiyle bir araya gelmişler ama bir yüz yüz yirmi 

kişilik bir grup davetiye ile,…,Çağırdılar ben gittim aslında sizle konuş.. konuşamadım ama 

gittim,…, o da işte şeydeki ben Gezi parkına falanda gittim yani,…,Hani bunu bir demokratik 
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mücadele olarak görüp,…,Hatta şaşkınlığıma denk gelip gazda yedim yani... bide ben Maçka 

da oturuyorum zaten evde oturduğumda da gaz yiyordum ,…, karşına arkadaşlar geldi falan ... 

ve bana şey denince hani bir toplantı yapıyoruz ve Geziye katılanlardan da bir çok gruptan da 

temsilciler gelecek,…,Hadi bir tanışalım bunlarla biz eskiden beri siyaseti seven insanlarız 

diye bir teklif geldi ,…, ,…,Hoş bir ekip tanıdım fakat Emre’ye ve size tabi gitmeden önce 

aramıştım ben sizi o toplantı ... sorum şeydi ya bütün bunlar mantıklı faaliyetler midir bizden 

bir zaman ve bir enerji istiyorlar,…,Çünkü gelin fikirlerinizle şeylerinizle katılın ben her ne 

kadar bilgi ... zaten ben hemen hemen yasal olduğu sürece her dövüşü destekleyen bir insanım 

…. doğru bir enerji yani daha doğrusu o Gezideki şu gençlerin enerjisini doğru kanalize 

edebileceksek ,…,Tamam bir işe yarar yok etmeyeceksek belki de biz hiç karışmamalıyız 

noktasındaydım,…,Biraz daha birkaç adım attık ama hala daha soru işaretlerim çok olan bir 

yerdeyim yine de sizin görüşünüzü bir alayım ben iki toplantıya katıldım ondan,…,Beri ama 

yine de sizi de dinleyeyim ne dersiniz nasıl değerlendiriyorsunuz“ dediği, Ali’nin “ Bir şeyi 

ya bu toplantıyı doğru anladığımı teyit etmek için sormak istiyorum ... sizin de için. 

bulunduğunuz bir takım ... o arkadaşlarında olduğu ama aynı zamanda Geziden insanların da  

olduğu insanlarla buradan nereye gideceğiz ,…,Ya da ne yapılabilir“ dediği, Selcan’ın “Daha 

iyi anlatayım toplantıları ... toplasanız on oniki kişiyiz,…,Çünkü biz birbirimizi tanıyoruz 

arkadaşız ve tamamen hem sivil toplumla da hem ben siyasette eski ilgim kalmadı 

biliyorsunuz o sivil inisiyatiflerle ve şeyle alakam var hani … gençlerde çoğunluktaydı ve 

bazıları  böyle sivil platform oluşturmuşlar Facebookda 5000 kişinin izlediği 7000 kişinin şey 

yaptığı ve bun.. da temsilcilerin sayılabilecek insanlar geldiler onları tanımak güzeldi ama 

bütün bunları bir potada eritmenin mümkün olmadığını toplantıya katılınca gördüm,…,Çünkü 

herkes epeyce farklı ama hepsinin birinci ortak talebi bu özgürlükler çerçevesinde daha aktif 

siyaset için bir şeyler yapabilmek,…” dediği,  Ali’nin “peki o zaman ben bir bir kendi 

bulduğum ip uçlarının başlıklarını vereyim size isterseniz oradan“ dediği, Selcan’ın “Bundan 

sonra evet ben zaten onu sormak istemiştim ilk ilk telefonumun amacı oydu siz ne 

düşünüyorsunuz ne dersiniz falan diye“ dediği, Ali’nin “Hani bana burada iki şey çok 

ilginçmiş gibi geliyor Selcan hanım bir tanesi bu hikayenin çıkışı yani şunu biliyorduk bu 

ülkede biriken bir huzursuzluk ,…,Ve mecrasını bulmamış bir endişe vardı“ dediği, Selcan’ın 

“Evet“ dediği, Ali’nin “ Bunu bu ülkede yaşayanlar sizin kadar  angaje ve meraklı insanlar 

biliyorlardı bir tek işte ne bileyim AB’nin ilerleme raporlarını hatta ... raporlarıyla izleyenler 

göremiyorlardı,…,Dolayısıyla metriği oluşmamış ama biriken bir şey vardı ve buna işte 

Ahmet İNSEL haysiyet isyanı diyor “ dediği, Selcan’ın “Evet evet çok şık bir tanımlama oldu 

evet sevdim ben onu evet evet evet ,…,Çünkü aslında entelektüel seviyesi düşük olmayan bir 

kesimin itirazıyla başladı sanki…O da haysiyet ... oturdu yani evet“ dediği, Ali’nin “... onurun 

tanınmasını isteyenler“ dediği, Selcan’ın “Aynen evet “ dediği, Ali’nin “ İsteyenler ya da 

oradaki çocukların böyle nerdeyse  dinsel temizlik yapmasında falanda,…,Bence böyle şey 

var yani bizimde bir iyi doğru güzel tanımımız var ve bu tanımı biz gittikçe işte en azından 

Başbakanın konuşmasında göremiyoruz dolayısıyla siz Türkiye’nin tapusuna sahip 

olabilirsiniz ama bizde burada bu parkta bu meydanda kendi iyi güzel tanımımızı hayata 

geçireceğiz ,…,Negatif bir itirazla değil biz pozitif bir şey yaratacağız bizim de söyleyecek bir 

sözümüz var hayata geçirecek ideallerimiz var ,… o orda bir bence bir ilginçlik var,…,İkinci 

meselede bu en son yürüyüşte birisi şey taşımış pankart acınız acımızdır kaybınız 

kaybımızdır,…,Şehit Polis Komiser bilmem nenin“ dediği, Selcan’ın “... evet “ dediği, Ali’nin 

“Allah Rahmet eylesin falan filan gibi ...” dediği, Selcan’ın “Evet evet“ dediği, Ali’nin 

“Şimdi bence bunu yapabilmek olağanüstü büyük bir olgunluk ve sanki hiçbir zaman bu 

olgunluğu bulamayacağız gibi bir duygu vardı yada bu hafta sonu geçen hafta sonu Kadıköy 

de yapılan Alevi şeyine ,… Anti Kapitalist Müslümanlar bir olmaya geldik,…,Pankartıyla 

gelmişler falan olağanüstü yani“ dediği, Ali’nin “ ... ya işte bu Osman KAVALA bir takım 

şeyler organize ediyor işte bizim STK camiası kendi içinde bizim adına kod adı STK 
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sosyetesi dediğimiz bir bu işte sosyete olarak çalışanların,…,Bir araya gelip de hani biz 

bu işten ne dersler çıkarmalıyız ileriye doğru bunu ne yapmalıyız dediği bir şey var 
dediğiniz gibi ya bu çeşitli yerlerde kümeler halinde derin sohbetlere vesile olmuş,… Ben 

oralardan da insanlardan yani en azından birer kişi falan getirmeyi çalışırım ki en azından 

böyle bir karşı …,…,Bir melezlenme olsun ,…,Büyüklüğünden haberdar olsun” dediği, 

Selcan’ın “ Kuşkusuz ben şeyi çok önemsedim yani bize o Gezide çadırlarda yatmış kalkmış 

ve yaşı da biraz daha hani 40 altına inmiş gençlerin olmasını ben çok … Önemsedim çünkü 

yani hah tamam burada birileri direndi bizde bunun üzerine ... şey …,Yeni bir şey kuralım mı  

hani etik bulmadım kendi açımdan ama hayır,…, Bunu yapmak yanlıştır demek istemiyorum 

ben kendi duruşum açısından etik bulmadım yani hani bir tarafta sabahları kalkıp döviz alıp 

satıp akşam da gelip hadi bakalım burada çocuklar  bir şeyler yapmışlar biz buradan 

nemalanalım” dediği, Ali’nin “Olsun herkes herkese herkese ihtiyaç var her role ihtiyaç var” 

dediği,  

ID: 2189748366 da kayıtlı, 03.07.2013 saat:17:24:21 de Ali Hakan ALTINAY’ı 

(905325677xxx) GÖKHAN ORUÇ’u (Uluslararası Numara:44 207986 BT (FIX) London-

United Kingdom.)( 442079864xxx) aradığı görüşmede özetle; (GÖKHAN ORUÇ’A AİT 

HEDEF NUMARADAN JULIA BAYAN İSİMLİ ŞAHIS KONUŞUYOR) Julia’nın 

“Merhaba Hakan bey Julia ben Citibank müsait misiniz“ dediği, Ali’nin “Merhabalar 

müsaitim buyurun alo“ dediği, Julia’nın “Gökhan beyle beraber çalışıyorum“ dediği, Ali’nin 

“Biliyorum hatırlıyorum beraber çalışıyorsunuz” dediği, Julia’nın “... önce bana mail 

gönderdiniz evet... hangi detaylara ihtiyacınız olacak“ dediği, Ali’nin “Benim EURO 

hesabının uzun bir iban yada swift numarası var galiba Gökhan beyin bana daha evvel 

gönderdiği kısa şeyi ilettim bu Almanya’daki vakıfa ama onlar bir şekilde yetmemiş onlara o 

uzun bir 16 haneli falan uzun birşey vardır ya banka hesabı numarası onu ... “ dediği, Julia’nın 

“Ha evet evet ama EURO göndereceksiniz değil mi bizden” dediği, Ali’nin “Almanya’dan 

bir vakıf sizdeki hesabıma 5000 EURO yollayacak“ dediği, Julia’nın “EURO ... bu zaten ... 

göre değişiyor bu yüzden sordum EURO o olacak“ dediği, Ali’nin “Tabi eğer benim” dediği, 

Julia’nın “Tamam o zaman göndereceğim ancak …” dediği, Ali’nin “ Buyurun buyurun yo 

siz söyleyin buyurun“ dediği, Julia’nın “sadece ... bu maalesef sistemde değil onu ilk olarak 

sisteme eklemem gerekecek bunun için birkaç güvenlik soru sormam lazım ondan sonra 

hemen gönderiyorum bütün detayları size … Postalar hangi adrese gidiyor“ dediği, Ali’nin 

“Üsküdar da olabilir dolayısıyla o zaman da S ve R olacaktı “ dediği, Julia’nın “S evet bu 

oldu postalar hangi adrese gidiyor“ dediği, Ali’nin “Benim ev adresime yani Şirin Sokak 

Gürsoy Apartmanı 26/8 Baltalimanı İstanbul“ dediği,  

ID: 2195338173 te kayıtlı, 06.07.2013 saat:20:51:07 de Ali Hakan ALTINAY’ın 

(905325677xxx) Gökçe İNCE’yi (905359411xxx) aradığı görüşmede özetle; Gökçe’nin 

“İyiyim şey müdahale oldu duydun herhalde“ dediği, Ali’nin “hayır inanmıyorum ciddi bir 

şey var mı sana bir şey oldu mu“ dediği, Gökçe’nin “Yani yok canım bana bir şey hiçbir 

zaman olmuyor  yani olmaz” dediği, Ali’nin “İyi iyi tamam böyle olsun zaten“ dediği, 

Gökçe’nin “Şey yani bayağı girdiler bu sefer İstiklal Sıraselviler falan“ dediği, Ali’nin “Ay 

Allah’ım bu yarın park açılacakmış,…,Herhalde millet cesaretlenmesin diye yapıyorlar 

acaba“ dediği, Gökçe’nin “Yani yok bilmiyorum bence şey sizin ... psikopatlık evet şey 

göstermek ne derler ona,…,He diş göstermek şey bilemek falan böyle tarafları ayırmak ya 

zaten o park açılışında bu cumartesi parka girelim şeyinden sonra çıktı ,…,Sen ne yapıyorsun“ 

dediği, Ali’nin “ İyilik vallahi çalışıyorum işte bu şey okumalar seçmeye çalışıyorum falan 

filan... yani bitti mi işiniz,…,Bitti mi işiniz yoksa” dediği, Gökçe’nin “İşimiz bit.. yani 

bilmiyorum bitti mi bitmedi mide şey yalnız şu anda buradan bir yere gidemem  herhalde 

şuanda çünkü aşağıdan da geldiler yukarıdan da insanlar burada sıkıştı“ dediği, 

ID: 2199949328 de kayıtlı, 09.07.2013 saat:15:35:43 te Ali Hakan ALTINAY’ın 

(905325677xxx) ALAZ FAHRİ KUSEYRİ’yi (ALAZ FAHRİ KUSEYRİ) (905422273xxx) 
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aradığı görüşmede özetle;  Alaz’ın “Beni Ankara dan bir tane yapım şirketi aradı,…,Şirketin 

adını şuan unuttum onlar duran adamla da görüşmüşler Erdem’le yani,… onun üzerinden 

bu GEZİYİ böyle belgesel film karışımı şeklinde çekeceklermiş … bana dediler ki o 

medya konusunu anlatırken de hani senin hikayen üzerinden ilerleyebilir miyiz vesaire dediler 

…bunlar öyle çok profesyonel falan bir şirket değil ama…bağlantıları kurmuşlar ve işte 

festivallere yetiştirmek üzere bir ağustosta çalışmaya başlayacaklarmış …çünkü bunlar 

uluslararası çapta yapacaklar bunu  …hatta ilk ilk yetiştirebilecekleri belgesel başvurusu için 

Berlin deki bir belgeselden bahset.. şey …Festival.. bahsettiler her yere bunlar yollanacakmış 

bende bu konuda ne yapılabilir diye aramak istedim bu yani“ dediği, Ali’nin “ Tamam hocam 

şimdi Açık Toplumu düşünürsen orda“ dediği, Alaz’ın “Yok orda zaten bağınız kalmamıştı 

sizin en son öyle söylemiştiniz“ dediği, Ali’nin “Hayır hayır onu diyecektim yani oradan şeyi 

Özlem YALÇINKAYA var bizim ofiste onla konuşabilirsin,…,Onun dışında Heinrich Böll 

Vakfı var biliyorsun bu Alman yeşilleri ,…,Onlar bu işlerle ilgilenebilirler,…,Ondan sonra 

bir de bizim Osman KAVALA var,..,O her zaman zaten bu sanat ve toplumsal olaylar 

meselesinde ilgilidir ve çok insan tanır ne bileyim Osman’ın mesela bir yaptığı sen mutlaka 

görmüşsündür bu 1915-14 teki köpeklerin Hayırsız Ada’ya konulması hikayesi“ dediği, 

Alaz’ın “Bende izlemiştim onu ben Osman” dediği, Ali’nin “Şey diyecektim hocam yani 

aklıma en hızlı gelenler işte Açık Toplumdan Özlem Heinrich Böll ondan sonra ve Osman 

KAVALA,…,Eğer onlardan bir şey çıkmazsa biraz daha başka bir şeyler birilerini düşünürüz 

yani … Anadolu Kültürde Osman yoksa da Çiğdem MATER’le konuşabilirsin Çiğdem de 

gayet bu işlerin merkezindedir yani“ dediği, 

ID: 2237052594 de kayıtlı, 31.07.2013 11:51:35 de Ali Hakan ALTINAY’a 

(905325677xxx) X şahsın (905322744xxx FUNJA NEZİHE GÜLER) mesaj attığı 

görüşmede; “Hükümetin Gezide daha fazla otoriter olup olmadığını anlamak için sadece 

5 dakika istiyorum. Öğrenci harçları, Koç’un vergi araştırması, medya vs. son olarak içişleri 

bakanı Güler’in spor olaylarında politik sloganlar atmaya yönelik yasaklama söylemleri. 

Bugün çabuk kelime için  mümkün görünmüyor?” şeklinde yazıldığı,  

ID: 2237057603 de kayıtlı, 31.07.2013 11:54:11 de Ali Hakan ALTINAY’ın 

(905325677xxx) X şahsa (905322744xxx FUNJA NEZİHE GÜLER ÇANKAYA MAH. 

CEMAL NADİR SOK. NO:21/2 ÇANKAYA, ANKARA) mesaj attığı görüşmede; (BU 

GÖRÜŞME SMS OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR) (BU GÖRÜŞMEDE 2237057603-

2237057650 İD NOLU SMSLER BİRLEŞTİRİLMİŞTİR) “Stüdyodan çıkabilirsem seni 

arayacağım. bu bize sadakatin bir göstergesi olarak bedava olabiliyor ve sahibine; 

teknisyenlere karşı gelmek istemiyorum” şeklinde yazıldığı,  

ID: 2238910501 de kayıtlı, 01.08.2013 12:36 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  ALİ HAKAN ALTINAY’ı (905325677xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Ali’nin “cumartesi 2 den sonra müsaitim abi“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam nerelerde 

olacaksın nerelerdesin“ dediği, Ali’nin “... komiktir 10 la 2 arasında Depoda olacağım“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “ Ha hayırdır ne var “ dediği, Ali’nin “ bu bizim  global vatandaş 

derslerinde 14 tane var 12 tanesi dışarıdan verilen dersler başında da ve sonunda benim 

yaptığım hikayeler var onu ilk başta Boğaz içinde BTS’de çekelim diye düşünmüştük ama 

Fikret de rektör de yokmuş  … önümüzdeki günlerde neyse sonra aklımıza DEPO geldi ondan 

sonracığıma dün Asena’ya uğradık ondan sonracığıma Asena da o ... merkezinin de olduğu  

… Hatta senin bizim Açık Toplum belgeseli için şeyinin de çekildiği yeri gösterdi ondan 

sonracığıma Fatma hanım varmış işte onunla organize olduk sağ olsun o açacak bize … orada 

bir yani her o 12 dersin başında ve sonunda ben 2-3 dakika bir şey söylüyorum işte ödeviniz 

şudur ya da konu bağlamı şudur bir sonraki haftaya şöyle bağlanıyor falan onların çekimini 

yapacağız ama 2’de bitecek o yani“ dediği, Mehmet Osman’ın “O zaman Cezayir’de 

buluşalım mı“ dediği, Ali’nin “tabi tabi …kaçta nerede ne şey kaçta“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “İşte 2- 2 buçuk ...” dediği, Ali’nin “Tamam olur yani ben daha geç de gelebilirim 
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sizin program siz sizin sizin yani bu bana göre organize olmayın ben 4 te de buluşuruz 6’da da 

buluşuruz nasıl isterseniz ben sadece ... olsun diye -“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... hayır 

şeyler yani aslında kaç kişi gelecek bilmiyorum Kemal CAN da söyleyeceğim ama “ dediği, 

Ali’nin “Tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “... başka şeyleri de konuşuruz yani bir hani 

genel şey yaparız diye şey yaptım” dediği, Ali’nin “Tamam abi tamam tamam tamam o 

zaman isterseniz 2 buçuk diyelim“ dediği,  

 

2.2.4. Hanzade Hikmet Germiyanoğlu  

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Yöneticileri arasında iletişim 

Koordinatörüdür. Mehmet Osman KAVALA, Yiğit AKSAKOĞLU ile irtibatlı olduğu 

tespit edilmiştir. Yiğit Aksakoğlu ile birlikte Diyalog ve Uzlaşma Derneği’nin kurucu 

üyesidir. Yiğit AKSAKOĞLU ile birlikte hareket etmektedir. Ayrıca Helsinki Yurttaşlar 

Derneği ile irtibatlıdır.  

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

İnanç Ekmekçi ile arasında 01/10/2009-30/06/2013 tarihleri arasında toplamda 276 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 03/06/2013-28/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 32 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Şerafettin Can Atalay ile arasında 24/06/2013 tarihinde toplamda 1 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu, 

Tayfun Kahraman ile arasında 26/06/2013-29/06/2013 tarihleri arasında toplamda 5 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Yiğit Aksakoğlu ile arasında 04/02/2013-30/06/2013 tarihleri arasında toplamda 42 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

GEZİ kalkışmasının azalmasından dolayı  şüphelilerin tedirgin olduğu anlaşılmış, bu 

nedenle bizzat Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları ile GEZİ kalkışmasının 

derinleştirilmesi ve Anadolu’ya yayılması ve kendilerince kurgulanan ve toplumsal 

eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak 

belirledikleri eylem biçimi olan profesyonel eylemci yetiştirilmesi amacıyla toplantılar ve 

organizasyonlar yapılmıştır. Bu toplantıların birisi de 27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası 

GARAJ İSTANBUL’da başta Hanzade GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU  ile 

yaklaşık (31) kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. GARAJ İSTANBUL yapılan bu 

toplantıyla ilgili Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun toplantı öncesi ve sonrası Mehmet 

Osman KAVALA’yı arayarak katılımcı listesini verdiği ve toplantı sonuçlarıyla ilgili 

değerlendirmelerde bulunarak daha sonraki tarihlerde yüz yüze görüşme yaptıkları tespit 

edilmiştir.  

Bu faaliyetlerle ilgili Hanzade ve Mehmet Osman KAVALA’nın yaptığı ID: 

2168064469 de kayıtlı görüşmede ise;  Hanzade’nin “ şimdi bu ilk toplantıdan sonra çok iyi 

geri dönüş aldık katılan ekipten işte Turgut hocadan Selda KESKİN’den falan onların şeysi 

biraz da hani DİRENİŞ KENDİ AKIŞINDA GİDİYOR ve bir sürü yerde bir sürü acayip 

şeyler oluyor belki takip ediyorsunuzdur …  biraz ... yani muhtemelen YAKIN ZAMANDA 

BUNUN İVMESİNİN DÜŞMESİ GİBİ BİR RİSK OLABİLİR toparlanamaması gibi bir 

risk olabilir biraz bu HAREKETİ TOPARLAMAK HEM GENİŞLETMEK HEM DE 

DERİNLEŞTİRMEK İÇİN NE YAPABİLİRİZ diye daha geniş bir kitleyle buluşalım … 

diye aynı ekiple konuştuk … aslında ilk hedef ve böyle daha 40 kişilik bir ekip yine ilk ekibi de 

kapsayan ama Taksim Dayanışmayı Platformdan işte Betül Tanbay’ı falan da dahil ettiğimiz 

…Taksim Dayanışma hani bütün bu kent forumları oluyor bir türlü bir noktada birleşmiyor 
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….Anadolu’ya yaymak falan gibi fikirler var … …  Biraz daha hareket planı çıksın her 

birimize ... çıkartalım gibi bir toplantı planlıyoruz  …bu geçici programı ve geçici katılımcı 

listesini size göndereyim … onun üzerinden konuşmaya devam edelim” dediği tespit 

edilmiştir.  

Yine Mehmet Osman KAVALA’nın, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Taksim 

Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN aracılığı ile forum 

koordinasyon toplantılarına müdahil olduğu anlaşılmıştır. Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU’nun yapılan çalışmalar ve forum koordinasyon toplantılarıyla ilgili 

Mehmet Osman KAVALA’ya bilgi verdiği, bu konuyla ilgili ID: 2180863775 de kayıtlı 

görüşmede, M. Osman KAVALA’nın forumlarda yapılan konuşmaların kayıt edip etmediğini 

sorduğu, Hanzade’nin, Osman KAVALA ya “…  biz de uğraşıyoruz nerdeyse her gün bir 

forum bir toplantı direniş .. forumlardan nasıl bir şey çıkar BİRLEŞTİRİLEBİLİRLER Mİ 

DİYE ÇALIŞIYORUZ …Taksim Dayanışma onların hepsini topluyor şu anda İstanbul’da 

49 tane forum var Türkiye’de de 70 küsur Taksim Dayanışma da 41i kayıtlı İstanbul’daki 

forumların Hemzemin diye hem de Park forumları diye yayınları var“ diyerek forum 

koordinasyon faaliyetlerinden bahsettiği, yine forum koordinasyon konusunun GASAJ 

İSTANBUL da yapılan toplantıda, Şerafettin Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN’ın da 

katılımı ile görüşüldüğünden bahsettiği, Hanzade’nin “…sizden bu hafta eğer buradaysanız 

bir randevu alıp HEM BU TOPLANTILARIN İÇERİĞİYLE İLGİLİ BİLGİ VERİP HEM 

DE BAZI PROJELER VAR AKLIMIZDA O PROJELERLE İLGİLİ SİZE DANIŞMAMIZ 

MÜMKÜN MÜ acaba diye rahatsız ettim … yani özellikle böyle 2-3 tane ilk baştan beri 

kontakt halinde olduğumuz kişileri danışmak için hem projelerle ilgili yani sizin bu 

konularda çok tecrübeniz var … ben şimdi size bir e-mail gönderiyorum 3 temmuz nerde 

görüşelim Osman bey biz size uygun bir yere gelebiliriz“ diyerek yüz yüze görüşmek 

istediği, Hanzade’nin bu konuda görüşmek üzere  Osman KAVALA’nın ofisine gittiği tespit 

edilmiştir. 

Mehmet Osman Kavala’nın talimatı ile Gezi Parkı kalkışmasının derinleştirilip 

Anadolu’ya yaygınlaştırılması için özellikle Yiğit AKSAKOĞLU ile GARAJ İstanbul Forum 

Toplantıları vb. sivil itaatsizlikle ilgili çalışmaları bulunmaktadır.  

Yiğit AKSAKOĞLU ile kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa 

dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi 

olan SİVİL İTAATSİZLİK adını verdikleri konu ile ilgili çalışma yaptıkları, Yiğit 

AKSAKOĞLU’nun belge toplayarak bu konuda kitap hazırlamaya çalıştığı, maddi kaynak 

arayışıyla ilgili yaptığı  (ID: 2212873526  de kayıtlı) telefon görüşmesinde “Michael dan 

falan hani şeyden Amerika’dan para geliverirse cart diye onu nasıl geçireceğiz hesap 

açmamız lazım hani bir ton”  diyerek gelecek para yardımının Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

hesabına yatmaması, başka hesap açılması, yoksa başının belaya gireceği şeklinde 

konuşmaların yer aldığı, bu paranın yeni kurdukları Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği 

hesabına yatması konusunda konuştukları, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile yapılan 

çalışmalarda da bu derneğin adının geçtiği tespit edilmiştir.  

Gezi parkı kalkışmasıyla ilgili telefon görüşmesinde (ID: 2227078911 de kayıtlı) 

“dört beş tane toplantı yapıldı böyle işte hani ne bileyim sanatçılar gazeteciler vesairenin 

olduğu 40-50 kişilik toplantılar onlarda da işte kolaylaştırıcılık yaptım ne bileyim toplantı 

çağırıcılığı yaptık sanatçıları topladık bizim ofiste hani Gezide iş yapmış sanatçıları falan 

filan böyle ufak tefek girişimler de oldu zaten sonrasında da bir şey kurduk dernek kurduk 
Diyalogcu Uzlaşma Merkezi diye işte …,…,hem kürt sorununun çözümüne hani sivil toplum 

katkısı gibi bir şeyler konuşalım üretelim istedik hem de bu Park sırasındaki olaylarda ortaya 

çıkan şiddetsiz eylem biçimlerini böyle daha geliştirmek yaygınlaştırmak falan istiyoruz 
ondan sonra hani bu böyle bir senedir gündemimiz de vardı da bir kaç arkadaş hani Parktan 
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sonra artık ya Allah dedik biz de onun gazıyla derneği falan kurduk işte…” diyerek derneğin 

kuruluş amacını anlattığı,  

ID: 2237413123 te kayıtlı telefon görüşmesinde  yaptıkları çalışmalar ve kurdukları 

dernekle ilgili “….asıl varoluş ve kurulma sebebimiz yani bize ilk böyle bir yer kursanıza 

diyen uluslararası bir derneğin aslında şeyi ön ayak olmasıyla oluştu o da ŞİDDETSİZ 

EYLEM şiddetsizlik üzerine,…,Şiddetsiz eylem işte bütün bu DURAN ADAMLAR işte ne 

bileyim PİYANO ÇALAN ADAM efendim başka ne olabilir YERYÜZÜ İFTARLARI falan 

hani bir siyasi bir kamusal alanda yapılan her türlü siyasi aktivite aslında ama şiddet 

içermeyen yani taş atmadan direnmek aslında bir nevi  şiddetsiz eylem biçimi ve biz bunları 

yaygınlaştırmak istiyoruz bunun dünyada çok sağlam şeyi var literatürü var örnekleri var … 

şiddetsizeylem.org bizim ilk ürünümüz aslında” diyerek yaptıkları faaliyetlerden bahsettikleri, 

kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi ile ilgili olarak çalışma yaptıkları, 

ID NO: 2200686126 de kayıtlı Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun 

görüşmelerinde, Hırvatistan’dan gelecek bir ekipten bahsedildiği, bu ekibin şiddetsizlik 

eğitimiyle ilgili geldiği, Ayşegül GÜZEL ile görüşme yapılmasını istediği tespit edilmiştir.  

Yine şahıslarca gerçekleştirilen bir başka organizasyon da “Anadolu JAM” olarak 

adlandırılan gençlik kampıdır. Anadolu JAM’a seçilen şahıslara organizasyon esnasında 

kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi ile ilgili olarak “şiddetsiz eylem” adı 

altında yurt dışından gelen ve kolaylaştırıcılar vasıtası ile eğitim verildiği anlaşılmıştır. 

Katılımcılarını, 3. Anadolu JAM kampı 27 veya 29 Ağustos - 5 Eylül 2013 tarihleri arasında 

Çanakkale Bayramiç İlçesi Muratlar Köyünde (Kazdağı)’nda yapılmıştır. 53 kişinin bu 

organizasyona katılmak için başvuruda bulunduğu, kampta GEZİ süreciyle ilgili eğitimler 

verildiği, uygulamalar yapıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu Jam’a Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU gibi şahısların katıldığı, Hanzade’nin, Yiğit AKSAKOĞLU ile yaptığı 

ID: 2217090691 de kayıtlı görüşmede, Amerikalı zengin iş adamı olduğu anlaşılan Haldun 

TAŞMAN’dan Anadolu Jam ile ilgili maddi yardım alacağını söylediği, 

Anadolu Jam gerçekleştirildikten sonra da bu tür faaliyetlere devam edildiği, bu 

kapsamda 21/22 Eylül 2013 tarihinde  Filiz TELEK  ve  Yeliz …. isimli şahsın 

öncülüğünde, iletişim eğitimi adı altında bir toplantı organize edildiği, bu toplantıya Filiz 

TELEK, Ayşegül ASLAN ile birlikte Yeliz, Esra, Özgür, Elif, Lilan, Fernando isimli 

şahısların katılacağının konuşulduğu, toplantıda yurt dışından gelen 50 yaşında bir şahsın 

eğitim vereceğinden bahsedildiği, ilerleyen dönemde de bu eğitimlerin devam ettiği, bu 

konuyla ilgili Filiz TELEK ile irtibatlı Bora SARI’nın da görüşmesinin olduğu tespit 

edilmiştir.   

Ayrıca ZUMBARA ve BARAKA gibi organizasyonların kurucuları arasında yer 

almaktadır. Bu organizasyonların gerçekleştirdiği  GİFTİVAL isimli faaliyette görev 

almıştır.  Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Filiz TELEK’in organize ettiği ve 

“Cezayir” isimli restorantta veya başka yerlerde yapılan ve kendilerince kurgulanan ve 

toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak 

belirledikleri eylem biçimi ile ilgili olarak “kolaylaştırıcılık eğitimi” “BARAKA” isimli 

forum ve toplantılarına katılmaktadır. Bu amaçla Filiz TELEK ile faaliyetleri bulunmaktadır 

ve kendi aralarındaki bazı görüşmeleri gizlilik açısından SKYPE isimli görüntülü görüşme 

programı üzerinden gerçekleştirmektedirler.   

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA; 

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU’nun 16.11.2013 

tarihinde İlimiz Beyoğlu İlçesinde bulunan Helsinki Yurttaşlar Derneğinde Saat:14.00 

sıralarında bir toplantıya katıldıkları tespit edilmiştir.  
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2170251863’de kayıtlı, 22.06.2013 21:45:34 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’nun YİĞİT AKSAKOĞLU (905552110xxx- 

6223420026 ) isimli şahsın aramasıyla gerçekleşen görüşmede özetle; HANZADE’NİN  

“Bende evdeyim yediniz mi sizin orada müdahale varmış” dediği,  YİĞİT’İN  “Bizim 

orası“ dediği,  HANZADE’NİN  “İtalyan Yokuşunda biber gazı ve plastik mermi 

diyorlar“ dediği,  YİĞİT’İN  “Vay be ...” dediği,  HANZADE’NİN  “Siz evdesiniz iyisiniz 

Deniz’le de Deniz de“ dediği,  YİĞİT’İN  “Her şey yolunda hiç merak etme sen” dediği,  

HANZADE’NİN  “... ben Fulyada’yım ben üstümüze doğru şeylerle miğferlerle yürüyünce 

gittik” dediği,   

ID: 2171181533’de kayıtlı, 23.06.2013 14:26:24 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un X BAYAN (905322248xxx) isimli şahsın 

aramasıyla alakalı görüşmede özetle; HANZADE’NİN  “Durumlar iyi işte artık dire.. fiziksel 

direniş bitti politik direniş başladı“ dediği,  X ŞAHSIN “Evet“ dediği,  HANZADE’NİN  

“Onla ilgili çalışmalar ,,,“ dediği,  X ŞAHSIN “... yani neyse” dediği,  HANZADE’NİN  

“YANİ OLACAK İŞ OLACAK İŞ YAVAŞ YAVAŞ“ dediği,  X ŞAHSIN “Bir e mail 

tamam e mail seçimi başlatalım o zaman ona göre herkes söylesin ...“ dediği,  

HANZADE’NİN  “Ben Ro.. la ayarlarım sen bana sadece istediklerini söyle sana uyan 

tarihi ... gerisine karışma” dediği,  X ŞAHSIN “Ben sadece isteğim kişileri söyleyeyim 

istedim kişileri söyleyeyim“ dediği,   

ID NO:2173193322 de kayıtlı, 24.06.2013 14:43:19 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un YİĞİT  (905356551xxx) arasındaki konuşmadan 

özetle; HANZADE’NİN  “İyiyim sen nasılsın nasıl gidiyor “ dediği,  YİĞİT’İN  “Ben de 

iyiyim sağ olun teşekkür ederim yani bir durumla alakalı bir gelişme var mı yok mu onu 

merak ettim sadece“ dediği,  HANZADE’NİN  “Yok canım ya ben bu Gezi direnişi ile 

ilgili bir grup insanla sürekli toplantı halindeyiz onların organizasyonuyla ilgili 

gömülmüş vaziyetteyim“ dediği,  YİĞİT’İN  “Anladım hı hı “ dediği,   

ID NO:2173831054 de kayıtlı, 24.06.2013 20:03:05 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un AYÇA (905322562xxx AYÇA HAYKIR) 

arasındaki konuşmadan özetle; HANZADE’NİN  “Diren direnmeyi bir hareketlere 

çevirmeye çalışıyoruz Yiğit’lerle “ dediği,  AYÇANIN “Hı “ dediği,  HANZADE’NİN  

“Baya işimin bittiğini hiç anlamadım öyle söyleyeyim sana“ dediği,  AYÇANIN “(Gülüyor) “ 

dediği,  HANZADE’NİN  “Böyle büyük insanlarla küçük insanları karma bir ekipten 

çıkartıp bundan bir siyasi oluşum olur mu Hukuki işini daha... bir şekilde nasıl takip 

ederiz falan öyle işlere girdik çokta severek yapıyorum” dediği,  AYÇANIN “Güzel “ 

dediği,  HANZADE’NİN  “Bu arada Yiğitler Çukurcuma da ofis tutmuş ... her gün o 

ofise gidiyorum bir tane Dermek kurduk Diyalog ve Uzlaşma Derneği diye onun 

kurucusu üyesi oldum ilk defa“ dediği,  AYÇANIN “Oo iyi ... tamam“ dediği,  

HANZADE’NİN  “Yiğit beni her şeye bulaştırıyor böyle bana abilik yapıyor falan“ dediği,  

AYÇANIN “(Gülüyor) “ dediği,  HANZADE’NİN  “Bu arada işte sigortan devam etsin 

istiyorsan bizim şirketten devam ettirelim hani BÖYLE ACAYİP ŞEY KUCAK AÇTI 

YANİ DİREKT BANA DİRENİŞ SIRASINDA O İTFAİYEYDİ PARKTA“ dediği,  

AYÇANIN “Hı“ dediği,  HANZADE’NİN  “BİZDE İŞTE KAMÇIYDIK FALAN 

ORDAN BÖYLE İLERLEDİ GİTTİ YANİ“ dediği,  AYÇANIN “O iyi ... çok tatlı bir şey 

çocuk“ dediği,  HANZADE’NİN  “... ya onun karısıyla çocuğuyla tanıştık falan ya böyle 

şahane bir ortam Mert Yiğit falan ben takılıyoruz “ dediği, … 
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ID NO:2175552693 de kayıtlı, 25.06.2013 19:13:42 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un ZEYNEP MEYDANOĞLU (905324535xxx) ile 

yaptığı görüşmede özetle;  HANZADE’NİN  “Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi ... birbirine karıştırdım sanırsam ama“ dediği,  ZEYNEP MEYDANOĞLUNUN 

“He“ dediği,  HANZADE’NİN  “Artık bilemiyorum ne olacak“ dediği,  ZEYNEP 

MEYDANOĞLUNUN “Öyle adalı madalı sordular mı konuştuğumuz gibi“ dediği,  

HANZADE’NİN  “Yok yok Geziyi Geziyi sordu Geziyi“ dediği,  ZEYNEP 

MEYDANOĞLUNUN “Hee anladım iyi ya güzel soruyorlar vallahi beğeniyoruz soruları” 

dediği,   

ID NO:2176427435 de kayıtlı, 26.06.2013 10:56:02 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un X ŞAHIS (905323149xxx FABRİKA GÖRSEL) 

arasındaki konuşmadan özetle; HANZADE’NİN  “İyiyim direne direne geberiyoruz sen ne 

yapıyorsun” dediği,  X ŞAHSIN “He “ dediği,  HANZADE’NİN  “Direne direne 

geberiyoruz“ dediği,  X ŞAHSIN “Ya diren diren nereye kadar tamam direnmeyin artık“ 

dediği,  HANZADE’NİN  “Direnmiyoruz artık ya“ dediği,  X ŞAHSIN “... he “ dediği,  

HANZADE’NİN  “Ben çok korktuk zaten ya çok korktum ben“ dediği,  X ŞAHSIN “Niye 

korktuk“ dediği,  HANZADE’NİN  “Ya Polis gözaltına alırken tartakladı beni baya sonra 

gözaltından yırttım ama artık Polis görünce altıma kaçırıyorum“ dediği,  X ŞAHSIN “He 

(Gülüyor) ya o bir şey değil onlar daha ya  o şeyler ...” dediği,  HANZADE’NİN  “Evet siz 

tabi 80 tayfası için hiçbir şey değil mi “ dediği,  X ŞAHSIN “Tabi o ne olacak bu yumuşacık 

gözaltına alıyorlar böyle bir şey değil ki ya gözaltına almak “ dediği,   

ID:2177110341 de kayıtlı, 26.06.2013 16:56:53 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un AHMET ŞAHBAZ  (905422808xxx) isimli şahsın 

konuşmasından özetle; AHMET’İN  “Vallahi ne olsun ya sen nasılsın“ dediği,  

HANZADE’NİN “İyiyim ya çalışıyorum bir toplantıdayım ne oldu “ dediği,  AHMET’İN  “... 

ya şey diyecektim hemen söyleyeyim de“ dediği,  HANZADE’NİN “Hı“ dediği,  AHMET’İN  

“Özgür Jam’e katılamayacak“ dediği,  HANZADE’NİN “Bizim Özgür“ dediği,  

AHMET’İN  “Ciddiyim şey onun için” dediği,  HANZADE’NİN “Ne zaman evleniyormuş ya 

evlenmek ne zamandan beri Jam’e katılmaya maniymiş “ dediği,  AHMET’İN  “Ya onları 

sonra konuşuruz neyse “ dediği,   

ID: 2179638643 de kayıtlı, 27.06.2013 22:56:51 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un AYTEN (905301130xxx- AYTEN TURAN) isimli 

şahısla görüşmesinde özetle; Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘İyiyim ya valla her yer 

gezi her yer direniş şeklinde  devam ediyoruz‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘Anladım bende şimdi 

maillerime bakıyordum bir şey cevaplıyordum gelince şimdi çıktım toplantıdan deyince 

rahatsız ettim.. olurum düşüncesi ile aradım ama‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Yok yok hiç hiç hiç’‘ dediği, Ayten’in ‘‘Anladım çok sevindim geri 

dönüşünüze şöyle bir şey yapmak istiyoruz biz biraz daha detaylı bilgi verim istersen aslında 

medya  okumaları üzerinden Gezi değerlendirmesi gibi bir noktaya ulaşmak istiyorum ben 

anlatmıştır ... muhtemelen‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Hiç anlatamadı‘‘ 

dediği, Ayten’in ‘‘Öyle mi‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Hatta itiraf etmek 

gerekirse’‘ dediği, Ayten’in ‘‘... ön bilgi verdiğin gibi bir şey anlat.. yapmış ama‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘yani kısaca bahsetti ama detaylarını hiç 

konuşamadık ve doğrusunu söylemek gerekirse öyle bir toplantı ve böyle bir kent 

forumları kapalı toplantılar açık toplantılar öyle bir trafiğin içine girdik ki hem Yiğit 

hem ben böyle bir duruma hakim olamama vaziyeti var oysa beni ne kadar 

güncelleyebilirsen o kadar iyi olur …İstersen yarın için bir saat verelim ‘‘ dediği, Ayten’in 

‘‘ Tamam ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘temelde temel bir şey yaparsan 

geçiş ve şey yarın daha detaylı konuşalım‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘Tamam tamam çok iyi olur 

hatta müsait olursan yarın bir tane de  daha yapacağım ben şey söyleşi bu arada Yiğit... 
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Bilgi Üniversitesi ile ne bağlantısı ver bilmiyorum ama‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘STK birimindeydi ama Sivil Toplumda kolaylaştırıcılık ...’‘ dediği, 

Ayten’in ‘‘Ha Ömer TURAN da aynı bilgiyi verdi de Ömer TURAN ... ‘‘ dediği, Hanzade 

Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘ya çok uzun zamandır sivil alanda hem Akademisyen hem 

Aktivist ayağında çalışan bir arkadaş‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘Anladım anladım Ömer TURAN 

da Yiğit’in adını verdi... uluslar arası ilişkilerde ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘ Hı hıh‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘tesadüf denk geldi peş peşe mailleri geldi Me.. ve Ömerin e 

mailleri geldi de o yüzden yani sordum şimdi şöyle biz tanıklıklar söyleşiler üzerinden sözel 

tarih gibi düşün sözlü  tarih anlatımı gibi düşün‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘ Hı hıh‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘bir şey hazırlamak istiyoruz ama bir taraftan da şimdi... ayağını 

da görmek istiyorum ben aslında şöyle bir şey yapabilirsem ne kadar daha analiz noktasında 

gidebilir miyim aslında bu görüşü de sizlerden de almak istiyorum atıyorum bir köşe 

yazarının şu ana kadar yorumlarıyla dan yola çıkarak sizin görüşleriniz dışında onların 

yorumlarından yola çıkarak size de size sorular sorup ondan sonra tekrar o köşe yazarlarına 

dönmek istiyorum tekrar‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Tamam‘‘ dediği, 

Ayten’in ‘‘Yani tez anti tez sentez çizgisi yani ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Tamam ben kendi adıma bu yöntemle ilgili söyleşme 

konusunda işbirliği içerisinde olurum ama Yiğitle de görüşmeden önce aynı bilgiyi yöntemle 

ilgili ona da vermeni öneririm ‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘Yani kesin bunu karar vermiş değilim ya 

şöyle yapacağım... çünkü o kadar aynı potada eritiliyorlar ki herkes işte şey darbe istiyor 

herkes bilmem ne istiyor falan filan tanıdığım bir sürü insan ...’‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Ha öyle yapmayan köşe yazarları da var‘‘ dediği, Ayten’in ‘‘Tabi ki 

var onlara da yer vereceğim ama bu tarafı da görmek istiyorum komplo teorileri havada 

havalarda uçuşuyor hayır diyene vay sende komplonun  içindesin deniyor falan böyle 

bir ...’‘ dediği, 

ID: 2181352218 de kayıtlı, 28.06.2013 20:38:40 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un X BAYAN (905326121xxx AMBER 

TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.) isimli şahısla Görüşmesinde özetle; X bayanın ‘‘Ben direniyorum 

valla ben tencere tava ile direniyorum bir de geçen gün şey düşündüm yani seni arayıp bir 

sormak lazım ne yapabiliriz nedir ne yapılacak’‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘Şimdi ben sana ne yapılacakla ilgili hemen onunla ilgili aradım seni ‘‘ dediği, X bayanın 

‘‘Süper‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun “Sen Brezilya’da yaşadın değil mi bir 

süre kaldın orda tanıdıkların var‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Ben iki ay yaşadım‘‘ dediği, Hanzade 

Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Tamam ama orda arkadaşın direnen eşin dostun var mı  şuanda 

...’‘ dediği, X bayanın ‘‘Mutlaka direniyorlardır şeyde vardır tabi ki’‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Tanıyor musun ... ‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Morisyoyu tanıyorum ya 

Morisyodan öğrenebilirim bir şey ...  ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Ne 

biliyor musun bu iş’‘ dediği, X bayanın ‘‘Söyle‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘Şimdi Brezilya’da bizim Türk Türkiye ile ilgili bir tane bayrak mayrak hareketi yaptı 

Brezilya’lılar ‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Evet biliyorum‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Bizim buradaki iletişim ajansı var  41 29‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Hı hıh‘‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Onlar da Brezilya’ya iadeyi ziyaret babında 

onlar bir tane poster hazırlamışlar grafik‘‘ dediği, X bayanın ‘‘ Ya’‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘ Onu orada direnen insanlara teşekkür etmek için göndermek istiyorlar 

ve kullanılsın istiyorlar tabi’‘ dediği, X bayanın ‘‘Ay tüylerim diken diken oldu dur hemen 

Morisyoya söylüyorum bunu‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘oraya yani 

direnenlerin eline geçmesi önemli ki yani ‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Evet‘‘ dediği, Hanzade 

Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘İnsanların kalbine dokunsun teşekkürü alsınlar şeklinde‘‘ dediği, 

X bayanın ‘‘Anladım evet tamam‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Onlar 

Türk Bayraklı bir şeyler yaptılar bizimkilerin grafiğini posterini de sana gönderirim 



374 

 

oradaki insanlara en azından direnmiyorlarsa da direnen birine gönderirler‘‘ dediği, X 

bayanın ‘‘ ... yok Morisyo mutlaka direniyordur çünkü mutlaka direniyordur ‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘ Şahane şimdi birkaç tane proje var biz böyle politik 

molitik olmadan daha böyle iletişim tarafında çalışalım dedik‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Tamam‘‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘En sevdiğim projeyi söylüyorum ‘‘ dediği, X 

bayanın ‘‘Söyle‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Faili meçhul kıyaklar diye bir 

şeyler başlatıyoruz şimdi ya bir tane iletişim ekibi kurduk içinde ajanscılar reklamcılar 

grafikerler mırafikerler işte stratejisitler var ya bu diren..  ‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Faili meçhul 

kıyaklar” dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘HI DİRENME MEVZUSUNU 

ANADOLU’DA YAYABİLMEK İÇİN İLK ÖNCE İSTANBUL’DA BAŞLAYACAK 

İSTANBUL’UN BİLİNMEYEN MAHALLELERİNDE‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Tamam’‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘ İnsanlar birbirine kıyak yapmaya başlayacaklar 

kıyağı yaptıktan sonra da gezi direnişi teşekkür ediyor deyip olay yerinden ayrılan gençler 

tespit edilecek‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Yaa‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘ İşte 

ne bileyim atıyorum’‘ dediği, X bayanın ‘‘Çok güzel‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Marketten çıkan teyzenin torbalarını evlerine kadar taşıyacaksın sonra‘‘ 

dediği, X bayanın ‘‘Yaa çok tatlı‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Gezi direnişi 

teşekkür ediyor deyip gideceksin gibi ondan sonra böyle bir SMS  kampanyası başlatıp toplu 

SMS satın alıp Anadolu’dakilere mesaj göndermek sonra kitapların içerisinde mektup yazmak 

başına gelen olayları işte iyi kötüsü falan ya böyle fikirler üretiyoruz onun için iletişim ekibi 

kurduk daha hala kuruluyor yani dün bir toplantı yaptık Garaj İstanbul’da‘‘ dediği, X bayanın 

‘‘Tamam’‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘oranın çalışmalarını 

yaygınlaştırmak için böyle sağa sola söylüyor olmak lazım ben başladığımız zaman ...‘‘ 

dediği, X bayanın ‘‘Bana haber ver‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Evet‘‘ 

dediği, X bayanın ‘‘Ne yapmamız lazım nereye kadar nasıl yardım ederiz ne yaparız bana 

haber ver‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Ya biz işte dün bir tane strateji 

toplantısı yaptık yani bizim ekip öyle çok siyaset olsun yani onlarla uğraşan insanlarda var 

Taksim Dayanışmadan insanlar vardı ama asıl bu iletişim konusuyla ilgili ya önemli olan ilk 

önce ruhu yayalım sonra taban oluşur gibi bir fikir çıktı‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Tamam süper‘‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘O yüzden maksat dayanışmak maksat iyiliği 

yaymak işte şehirde iyilik var falan bir isimler bulmaya çalışıyoruz işte‘‘ dediği,  

ID: 2200686126 de kayıtlı, 09.07.2013 22:44:47 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’na NESLİHAN (905414264xxx AYÇA HAYKIR) 

isimli şahsın gönderdiği mesajda; “Hanzis, bizim Hırvatistan’dan bir ekip geliyor ya, 

şiddetsizlik vs. Üzerinde toplantı yapılacak gezi direnişi ile ilgili konuşmak istiyorlar 

kimlerle konuşabilirler sence?” yazdığı, 

ID: 2200695704 de kayıtlı, 09.07.2013 22:50:30 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un NESLİHAN (905414264xxx AYÇA HAYKIR) 

isimli şahısla mesajlaşmasında özetle;  “Bilemedim, ama şiddetsiz eylem organize 

eden/katılan herhangi biri olabilir ulaşması kolay olması en önemli kriter :)” yazdığı,  

ID: 2217378997 de kayıtlı, 19.07.2013 20:29:38 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un, AYŞEGÜL GÜZEL (905325843xxx) aralarındaki 

konuşmadan özetle; HANZADENİN “Ya iş güç ya burada boğuldum geldiğimden beri 

ama neyse ... Allah’tan bir şey söyleyeceğim bu yaratıcı kolektif lafını daha 

kesinleştirmedik ...“ dediği ,AYŞEGÜLÜN  “Değiş kesinleştirmedik ya akla gelen yani 

fikirlerden“ dediği ,HANZADENİN “Tamam“ dediği ,AYŞEGÜLÜN  “Niye“ dediği, 

HANZADE’NİN “Onunla ilgili bazı yorumlarım varda belki beğenmezsiniz ama“ dediği, 

AYŞEGÜL’ÜN  “Söyle söyle canım” dediği ,HANZADENİN “... kolektif lafı acayip ... bi 

laf yani ve şu anda böyle kolektif ... sanki parayla ... yani istiyor muyuz şirketlere “ 

dediği ,AYŞEGÜL’ÜN  “Ha işte onları konuşmak lazım ya biz daha önce böyle 5 dakika 2-3 
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tane isim koyduk sen söyle ama bu yorumu söylemeye başla ki çok fazla buluşamayacağız 

gibi gözüküyor “ dediği ,HANZADENİN “Merve’ye söyledim Merve’ye söyledim sana 

ulaşamayınca bence” dediği , AYŞEGÜLÜN  “Ha “ dediği, HANZADENİN “Böyle kolektif 

veya böyle anladın mı ... kafasına giden kolektif kominiti çift kelime tek kelime tek şa.. ...” 

dediği, AYŞEGÜLÜN  “... bende kaşık var “ dediği, HANZADE’NİN “Kurumsal paranızı 

alırız canınızı yakarız mesajı vermeyen tek bir laf o yüzden“ dediği, AYŞEGÜL’ÜN  

“Tamam“ dediği, HANZADENİN “Kolektife mollektife girmeyelim“ dediği, AYŞEGÜL’ÜN  

“Tamam tamam doğru olabilirsin tamam ya konuşuruz konuşuruz sen bu yorumumu yaz onun 

üzerinden de döndürelim zaten“ dediği, HANZADE’NİN “Yazdırma beni“ dediği, 

AYŞEGÜL’ÜN  “iyi tamam tamam yazma konuşuruz o zaman (Gülüyor) tamam hadi 

öpüyorum seni” dediği, HANZADE’NİN “Seni seviyorum bu arada yarın ... aradı Haldun 

TAŞMAN Anadolu Jam’le ilgili benimle görüşmek istiyor ve bunların“ dediği, 

AYŞEGÜL’ÜN  “Aa“ dediği, HANZADE’NİN “Bizden ikinci görüşme isteyişi oradan ya 

ben galiba Anadolu Jam’e bir para vereceğim dedim ya Ayşegül  ...Şu anda abi ben 

Eylülü çıkartamıyorum ben o parayı geri çeksem yani vermemiştim zaten daha da “ 

dediği, AYŞEGÜL’ÜN  “Yeterince para varsa zaten verme zaten sana düşünecek falan 

diyorlardı “ dediği, HANZADE’NİN “ama düşünecek ... ben binden açtım kapıyı çünkü o 

zaman beş bin beş bin ... alıyorduk onun içinde yani Eylül sonunda açlıktan nefesim 

kokar “ dediği, AYŞEGÜL’ÜN  “çek o zaman canım ne olacak bir şekilde bulunur“ dediği, 

HANZADE’NİN “Yani beş yüzü de veremem anladın mı“ dediği, AYŞEGÜL’ÜN  “tamam 

işte onlar“ dediği, HANZADE’NİN “Gerçi yarın Taşmandan parayı koparınca kendi 

paramı çekerim“ dediği, AYŞEGÜL’ÜN  “Tamam tamam tamam konuşuruz onları sen 

merak etme yani veremiyorsan veremiyorsun şey yapma kasma ya” dediği, HANZADE’NİN 

“Tamam ama insanlara söyleyince sende beni arkadan şey yap destekle tamam mı (Gülüyor)“ 

dediği, 

ID: 2285668811 de kayıtlı, 27.08.2013 09:15:04 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un, AYSU (905334655xxx) gelen mesajda; “Aysuuuu 

duyduğum kadarıyla jam’e geliyor muşsun :)) canimcim büyük ihtimalle burada sana çadır 

bulduk çadırda kalacaksın sorun olmaz yazdığın için formda ona göre hazırlıklı üstüne kalın 

bir şeyler al bir de gelirken filtre kahve alabilir misin bir de ABD fişlerini convert etmek için 

fiş converterin varsa onu :)) tanıdık jam’lerdan böyle liste isteniyor iste :) muck!!!” 

ID: 2422218464 de kayıtlı, 06.11.2013 16:32:49 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un, KUBAN KURAL  (905557106xxx ENES KUBAN 

KURAL ) aralarındaki konuşmadan özetle;  HANZADENİN “Kolay gelsin ya ben biraz Gezi 

den sonra dağıldım... şimdi yavaş yavaş toplamaya çalışıyorum ya ben gezi sırasında istifa 

etmiştim bilmiyorum hatırlıyor musun …Ondan sonra da böyle sivil toplumda profesyonel 

olarak çalışayım mı çalışmayayım mı şu anda biraz öyle bir dönemdeyim ... … kendime 

böyle bir alan yaratabildim seneler sonra ilk defa  kararsızlığa müsaade ettiğim bir andayım 

yani … ama tabi onun dışında gönüllü işler devam ediyor senide onlardan biriyle ilgili aradım 

İstanbul’da mısın“ dediği, KUBAN’IN  “Tabi buyur hı hıh İstanbul’dayım“ dediği 

HANZADENİN “Şimdi Kuban 16 kasımda bir yuvarlak … masa toplantısı yapıyoruz ...  

olarak yapıyoruz bunu ... Yurttaşlar Derneğini biliyorsundur … Helsinki Yurttaşlar 

derneğiyle benim üyesi olduğum Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneğini kurduk biz gezi 

sırasında … Zaten geziden öncede şiddetsiz eylem ve diyalog ve uzlaşmayla ilgili 

çalışmalar başlamıştı dernek kapsamında …İkimizin ortak bir çalışması …Çalışma şu 

aslında çalışmanın ana başlığı çatışmalara karşı sivil çözümler yani Helsinki bu kapsamda 

2010  dan beri toplantılar yapıyor  … bunun altında bizimle beraber yaptıkları 16 kasımda 

Helsinki Yurttaşlar Derneğinin ofisinde gerçekleşecek … Kürt sorununun çözüm sürecinde 

sivil toplum katkısı … hani sen diyeceksin ki benim konuyla ne alakam var ben daha çok işte 

Kaf.. ve diğer kim.. için uğraşıyorum“ dediği, KUBAN’IN  “Yok ben Kürt sorunu ile 
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ilgileniyorum “ dediği ,HANZADENİN “zaten bizde öyle tahmin ettik bide farklı bir bakış 

açısı getirmek ve mevzuya gerçekten kimlik ve nefret suçları kimlikle ayrımcılık yani 

kapısından bakacağız aslında mevzunun Kürt olmakla Kafkas olmakla Ermeni ve Rum  

olmakla alakası olmadığına biraz daha dikkat çekecek bir başka insanlarında meselesi bu 

meseleye ışığı tutacak bir grup insanında orda bizimle olmasını istiyoruz  … aslında hani bir 

sürü tabi Kürt İllerinde çeşitli çalışmalar yapan insanlarda olacak … iki grup olsun 

yuvarlak masa toplantısı olsun ama daha sonra yine bizim Diyalog ve Uzlaşma Derneğinin 

Şubat 2014de sivil toplumun katkısını inceleyen yurt dışında ki örneklerde … Uluslararası bir 

konferans yapacağız atölye çalışması … onun bir ön hazırlığı gibi olacak bu 16 Kasımdaki … 

hafif bir hani saha da ne oluyor durumunu  …konuşmak için gelir misin “ dediği …  

ID:2180876552 de kayıtlı, 28.06.2013 16:50:50 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un X BAYAN (905323742xxx MEHMET AKİF 

İNAN) isimli şahısla Görüşmesinde özetle; Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘Direniyorum‘‘ dediği, X bayanın ‘‘hala mı nerde‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘ Ben Çapuling ‘‘ dediği, X bayanın ‘‘Ayakta’‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘ Direniş direniş direniş artık mekandan ve zamandan bağımsız ilerliyor 

yavrum . … Direnişle ilgili bir şeyler var başka bir yerlerden böyle yani dediğim gibi çok full 

timea hiç girmek istemiyorum şu anda böyle çok Allah hayatımın fikri hayatımın işi falan 

demediğim sürece‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Biraz açıkçası bu Gezi ile 

ilgili yoğun çalışıyorum yani şu anda hem kişisel olarak hem örgütsel olarak‘‘ dediği,  

ID NO:2190759352 de kayıtlı, 04.07.2013 11:37:39 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un YİĞİT AKSAKOĞLU (905552110xxx) isimli 

şahısla konuşmasında özetle;  Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘şöyle ki şimdi iletişim 

grubu olarak biz ilk toplantıyı yaptık Neslihan, İnanç, Mehru, Ali şeklinde …dün Mehmet 

BEKAROĞLU’yla çay içtim … oda ilginç bir konuşmaydı oldukça Osman KAVALA ile 

buluştum o da ilginçti .. onları bir ara geniş zaman da buluşunca ya da sen İstanbul’a 

dönünce bir Skype yaparız falan öyle konuşalım …. Bizim parti kurmamız değil ama böyle 

bir siyasi hareket olmasını şey yapıyorlar dün Mehmet BEKAROĞLU ile yaptığımız 

konuşmamın özeti şu hocam siz bu toplantılara katılmaya devam edin ama bizim ekipte yani 

bu toplantıdan çıkan gruplarda şey yapalım biz Üsküdar’da Emek ve Adalet toplantısına 

gelelim işte her neyse ona gelelim da fazla intrakşın olsun bütün bu gruplar arasında .. Ben 

kişisel olarak sizin toplantılarınıza işte LGBT’nin de toplantılarına katılıyorum sizinkilere de 

katılmak istiyorum daha fazla iletişim daha fazla ne çıkar ne çıkmaz yoklamaya devam etmek 

istiyorum dedim …  O da sizin toplantı daha çok önemli onların devam etmesi gerekiyor 

sonra onları buradaki toplantılarla bağlarız gibi bir fikir şey etti iyiydi yani sonra Osman 

KAVALA beni CHP’den biriyle tanıştırdı toplantının ortasında birini çağırdı” dediği, 

Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘ Kim ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Murat KARLI 

mı‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘VARDI’‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘Hah olabilir’‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Murat VARDI‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Genç bir çocuk‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Öyle mi ha o zaman 

değil‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘CHP tamamen afrodizyak kafalarda ben 

sana söyleyeyim bu arada‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Yani gitmiş açık 

açık kalmış yani onu geç ama bu toplantı şeyleri önemli ben seni asıl bunlar için aramadım bu 

geyikleri sonra Skype da patlatırız da‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Yo bunlarda önemli ya 

yani Osman ne diyor‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Osman Osman üçüncü 

toplantıdan itibaren dahil olmak istiyor ‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Ama ne yapalım 

diyor‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘... 12 Temmuzda Osman böyle somut 

bir şeyler konuşmadı durumu analiz etme noktasında hala şey ya bundan nasıl bir hareket 

çıkar Mehmet BEKAROĞLU kadar konuşmadı Osman açıkçası … O daha çok beni CHP’den 

işte o çocuğu çağırdı onunla aynı şeye koydurdu … Bu yaz okulu projesiyle ilgili Filiz bir 
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şeyler söyledi ona destek olacak galiba  … Onun dışında siz ... eğitimle görüştünüz ya 

Hırvatistan’dan gelen şiddetsiz eylemci  kadınlarla ilgili … 12 Temmuzda … Onun için 

Cezayir’i istedim ya Nesli istememi istedi … İlgileniriz dedi onla ilgili cevap bekliyorum ama 

onun dışında başka bir gelişme yok iletişim toplantısında şöyle bir şey çıktı ortaya bir tane AB 

projesi fonu varmış medya ve sivil  tolumla alakalı‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Hı‘‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Nes. Mehru ve İnanç dediler ki Anadolu’da 

barış haberciliği diye bir proje yazalım konsept not … Hayvan gibide para var orda 13 

Temmuzdu 22 Temmuza uzamış ve bunu yanımıza bir tane iletişim şeysi olmak zorunda 

Zaytung Bianet ondan sonra birkaç tane opsiyon konuşuldu paydaşlar bunlar olabilir 

diye... birlikte yapmaya ne dersiniz bu işe gibi bir fikirler çıktı‘‘ dediği, Yiğit 

Aksakoğlu’nun ‘‘Ben şunu derim sadece senelerdir bu ... çalışan örgütlerden daha çok 

şansımız olacak bu parayı almak konusu dolayısıyla‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Neyle çalışan örgütlerle ‘‘ dediği, Yiğit Aksakoğlu’nun ‘‘Bu alanda 

çalışan ismini saydığın Bianet vesaire gibi’‘ dediği, 

ID: 2192728938 de kayıtlı, 05.07.2013 13:11:43 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un MEHMET OSMAN KAVALA (902122322xxx) 

isimli şahısla konuşmasında özetle;  Ayşe Nur Türkkolu’nun ‘‘Şimdi 12 Temmuzda bir 

toplantı için mail göndermişiniz Osman beye onun için aradım sizi … şimdi saat kaçta olacak 

bu toplantı‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Aslında biraz sizin müsaitliğinize 

göre esneğiz hala ... geçmediğimiz için‘‘ dediği, Ayşe Nur Türkkolu’nun ‘‘Anladım peki 

şöyle diyelim 12 Temmuz da saat 19 ile 21 arası sizin yani bu 50-60 kişilik olan toplantı 

için salon dolu  … Saat 7den 7den önce müsait ‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘Tabi tabi gündüz zaten bizim toplantı 12 ile mesala 4 arası falan gibi‘‘ dediği, Ayşe Nur 

Türkkolu’nun ‘‘Ha gündüz mü tamam olur olur 12 ile 4 arası müsait‘‘ dediği, Hanzade 

Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Tamam bana bununla ilgili bir email gönderebilir misiniz ben 

size forwardlasam Osman beye gönderdiğim e maili ‘‘ dediği, Ayşe Nur Türkkolu’nun ‘‘Yo 

ben osman beyin emailden görüyorum zaten ortan yazarım ben tamam’‘ dediği,  

ID NO:2195477450 de kayıtlı, 06.07.2013 22:02:09 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un FİLİZ TELEK (905325460xxx) isimli şahısla 

konuşmasında özetle; Filiz Telek’in ‘‘Hıhı tamam şey soracaktım Taksim Dayanışması ile 

ilgili bugünkü olaylarla ilgili ne düşündün ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun 

‘‘valla ben o kadar uzun zamandır mesela bizim ekipte Kerim var Kerim PAKER Taksim 

Dayanışmasının insanları yürüyüşe çağırmasını provakatif buluyor … ben açıkçası öyle 

bulmuyorum ya yani ben şey diye bakmıyorum çünkü ya arkadaşlar Demokratik hakkınızı 

kullandınız taleplerinizi ilettiniz … hadi şimdi herkes evine gitsin eğlendik güldük yedik 

içtik yarın yine görüşürüz tavrını benimsemiyorum yani devlet bunu anlayasıya kadar ne 

yapılması gerekiyorsa yapılması gereken de budur yani ortada mahkeme kararı var insanlar 

mevcut bir haklarını kullanıyorlar devlet bunu öğrenene kadarda bu böyle devam edecek ... 

bence normali de budur diye düşünüyorum şiddet yanlısı ne kadar olmadığımı biliyorsun sana 

bu açıklamamı yapmama gerek yok herhalde‘‘ dediği, Filiz Telek’in ‘‘ Biliyorum biliyorum 

biri geçen gün şey dedi bana hatırlayamadım kim olduğunu işte dayanışma ile ilgili bir şeyler 

duyduk orijinal ekip zaten istifa etti  tarihte  ayrıldı falan gibilerinden ‘‘ dediği, 

 

2.2.5. Yiğit Aksakoğlu    

İstanbul Bilgi Üniversitesinde STK Eğitim ve Araştırma biriminde çalışmaktadır. 

Kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar 

sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik üzerine 

çalışmaları bulunmaktadır. Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Helsinki Yurttaşlar 

derneği, İnanç EKMEKÇİ ile irtibatlıdır.   
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Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile arasında 04/02/2013-30/06/2013 tarihleri 

arasında toplamda 42 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

İnanç Ekmekçi ile arasında 22/11/2012-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 8 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 03/12/2012 tarihinde toplamda 1 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi kalkışması 

başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler yürüttüğü 

anlaşılmaktadır. 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile birlikte Diyalog ve Uzlaşma Derneğini 

kurmuştur.  Mehmet Osman KAVALA’nın talimatı  ile Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile 

birlikte “Gezi kalkışmasının derinleştirilip yaygınlaştırılması için” Garaj İstanbul, Anadolu 

Jam, Baraka gibi forumların yapılması,  kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve 

kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem 

biçimi olan sivil itaatsizlik ve kolaylaştırıcılık eğitimi verilmesi için yurt dışından eğitimci 

getirilmesi ve bu amaçla toplantılar yapılması, kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve 

kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylemler 

gibi bir çok faaliyette  görev almıştır. Bu toplantıların bazıları ve planlamalar, şahsa ait 

olduğu anlaşılan Çukurcumada bulunan ofiste gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıların birisi de 

27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası GARAJ İSTANBUL’da yaklaşık (31) kişinin katılımı 

ile gerçekleştirilmiştir. GARAJ İSTANBUL’da yapılan bu toplantıyla ilgili Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU’nun toplantı öncesi ve sonrası Mehmet Osman KAVALA’yı arayarak 

katılımcı listesini verdiği ve toplantı sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak daha 

sonraki tarihlerde yüz yüze görüşme yaptıkları tespit edilmiştir.  

Ayrıca şüphelinin telefon konuşmalarında OTPOR’un lideri “Ivan Marovıc”in 

Türkiye’ye getirilmesinden bahsetmektedir.  

Gezi kalkışmasında kendilerince kurgulanan ve toplumsal eylem ve kaosa 

dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi 

olan SİVİL İTAATSİZLİK ile ilgili yaptığı çalışmalarla ilgili belge toplayarak bu konuda 

kitap hazırlamaya çalıştığı, maddi kaynak arayışıyla ilgili yaptığı ID: 2212873526  de kayıtlı 

telefon görüşmesinde “Michaeldan falan hani şeyden Amerika’dan para geliverirse cart diye 

onu nasıl geçireceğiz hesap açmamız lazım hani bir ton”  diyerek gelecek Amerika’dan 

gelecek olan 25.000 Dolar para yardımının kendi hesabına yatmaması, başka hesap açılması, 

yoksa başının belaya gireceği şeklinde konuşmaların yer aldığı, Hande ÖZHABEŞ’in ise bu 

konuda araştırma yaptığı, bu paranın yeni kurdukları Diyalog ve Uzlaşma Merkezi Derneği 

hesabına yatması konusunda konuştukları,  

ID: 2227078911 de kayıtlı telefon görüşmesinde Gezi parkı kalkışması ile ilgili 

“dört beş tane toplantı yapıldı böyle işte hani ne bileyim sanatçılar gazeteciler vesairenin 

olduğu 40-50 kişilik toplantılar onlarda da işte kolaylaştırıcılık yaptım ne bileyim 

toplantı çağırıcılığı yaptık sanatçıları topladık bizim ofiste hani Gezide iş yapmış sanatçıları 

falan filan böyle ufak tefek girişimler de oldu zaten sonrasında da bir şey kurduk dernek 

kurduk Diyalogcu Uzlaşma Merkezi diye işte … Hem Kürt sorununun çözümüne hani sivil 

toplum katkısı gibi bir şeyler konuşalım üretelim istedik hem de bu Park sırasındaki 

olaylarda ortaya çıkan şiddetsiz eylem biçimlerini böyle daha geliştirmek 

yaygınlaştırmak falan istiyoruz ondan sonra hani bu böyle bir senedir gündemimizde vardı 

da bir kaç arkadaş hani Parktan sonra artık ya Allah dedik biz de onun gazıyla derneği falan 

kurduk işte …” diyerek derneğin kuruluş amacını anlattığı,  

ID: 2237413123 te kayıtlı telefon görüşmesinde  yaptıkları çalışmalar ve kurdukları 

dernekle ilgili “….asıl varoluş ve kurulma sebebimiz yani bize ilk böyle bir yer kursanıza 
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diyen uluslararası bir derneğin aslında şeyi ön ayak olmasıyla oluştu o da ŞİDDETSİZ 

EYLEM şiddetsizlik üzerine,…,Şiddetsiz eylem işte bütün bu DURAN ADAMLAR işte 

ne bileyim PİYANO ÇALAN ADAM efendim başka ne olabilir YERYÜZÜ 

İFTARLARI falan hani bir siyasi bir kamusal alanda yapılan her türlü siyasi aktivite 

aslında ama şiddet içermeyen yani taş atmadan direnmek aslında bir nevi  şiddetsiz 

eylem biçimi ve biz bunları yaygınlaştırmak istiyoruz bunun dünyada çok sağlam şeyi 

var literatürü var örnekleri var … Şiddetsizeylem.org bizim ilk ürünümüz aslında” 
diyerek yaptıkları faaliyetlerden bahsettikleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca Marc isimli şahısla irtibatlıdır, diğer telefon görüşmelerinde de bu şahıs ile 

irtibatlandırılan projelerle ilgili para yardımı kaynak konusu geçmektedir.  

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2183737528 de kayıtlı, 30.06.2013 11:45:52 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) X Şahsı (AVİ HALİGUA SAHRAYICEDİD MH. ATATÜRK CD. NO:57 

KADIKÖY) ( 905323962xxx) aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in “... iyi ne yaptınız ...yürüyüş 

falan ...” dediği, X Şahsın “şey Teg yürüyüşünü mü diyorsun yoksa akşam kini mi diyorsun “ 

dediği, Yiğit’ in “Önce Teg sonra akşam  “ dediği, X Şahsın “Teg Yürüyüşü konuşuruz gerçi 

vaktimiz var ama hani abi” dediği, Yiğit’in “Evet çok var doğru diyorsun “ dediği, X Şahsın 

“Çok yavandı ya bayağı yavandı yani ... … Aslında bir yandan çok renkliydi çok çeşitliydi 

kıpır kıpır dı falan,…,Ama hani bunların büyük çoğunluğu gavurdu hani ... oradan 

geliyordu,…,Şeye çok memnun oldum Greenpeace ile Tema bayağı hani örgütlü bir sivil 

toplum çıngırtısı çıkartmışlar kendi çaplarında tabi hani abartmanın lüzumu yok 50-100 

kişiden bahsediyoruz“ dediği, Yiğit’ in “Evet” dediği, X Şahsın “İkisinde toplam 100-200 ... 

ama“ dediği, Yiğit’in “Ama her yerde yapabilirler böyle şeyler artık“ dediği, X Şahsın “ Evet 

bir kaç sene önce böyle bir şey yoktu yani ben giderken yeni olarak gördüğüm bir tek o oldu 

akşam zaten biliyorsun gaz su yok,…,Direkt cop ve gözaltı cop ve gözaltı şeklinde hareket 

ettiler” dediği, Yiğit’in “Ciddi misin“ dediği, X Şahsın “Tabi tabi artık dediler ki bir dakika 

eski model bir iş daha var (gülüyor)“ dediği, Yiğit’in “Hay Allah” dediği, X Şahsın “ Şey 

yaptılar yani kalkan harekatı yaptılar rap rap rap rap ...” dediği, Yiğit’in “Kaçtınız mı “ dediği, 

X Şahsın “kaçışarak bitti tabi canım çok hızlı dağıldı  zaten hikaye çünkü insanların beklentisi 

de bu değildi,…,Eylemin ne yapmak istediği de belli değildi hani abi adamlar bence nazik 

bile davrandı üç saat gık etmediler yani,…,Ama hani millet dağılmıyor yani,…,O anda zaten 

Taksim Dayanışma tamam biz gidiyoruz dedi polis şey anonsu yaptı“ dediği, Yiğit’in 

“Dağılın lan dağılın lan dağılın” dediği, X Şahsın “Arkadaşlar bakın Taksim Dayanışma 

gidiyor “ dediği, Yiğit’ in “Hadi siz de gidin “ dediği, X Şahsın “Burada kalanlar artık Taksim 

Dayanışma için değil falan diye açıklama yaptı falan filan yani böyle garip garip vakalar bu 

kadar ama hani,…,Çok hızlı bir şekilde her şey yoluna girdi yani öyle yani “ dediği, Yiğit’ in 

“... iyi abi iyi iyi burası çok güzeldi gelince anlatacağım çok güzel şeyler oldu yani ..” dediği,  

ID: 2188175877 de kayıtlı, 02.07.2013 19:32:46 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) X Şahsın (BARTIN BATUR) (905354794xxx) aradığı görüşmede özetle; X 

Şahsın “İ.. İstanbul’dayım İstanbul’dayım ben buradayım sen neredesin(gülüyor)” dediği, 

Yiğit’ in “Haa şey Datça’dayız abi” dediği, X Şahsın “Oh ne güzel sana bir şey danışmak 

için aradım abi şimdi bizim hostelde kalan bir takım İtalyan gazeteciler var abi şimdi 

bunlar baya bir parklara forumlara işte sağa sola gidip bir sürü insanla röportaj 

yapmışlar röportajlarında şöyle bir eksik kalmış hani burada doktorları falan revirleri 

bastılar bilmem ne falan ya,…,Ya hani bir dok.. yani buralara müdahil olmuş doktorlarla 

hani” dediği, Yiğit’ in “Görüşmek istiyorlar” dediği, X Şahsın “Görüşmek istiyoruz diyorlar” 

dediği, Yiğit’ in “Tamam ayarlarım” dediği, 
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ID: 2188178342 de kayıtlı, 02.07.2013 19:35:36 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Burcu’ya (BURCU KUĞU) (905377712xxx) attığı mesajda; “Gezide 

çalışmış doktora ulaşabilir miyiz? İtalyan gazeteciler konuşmak istiyormuş” yazdığı, 

ID: 2194380914 de kayıtlı, 06.07.2013 11:33:23 te Yiğit AKSAKOĞLU’ na 

(905552110xxx) X Şahsın (OZAN TEKİN) (905556372xxx) attığı mesajda; “Bugün Şişli 

büroda iki toplantı: 15.30 - "Faşizm nedir? Her baskıcı rejim faşizm midir?" 16.45 

"Mısır’da devrim ve darbe" 

ID: 2195121200 da kayıtlı, 06.07.2013 18:49:17 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) X Şahsın (TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI) (905543388xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Yiğit’in “Abi kaçtın mı ne oldu ya“ dediği, X Şahsın “Ya yine yedik a..na 

koyduğumun gazını ya“ dediği, Yiğit’in “Gerçekten mi lan yok muydu ...” dediği, X Şahsın 

“Kaçtık kaçtık abi ya yani çantamda duruyordu yani bir geldi ... diye çıkartana kadar zaten 

yeterince yemiş olduk“ dediği, Yiğit’in “ Hay Allah neredeydiniz” dediği, X Şahsın 

“Galatasaray’ın ordaydım ya abi zaten meydana çıkartmıyorlar ara ara her yerde polis var“ 

dediği, Yiğit’in “Karaköy’e kadar sürdüler diyor şimdi Twitterda “ dediği, X Şahsın “Aynen 

aynen Karaköy’e kadar sürdüler ama şimdi ... doldu yine “ dediği, Yiğit’in “ Ha şeyin 

Tomanın önünde duruyorlar Halk Tv de de dilekçe gösteriyorlar falan “ dediği, X Şahsın “ ... 

başındadır o“ dediği, Yiğit’in “ Ha evet İstiklal’in başında evet Taksim Dayanışması falan 

öyle gazlı ama maskeli bekliyor polisler yani her an atacaklar yani” dediği, 

ID: 2195101008 de kayıtlı, 06.07.2013 18:38:08 de Yiğit AKSAKOĞLU’ nu 

(905552110xxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU’nun (905324686xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Hanzade’nin “sizden kimse var mı İstiklalde” dediği, Yiğit’in “Yok ne 

oldu” dediği, Hanzade’nin “plastik ya Ali orada anne.. gözüne gaz sıkmışlar abi müdahaleye 

başlamışlar Tünel tarafından“ dediği, Yiğit’in “Annenin gözüne” dediği, Hanzade’nin “Eve.. 

annemin,…, Ali de plastik mermiye doğru diyor” dediği, Yiğit’in “Doğru ne demek atıyorlar 

yani” dediği, Hanzade’nin “Yani plastik evet evet plastik mermi atmaya başlamışlar” dediği, 

Yiğit’in “Allah Allah” dediği, Hanzade’nin “Yani eğer tektekçinin orada falan teknikçinin 

orda falan Bertiler varsa söyleyin,…, bütün o yani İstiklale Tarlabaşından paralel sokakların 

tamamına Çevik Kuvvet başlamış müdahaleye” dediği, Yiğit’in “Hıı hemen yazıyorum Şener 

vardı şimdi yazıyorum tamam” dediği, Hanzade’nin “ Tamam hadi bay bay canım” dediği,  

ID: 2199597352 de kayıtlı, 09.07.2013 12:44:29 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) X Şahsın (AVİ HALİGUA) (905323962xxx) aradığı görüşmede özetle; X 

Şahsın “İftara gelemeyeceğim büyük ihtimalle ben akşam çünkü Kenanlarla toplantı 

var,…,Ondan sonra da Gülesin ve Utkuyla buluşacağız falan gibi bir muhabbet var” dediği, 

Yiğit’ in “Tamam harika abi haberleşiriz... falan bir şey yapacak olursanız haber verin 

olmazsa ona damlarım öbür günlerde“ dediği, X Şahsın “Tamam tamam evet .. “ dediği, 

Yiğit’in “Keyfiniz yerin de mi “ dediği, X Şahsın “Yerinde yerinde dün akşam Parktaydık 

işte,…,Öyle saçma sapan burası zaten döndüğümden beri kaç kovala kaç kovala yani“ dediği, 

Yiğit’in “Maskeni kullandın yani“ dediği, X Şahsın “Sıkıştırdıkları yerde ... ha “ dediği, 

Yiğit’in “Maskeni kullandın yani boşa ...” dediği, X Şahsın “Maskeyle artık pek çıkılmıyor 

abi maskeyle çıkmak sakata gelmeye başladı artık o yüzden“ dediği, Yiğit’in “Topluyorlar 

direkt diyorsun“ dediği, X Şahsın “evet ve zaten şuan da daha çok gözaltı yapıyorlar ya..,…,O 

yüzden maske işi artık riskli bir hal almaya başladı“ dediği, Yiğit’in “O zaman ... ile çıkacağız 

ne yapalım bilader“ dediği,  

ID: 2201852873 te kayıtlı, 10.07.2013 18:43:38 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) X Şahsı (AVİ HALİGUA) (905323962xxx) aradığı görüşmede özetle; X 

Şahsın “Ne yapayım abi ya bir şey yapmıyorum öyle şimdi evdeyim canım sıkıldı işte bu 

ölüm mölümler derken böyle bir keyfim kaçtı yani öyle,…,Eylem var mı bakıyorum ...” 

dediği, Yiğit’in “... Dokuzda mı dokuz buçukta mı ne varmış yine“ dediği, X Şahsın “Ama 

yani hiç doğrulanabilir kaynaklardan görmedim onu ya ben“ dediği, Yiğit’in “Evet  ...” 



381 

 

dediği, X Şahsın “Hı sende öyle gördün değil mi “ dediği, Yiğit’ in “Evet evet şimdi gördüm 

hatta hani ne için olduğu da belli olmayan ... “ dediği, X Şahsın “Evet yani o“ dediği, Yiğit’in 

“Her gece“ dediği, X Şahsın “evt böyle bir hikaye var maalesef ama işte neyse kaşınasım var 

...“ dediği, Yiğit’ in “Kaşınasın mı,…,Nasıl yani” dediği, X Şahsın “Yani abi çıkmak lazım bu 

akşam sokağa ya yani bildiğin küçük çocuğu yine öldürdüler a..na koyayım“ dediği, Yiğit’in 

“Evet göz göre göre ve hiç kimse ceza almayacak“ dediği, X Şahsın “yine cezasız tam gaz 

bütün Mücella YAPICI bilmem ne hepsi içerdeler a..na koyayım“ dediği, Yiğit’in “Evleri 

aranıyor ...“ dediği, X Şahsın “ ... 2 gün daha daha ek süre alındı terör suçu bilmem ne“ 

dediği, Yiğit’in “Kadın bir de şeymiş hastaymış kalp hastasıymış ... olmayacak işler var yani “ 

dediği, X Şahsın “Açlık grevi başladı şimdi“ dediği, Yiğit’ in “Evet aynen öyle 50 kişi açlık 

grevi başlatmışlar çok acayip ...” dediği,  

ID: 2205288097 de kayıtlı, 12.07.2013 18:10:36 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Emrah’ı (EMRAH ABLAK) (905367866xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Geziye sardık bir süre ondan sonra şimdi işlere dönmeye başladık yavaş yavaş biraz 

da tatil yaparsak bayağı da keyfim yerine gelecek yani ondan sonra şey için aradım abi seni 

hani biz bir tane video yapmıştık ya ondan sonra o kitap için bir devam projesi yazmıştık 

bugün haberini aldık onun da onayı gelmiş o videodan ... tane daha yapma şeyimiz var 

önümüzdeki sene hani ihtimalimiz var yani onu haber vereyim senin şeyin nedir zamanın 

nedir hani bu sefer yine bütçe ayırabileceğiz belki geçen seferkinden daha iyi bir bütçe de 

ayırabiliriz fazladan bu işlere hani önümüzdeki sene buralarda mısın demek için aradım Eylül 

Ekimden sonra“ dediği, Emrah’ın “Önümüzde ki sene olur ...” dediği, Yiğit’ in “He iyi tamam 

ne zaman bitecek senin işler “ dediği, …  

ID: 2206188116 da kayıtlı, 13.07.2013 10:17:49 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) DENİZ KOLOĞLU’nun (DENİZ KOLOĞLU) (905323641xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Deniz’in “şey bugün toplantı var işte acaba gelebiliyor musun diye bir 

sorayım dedim“ dediği, Yiğit’in “Yine gelemiyorum demedim mi onu bile mi demedim ya ...” 

dediği, Deniz’in “ Ha ben buradayım dedin diye biliyorum o yüzden aradım zaten bunu nasıl 

değerlendirmediğime kendime dehşete düşür ... şuan da aradım“ dediği, Yiğit’in “Yok yok 

yani çok şey yapmadım ... bugün yarın eğitim var birazdan başlayacak akşama kadar” dediği, 

Deniz’in “Tamam şöyle bir şey danışayım o zaman iki dakikan var mı“ dediği, Yiğit’ in “Tabi 

tabi söyle“ dediği, Deniz’in “şimdi ilk toplantıyı biliyorsun ikinci toplantıdaysa ne yaptık 

fikirleri bir çatılar altına toplamaya çalıştık“ dediği, Yiğit’in “Tamam” dediği, Deniz’in 

“Yine çok beceremedik ama kaynaşma şey seviyesi arttı“ dediği, Yiğit’in “Tamam” dediği, 

Deniz’in “Ve şey konusunda netleştik çapulcu medyanın kurumsal mı yoksa işte otonom 

kendi başsız bir şey mi yapımı olacağını falan filan çünkü toplantıya iki kişi  katılmıştı işte 

muhakkak Chp’yi desteklemeliyiz bunun için şu şu projeler gibi böyle bir tuhaf bir tandans 

yaratmışlardı,…,Ve o arada biz buraya siyaset yapmak için gelmiyoruz tabi ki projeler olabilir 

gibi bir genel yargı oluştu ve dolayısıyla birlikte hareket etmeme kararı yani burası bir 

çapulcu medya topluluğu değil,…,Bir arada.. sadece dendi o da iyi bir ivmeydi bence“ dediği, 

Yiğit’in “Tamam tamam” dediği, … 

ID: 2209583117 de kayıtlı, 15.07.2013 13:45:10 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Burcu’nun (BURCU KUĞU) (905377712xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “… eğitim mi ha … iyi ya hiç bir şey olmadı şey yani iyiydi … hatta ama şey 

sonraki eğitimlere şey koymak gerekiyor bence toplumsal cinsiyet koymak gerekiyor,… hani 

ayrımcılık konusunda kafaları biraz karışık ama toplumsal cinsiyet konusunda yani solcu 

gelenek henüz direniyor … ondan sonra biraz onları törpülemek lazım ve kadın oluşumları 

var falan filan neyse ...” dediği, Burcu’nun “Ha evet ne.. ayrımcılık konusunda kafaları karışık 

dedin“ dediği, Yiğit’in “Yok yok ayrımcılık konusunda hani şey evet yani orada da daha uzun 

ya aslında daha uzun süre çalışmak gerekli yani baya aslında ... bir yandan da,…,... yani sorun 

bir değil yani beş orada … dört günde de olacak gibi değil hani hiç bir farkı yok herhangi bir 
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şey kitleden neyse … ... şimdi yola çıkacağım Bilgiye gitmem gerekiyor İnanç’la konuştum 

bugün geri bildirim verecekler ankete ondan sonra yükleyebiliriz sen şimdi başlama yani“ 

dediği, Burcu’nun “Tamam“ dediği, Yiğit’in “falan filan tamam“ dediği, Burcu’nun “Tamam 

oldu hadi şeye toplantıya selam beni de katın işin içine ben Ayhan hocaya yazdım“ 

dediği, Yiğit’in “Tamam“ dediği, Burcu’nun “Herhangi bir eylem çıkacaksa ben de“ 

dediği, Yiğit’in “Tamam“ dediği, Burcu’nun “Destek veririm dedim” dediği, Yiğit’in 

“Tamam tamam “ dediği, Burcu’nun “Öyle bilgin olsun “ dediği, Yiğit’ in “Burcu kapatmam 

lazım hadi görüşürüz “ dediği,  

ID: 2211146200 de kayıtlı, 16.07.2013 11:24:22 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Hande’yi (AHMET MURAT YALNIZOĞLU) (905326174xxx) aradığı 

görüşmede özetle; ,… Hande’nin “İşte bu gezi sırasında yani bu tabi bunu böyle 

söylemiyor ... bunu böyle söylemiyor bunu böyle söylettirmiyorlar çünkü ama yani gezide 

işte öğrencileri destek oldu avukat gönderdi twet attı polis şiddetine eleştirdi falan diye ki ... 

yani“ dediği, Yiğit’in “Yeni yeni atıldı yani “ dediği, Hande’nin “Tabi tabi yani bir temmuzda 

şey oldu istifası istendi ve kabul edildi ondan sonra,…,Ve yani çok şey hani o kadar bir de 

hani naifçe bunları yapan bir adam ki yani işte bu uzun yıllar Kanada’da yaşamış sonra gelmiş 

Bilkent’e dekan oldu sonra işte Özyeğin’in kurucu rektörü oldu falan ve hani tamamen 

Kanada’daki demokrasi anlayışı ile yani benim öğrencim gözaltına alındıysa yani tabi ki ona 

avukat göndereceğim“ dediği, Yiğit’in “... yanında duracağım“ dediği, Hande’nin “Yani 

çocuk eğer birisini öldürse bile avukat göndereceğim yani benim hani sonuçta herkesin 

savunma hakkı var,..,İşte bu polis şiddeti konusunda yani ben bunu tabi ki eleştireceğim ya  

bunları o kadar naifçe twitter üzerinden ve açıkça yaptı ki hiç bir sonucu olacağını 

düşünmeden bile yani aslında Türk siyaseti için biraz fazla temiz bir adamdan bahsediyoruz 

ama neyse benimde çocukluktan yani benim annemin babamın çok yakın arkadaşı,…,Çok çok 

eskiden beri tanıdığım birisi neyse işte böyle bir şeye sonra girişmeye karar verdi bu 

olaylardan sonra ve işte hani benim bir şeyler yapmam lazım artık yeter diye şimdi böyle bir 

nabız yoklama sürecinde ,…,Dünde işte bir toplantı vardı orada ben Mehru ile 

karşılaştım Mehru da zaten tanıyormuş Erhan’ı işte Mehru’nun abisi ile Erhan 

tanışıyorlar falan ondan sonra oda bana işte sen Yiğit’i tanıyor musun tanıyorum işte 

onlarda böyle bir şey yapıyor bir onları görüştürsen iyi olur dedi ... Ama tamam çok fazla bir 

detay bir şey anlatmadı,…, ama zaten sen İzmir’desin galiba ... tabi durum nedir bilmiyorum “ 

dediği, Yiğit’in “Evet şuan yani yoldayım şuanda o yüzden de rüzgarlı bir yerdeyim …,Yani 

biz bir platform kurmadık aslında bir dernek kurduk ve daha çokta temel amacı yani iki tane 

kendimize iş çıkardık bir tanesi bu gezide tartışılan aslında birazcık da gezi ile de ortaya 

çıkan şiddetli mi şiddetsiz mi olacak eylemlerimiz hikayesi orada böyle şiddetsiz eylem 

yöntemlerini işte,…,Teşvik eden onunla ilgili işler yapan hani biraz kaynak yaratan 

birazda pratiği ile de ilgili hani yapmak isteyenlerde beraber yapan bir alan yaratmak 

istedik... bir tanesi de kürt sorunu yani çözüm sürecinde şey sivil toplumun katkısı ne olur 

biraz onunla ilgili hani kafa yormak belki bir şeyler yapmaya başlamak ufak ufak 

çünkü,…,Hani kendi kendine gidiyor kimse bir şey göremiyor falan,…,Bu nasıl izleriz 

izlersek nasıl fikir üretiriz söz söyleriz falan gibi dertler var bununla ilgili küçük bir çaba 

aslında hani şey olarak,…,Çeşitli tarafları bir araya getirmişliğimiz falan yok ama uzun 

dönemde yani sonbaharda falan işte bir konferans yapmakla başlayalım,…,İşte gavurdan falan 

insanlar getirelim çözüm sürecinde sivil toplum neler yapmış başka yerlerde ...“ dediği, 

Hande’nin “Ha sen bana bunları mecliste biraz anlatmıştın zaten yani mecliste“ dediği, 

Yiğit’in “Öyle mi “ dediği, Hande’nin “ Anlattığın oluşumun daha artık bir formel hali gelmiş 

hali“ dediği, Yiğit’in “Evet biz derneğini kurduk aynen öyle işte toplantılar yapmaya başladık 

gezi ile de beklemediğimiz şekilde hızlandı aslında hani hem insanlar bir şeyler yapmak 

istiyorlar hem de,… işte hani böyle öbür ihtiyaç da çok bariz bir şekilde ortaya çıktı durum 

budur onun dışında” dediği, Hande’nin “ Tamam he tamam“ dediği, Yiğit’in “Hani şeyde 
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bilmiyorum nasıl bir şansı olur hani kişisel durduğum yerden bakınca da hani bir ortak aday 

falan herkesin dilinde şuanda“ dediği, Hande’nin “Evet“ dediği, Yiğit’ in “Sırrı Süreyya’nın 

ismi dolaşıyor duymuşsunuzdur büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum “ dediği, Hande’nin 

“Evet söyle.. işte yani burada çok ciddi bir sürü negotiation dönüyor tabi ki dönsün zaten öyle 

olsun“ dediği, Yiğit’ in “Tabi“ dediği, Hande’nin “Yani bir şekilde hani bütün bunların 

birleşmesi lazım bir yerde işte Sırrı Süreyya olacak ... işte Erhan olacaksa orada neyse yani ne 

nerdeyse tabi bir sürü burada işte CHP’ye şey yapmaya çalışan gruplarda var hani dün 

akşamkiler biraz öyleydi hani Occupychp kafası ile hareket eden insanlar da var … Hani eğer 

seçim kazanılacak ise hani zaman çok kısa işte,…,CHP de örgütlü bir parti hani en azından 

bizi de taşıyabilecek bir aday göstermesi için baskı yöntemini benimseyenlerde var anlağım 

kadarı ile “ dediği, Yiğit’ in “Anladım “ dediği, … 

ID: 2223631807 de kayıtlı, 23.07.2013 16.30:01 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Çiğdem’in (NEŞE ÇİĞDEM ARŞİRAY AYTEK) (905322747xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Çiğdem’in “İyilik sağlık dün Ne.. ile fotoğraflara bakıyorduk sizin Gezi 

hallerinizi de gördüm ...“ dediği, Yiğit’in “He Gezi halleri çok fena hallerdi ya 

sorma,…,Hala çıkamadık aslında da neyse idare ediyoruz yani “ dediği, Çiğdem’in “Vallahi 

hala ruhu devam ediyor gibi geldi bana“ dediği, Yiğit’in “Evet aynen öyle“ dediği, Çiğdem’in 

“Coştum yani İstanbul’a gelince“ dediği, Yiğit’in “Evet evet yani bir şey eylem hobisi de var 

tabi yani hobi olarak eylemcilik gibi bir durumda var da hadi Cumartesi oldu takın bareti 

gözlüğü maskeyi çıkıyoruz yine falan gibi de yine de evet yani bir ruh durumu var ve o böyle 

nereden pırtlayacağı belli olmuyor Allah’a şükür“ dediği, Çiğdem’in “ Harika çok iyi,… 

Parka işte 2 gün oldu geleli,…,Parka girip girince zaten onu hissediyorsun“ dediği, Yiğit’in 

“Evet evet ayrıca” dediği, Çiğdem’in “ve şeylere başladık forumlara gitmeye,…,Çok iyi ya 

çok duygulandım helal olsun dedim ve,…,Türkiye’de ilk defa böyle bir şey yaşanıyor“ dediği, 

Yiğit’in “Evet “ dediği, Çiğdem’in “Bir sivil hareket“ dediği, Yiğit’in “Aynen aynen öyle 

yani ... sivilleşmekle ilgili çok önemli bir şey oluyor” dediği, Çiğdem’in “Çok“ dediği, 

Yiğit’in “Dediğin gibi yani ... yani çok duygusal da bir şey bir yandan da yani“ dediği, 

Çiğdem’in “ Çok çok yani onu duygusal bir şeyi kendimde çevremde çok görüyorum 

yaşıyorum,…,İnanılır bir şey değil o  bambaşka bir şey“ dediği, Yiğit’ in “Aynen aynen öyle 

aynen öyle yani“ dediği, Çiğdem’in “Bu akşam da Abbasağaya gideceğiz,…, yarın da 

Üsküdar Doğancılara“ dediği, Yiğit’ in “He öyle ...” dediği, Çiğdem’in “İşte Park” dediği, 

Yiğit’in “Park turizmi yapıyorsun yani “ dediği, Çiğdem’in “ Ya çok tabi olayların hani hep 

internet üzerinden içine girebildik,…,Dışı.. yani fiziksel olarak burada değildim ruhum,…,Ve 

tabi yazılar çizilerle bir de oraları işte şeyle başladım Beyaz Türklerin Etiler Parkıyla 

sanatçılar,…,Ve çok şaşırttı beni,…,Evet evet çok şey iyi anlamda çok şaşırttı şimdi,…,Abbas 

şey falan gitmek istiyoruz işte“ dediği, Yiğit’in “Hı hı iyi çok güzel ya biz bende bir 

Maçka’ya gittim bir de işte Cihangir’de bizimkine gittim bir bir kaç kere falan,…,Ama yani 

evet güzel ya şimdi bizde İzmir’deyiz onun için kendi parkımızda kendi forumumuzu 

yapıyoruz... Ekin ile” dediği, 

ID: 2303699775 te kayıtlı, 06.09.2013 14.01:08 de Yiğit AKSAKOĞLU’na 

(905552110xxx) X Şahsın (OZAN TEKİN) (905556372xxx) attığı mesajda; “Genel Üye 

Toplantısı yarın 10:00’da Şişli büroda. Politik gündemde Gezi, çözüm sureci ve 

Suriye/müdahale; örgütlenme bölümünde kampanyalar, yayınlar, örgüt inşası, öğrenci 

faaliyeti konuşacağız” yazdığı, 

ID: 2310873301 de kayıtlı, 10.09.2013 18.06:00 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) X Şahsı (CÜNEYT BOLAK) (905365252xxx) aradığı görüşmede özetle; X 

Şahsın “ Öyle bir geçmiş olsuna uğrayalım evdeyseniz dediydik ama“ dediği, Yiğit’in 

“Dışardayız şimdi eve doğru gidiyoruz ama ben büyük ihtimalle eyleme giderim altı buçuk 

ta ki çağrıya” dediği, X Şahsın “Anladım“ dediği, Yiğit’in “Yetişebildiğim ...” dediği, X 
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Şahsın “Bizde zaten çıktık oradan şeye gidiyoruz Bilge’yi almaya Beşiktaş’a gidiyoruz “ 

dediği,  

ID: 2310875114 de kayıtlı, 10.09.2013 18.06:50 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Yükseli (YÜKSEL KILIÇ) (905374451xxx) aradığı görüşmede özetle; 

…Yüksel’in “İyilik seni sormalı ne yapıyorsun çıkıyor musunuz” dediği, Yiğit’in “Çıkacağım 

yoldayım şimdi yetişmeye çalışıyorum bakalım yetişebildiğim kadar altı buçuk ta 

Odakule’nin orada“ dediği, Yüksel’in “Hı altı buçukta buluşacaksınız nerde” dediği, Yiğit’in 

“Hı hı şeyde Odakule’nin  orada“ dediği, Yüksel’in “Odakule’nin orda“ dediği, Yiğit’in 

“Evet” dediği, Yüksel’in “Maske maske alıyor musunuz yanınıza“ dediği, Yiğit’in “Valla 

almıyorum artık ne ...…almıyorum almıyorum ne yapalım diyorum“ dediği 

ID: 2311047472 de kayıtlı, 10.09.2013 19.33:31 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) X Şahsı (CÜNEYT BOLAK) (905365252xxx) aradığı görüşmede özetle; X 

Şahsın “Alo ha ortam nasıl diye aradıydım ya“ dediği, Yiğit’in “Ortam nasıl valla ben 

yetişemedim gaz geldi kaçtık dağıldı millet yani havai fişek  attılar onlarda salak gibi hemen“ 

dediği, X Şahsın “Kalabalık mıydı” dediği, Yiğit’ in “Yok kalabalık olamadı ki aptallar fişek 

atınca dağıttı onlarda” dediği, X Şahsın “ ... toplanmadan yani “ dediği, Yiğit’in “Düzgün  

toplanamadı ben daha varamamıştım yani Galatasaray’ın ordaydım millet koşturmaya başladı 

geriye doğru ...” dediği, X Şahsın “ Hay Allah’ım ya ... toplanıyor mu,…Yine toplanıyor mu 

insanlar bir yerlerde“ dediği, Yiğit’in “Ya evet şimdi Sıraselviler’de böyle bir ekip var ama 

öyle hani bir cacık olmaz ya bu eylemden “ dediği, 

ID: 2322870672 de kayıtlı, 17.09.2013 12.46:14 de Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Gaye’yi (BİLGE YENİ) (905332359xxx) aradığı görüşmede özetle; 

…Yiğit’in “Ben de iyiyim sağol akşam görüşüyoruz değil mi” dediği, Gaye’nin “Tabi tabi 

görüşüyoruz bir problem yok” dediği, Yiğit’ in “İyi çok iyi tamam,… bir şey diyeceğim 7si 

haftası 7 Ekim haftası Mark burada olacak şimdi sizi şey ile Konda ile beraber görelim 

hani hep beraber oturup konuşalım istiyoruz” dediği, Gaye’nin “Tamam bugün planlama 

yaparız beraber ben ona göre programımı ayarlarım benim için sorun yok yani ... 

istediklerinizi de ayarlarım” dediği, Yiğit’in “Erenler de geliyor mu” dediği, Gaye’nin 

“Zeynep gelecek” dediği, Yiğit’ in “Hı Zeynep gelecek peki sen bana“ dediği, Gaye’nin “Ona 

göre Konda ile konuş..” dediği, Yiğit’in “Bir tarih söyleyebilir misin yani bugün toplantıda 

karışıklık olmasın diye diyorum …,7si hariç 8i 9u ve 11i müsait şimdilik” dediği, Gaye’nin 

“8-9-11i müsait benim saha çalışmam var mı o tarihte 6sında ne varmış bir saniye 6-7 

olmadığına göre sanıyorum o Cuma olabilir ya 11i” dediği, Yiğit’in “11i Cuma tamam ben bir 

bakayım” dediği, Gaye’nin “11i olabilir ama ben akşama kadar bir daha bir şey yaparım 

bakarım hani bir değişiklik varsa söylerim çünkü Yas.. şimdi araya çıktı ben daha yemeğe 

çıkmadım asıl programımı o biliyor yani Yasmin olmasa hakikaten öldüm(gülüyor) o yüzden 

bir sorayım ona da toplantı bir şey var mı diye 11i olur gibi görünüyor şuan“ dediği, Yiğit’in 

“Tamam hı hı tamam ben şimdi Eren ile de konuşmaya çalışacağım ondan sonra ona da 

uyuyorsa 11inde görüşürüz tamam” dediği, 

ID: 2327006341 de kayıtlı, 19.09.2013 17.14:11 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Hakan’ı  (HAKAN ACAR) (905422219xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “abi işte Mark gelecek bir yandan onun hazırlıkları bir yandan bu işte şeylerin 

Bürge’lerin falan da yürüttüğü bu saha araştırmasının sonuçlarını önümüzdeki sene 

duyuracağız ama şimdiden hazırlıklara başlamak lazım ... var falan bir de dediğim gibi yani 

rahat rahat çalışmaya alışmıştık şimdi her şey üst üste geldi falan haftaya işte Genç hayatın bir 

konferansı var orada da danışmanlık yapıyorum falan hepsi bir arada yani çok iş var“ dediği, 

Hakan’ın “ Hıı Genç Hayat şu şey şiddet şiddet ile ilgili olan,…,Ona bizden bana birisini 

istediler bende birisini önerdim yurt dışından ama o geliyor mu gelmiyor mu haberim yok 

yani” dediği, Yiğit’in “yani dur bakalım peki bir şey diyeceğim … Sen onunla ilgileniyor 

musun yani o gün buraya gelme ihtimalin olur mu“ dediği, Hakan’ın “Ya açıkçası şöyle 
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çok böyle hani ilgimi çek çekiyor desem yalan olur” dediği, Yiğit’in “iyi o zaman tamam” 

dediği, Hakan’ın “ Bi.. yani bir de bu ara hani biraz fazla gidip geliyorum şeye” dediği, Yiğit’ 

in “İstanbul’a değil mi” dediği, Hakan’ın “ya İstanbul değil sadece şey de öyle yani bu işte 

Ankara var gene bayram dan önce bir kere sonra yine 2-3 defa bu Adalet Bakanlığına bir 

eğitim yapıyoruz biz 2 senedir... Unicef’le beraber,… şimdi onu onun yani çok kulis yaptım 

Pendik’deki Green Park da yapalım bütün eğitimleri diye inşallah öyle olacak” dediği, 

Yiğit’in “Hadi bakalım” dediği, Hakan’ın “ama olmazsa yine şey başlayacak dolayısı ile Genç 

Hayatın kini es geçeceğim“ dediği, Yiğit’in “Hı oku Eyvallah Eyvallah” dediği, Hakan’ın 

“Veya bu hafta sonu çok güzel bir şey var o geldi duyurdu mu bilmiyorum,…,Bu toplumsal 

dayanışma için psikologlar güzel bir çalıştay yapıyorlar bu gezi direnişi sonrası falan işte 

politik psikoloji falan gibi bir şey” dediği, Yiğit’ in “Gördüm de gidemeyeceğim herhalde ben 

de Azizelerin şeyi var bir eğitimi var Büyük Ada da bu ÇAÇAcıların işte Dersimden 

Diyarbakır’dan falan çocuklarla çalışan örgütlerden gençleri topluyorlar hani o çocuklarla 

çalışan gençleri,… onlarla böyle birazcık işte ha savunuculuk ayrımcılık falan öyle şeyler 

konuşacağız bu hafta sonu,…Onun için Büyük Adaya gideceğim herhalde gelemem yani o 

şeye ilginç olurdu ama” dediği, Hakan’ın “Anladım bende belki ona giderim diye düşündüm 

hani Cumartesi günü çünkü ...” dediği, Yiğit’in “Ha yok bende Çarşamba hani gelebilecek 

olursan seni moderatör yapabiliriz bir oturumda diyecektim onun için söyledim aslında ya 

hani izleyici olarak değil de” dediği, 

ID: 2331035215 te kayıtlı, 21.09.2013 20.47:13 te Yiğit AKSAKOĞLU’na 

(905552110xxx) X Şahsın  (OZAN TEKİN) (905556372xxx) attığı mesajda; “Genel Üye 

Toplantısı yarın 11:00  de Şişli büroda Çözüm sureci, Suriye, Gezi direnişi, yerel secimler, 

Marksizm 2013 un örgütlenmesi ve öğrenci faaliyetini konuşacağız...”yazdığı,  

ID: 2339016783 te kayıtlı, 26.09.2013 13.05:35 te Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Bürge’yi (BÜRGE AKBULUT) (905338146xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Bürge’nin “ Şimdi şu an ki bütçe bizim her şeyi öngördüğümüz şekilde koyarsak senin 

medyayı eklemen haricinde 41000 Euro “ dediği, Yiğit’ n “Ne diyorsun” dediği, Bürge’nin 

“Evet” dediği, Yiğit’in “Koordinatörü ekledin mi “ dediği, Bürge’nin “Koor her şeyi ekledim 

bir tek medya ... yok“ dediği, Yiğit’in “Oo ... medyacıyla sadece 5000 Euro gider kalemi 

çıkardık 30 ... o çalışacak işte 6-10000 Euro da oradan geliyor yani ...” dediği, Bürge’nin 

“Gider kalemi 5000lik ne var peki benim acaba ... koymuş koyduğumuz bir şey var mı ...” 

dediği, Yiğit’in “Ha onları tabi tabi ya posterler bakılacak işte flaş diskler basılacak ne 

bileyim böyle ya gönderirim zaten tabi ki hepsini çifte kontrol ederiz yani ...kalemler falan 

filan diye yani çıkarırız ama 5000.. ne bileyim 2000 3000 çıkar yani yine en iyi ihtimal yani 

fakat evet yani” dediği, Bürge’nin “Toplam yani 45000 Euro ya falan gelecek toplamda bu 

hadi 4000 olsun“ dediği, Yiğit’in “Yani neyse artık evet benden gelen ...” dediği, Bürge’nin 

“Şunun için söyledim acaba yani böyle biraz oradan buradan şimdi biz ... o gün 

hesapladığımız gibi yani işte 15 kişilik konferans katılır.. konferansa işte ne bileyim uçak 

bileti yok 9 kişilik bilmem ne ... o gün hesapladığımız gibi biraz böyle kısayım mı onları ...” 

dediği, Yiğit’in “Hayır hayır hayır hepsini koyalım hepsini koyalım” dediği, Bürge’nin “Hı 

onun için yani şimdi bir gönderdikten sonra kısmak mümkün olmaz onun için“ dediği Yiğit’in 

“Sizin ilk gönderdiğiniz işler listesi vardı ya yanında da günler vardı falan,…,Ha onun altına 

ekleyivermiş aynı yöntemle sadece dolayısıyla hani onu eklememizde kolay olacak gerekirse 

lafa da dökerim ben onları bütçe de eğer çalıştığın üzerine çalıştıysan dün biz yine oturduk 

Çiğdemle o bütçe üzerinden de eklemeler yaptık hepsini bir araya getiririm ben bu şey derim 

Marca gönderirim drafconfiden.. hani ne düşünüyorsun bunu şey olarak ... etsinler mi derim 

resmi olarak ... etsinler mi derim ondan sonra etsinler devam edelim yada şu kalemleri kısalım 

vesaire bir şey der onun üzerine hani somut şey hale getirir resmi hale getirir göndeririz 

tamam“ dediği, 
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ID: 2340671068 de kayıtlı, 27.09.2013 11.19:30 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Esra’ya (ESRA ELMAS BALANCAR) (905373681xxx) attığı mesajda; 

“Firuzağada jammer var galiba. Çekmiyor bir anda. BİZ Bİ DE AMERİKALI 

PARTNERİMİZLE BOŞANDIK. YEREL Bİ DERNEĞİZ ARTIK :)” yazdığı,  

ID: 2348539889 da kayıtlı, 01.10.2013 17.49:23 te Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Hacer’i (HACER FOGGO) (905362404xxx) aradığı görüşmede özetle; … 

Hacer’ in “Şey de Ankara’da bir toplantı vardı ben gitmedim de neyse bizim ... in düzenlediği  

nefret söylemi falan filan neyse,…,Orada işte bizim Metin abi itirafta bulunmuş“ dediği, 

Yiğit’in “Ne itirafı” dediği, Hacer’in “Selçuk’u çağırmış önce ona sonra ben bir takım şeyler 

duymuştum ama sen orada mıydın demiştim buna yok demişti her neyse işte bu gezi olayları 

devam ederken bu Ahmet ÇOKYAŞAR Kocaeli deki o Hacı Ramazan, Metini de alıyorlar 

şeye gidiyorlar bakanlığa bakanlıkta da işte bu Ömer BOZOĞLU  var ya genel müdür ,…,İşte 

şey diyorlar işte şey Selçuk, Soros’un adamı yurt dışında eğitim gördü ondan sonra 

Hacer bilmem ne işte Avrupa ... Türkiye’yi satıyor bilmem ne  biliyorsun işte klasik 

hikayeler,…,Ondan sonra bende Kuştepeye de bu Açık Toplum için bir ... şey yazmıştım” 

dediği, Yiğit’in “Proje” dediği, Hacer’in “Ha proje o çocuk ... devam ediyor ya küçük bir 

proje yani,…,Neyse işte Metin abiyi de bu o şeyden kurtaralım ondan sonra şeyinden bu 

Soros’tan işte siz parasını verin falan filan böyle bir hani” dediği, Yiğit’ in “ Kimin kimin 

parasını” dediği, Hacer’in “O projeyi iade etsin Metine siz para verin diyorlar” dediği, 

Yiğit’in “Ha duydum onu evet duydum duydum onu” dediği, Hacer’in “Şeye bakanlığa 

anladın mı” dediği, Yiğit’in “Duydum duydum onu” dediği, Hacer’in “Haa ondan sonra tabi o 

arada bu neydi o Başbakanın danışmanı Yiğit BULUT falan hani televizyonlar da var ya bu 

Soros moros hikayeleri geziyor ya,…,İşte Hacer de gezi olayları ile ilgili Facebookda geziyi 

destekliyor,…,Anladın mı neyse ajanım majanım falan ama burada şey olan Ömer 

BOZOĞLU’nun genel müdür.. de bunları böyle dinlemesi bir kere daha öyle olmuştu onu 

anlatırım sana,…,Neyse dinlemesi ve” dediği, Yiğit’in “Hak vermesi” dediği, Hacer’in “Şey 

yapması yani işte biz ilk taksitini madem aldım geriye dönük ödeyemeyiz ama istersen hani 

sana şey yaparız anladın mı onaylaması yani adamın çok acayip yani” dediği, Yiğit’in “Ya 

aman ney..” dediği, Hacer’in “Bu arada bizim Selçuk’un da ha Selçuk da Bartın’da memur 

çocuk Selçuk’un da bu orda bir işte Roman hikayesine bakıyor ya bu Aile Bakanlığı,…,Oraya 

geçme durumu var hani memur olarak ... Murat bey ile görüşmüşler ...” dediği, Yiğit’in “ Hıı 

doğru vardı evet” dediği, Hacer’in “Hah oda o hafta yani bir hafta içinde başlayacak” dediği, 

Yiğit’in “İptal” dediği, Hacer’in “Ve onu da engelliyorlar yani işte Selçuk budur sakın böyle 

bir işe girmesin falan filan diye ona da tabi Ömer bey de tabi o işte şey Soros’un adamı 

yurtdışında İngilizce kursuna gitmişti çocuk … Bu yüzden de onun da işini askıya alıyorlar 

ip askıya almıyor yani iptal ediyor” dediği, Yiğit’in “ Allah Allah ne acayip bir şey” dediği, 

Hacer’in “İnanılmaz yani bu ikinci şeytan diyor yaz bütün bunları da,…,Neyse” dediği, 

Yiğit’in “Rahatlayalım” dediği, Hacer’in “Yani işte öyle bir durum” dediği, Yiğit’in “ Neyse 

sen ...” dediği, Hacer’in “Sonra şimdi işte Metin abi acayip bir vicdan azabı çekiyor 3 ay” 

dediği, Yiğit’in “Hıı çeksin tabi bir zahmet” dediği, Hacer’in “Şimdi ben bir takım şeyler 

duyuyorum diyorum ki bak Metin abi sende orada mıydın yok diyor tamam mı diyorum ki 

olabilir söyle hani ben şey yapmam hani böyle düşünebilirsin farklı düşünebilirsin hani gezi 

ile ilgili bi.. farklı şeyler düşünebiliriz bu adamlar böyle yok yok yok yok en sonunda işte 2 

gün önce patlamış ben Hacer’e çok vicdan azabı duyuyorum falan filan diye öyle…” dediği, 

Yiğit’in “Yani bitmiyor ama yani ...” dediği, Hacer’in “Şöyle yapacağım KGB CIA ve 

MOSSAD temsilcileri ve Soros’u çağırıp bir basın toplantısı yapacağım” dediği, Yiğit’in 

“Şimdi açıklıyorlar bakın ben bunların ajanı mıyım değil miyim” dediği, Hacer’in “Hıh lütfen 

ya beni alın diyeceğim yani biraz para kazanayım” dediği, Yiğit’in “Evet ya ya evet yani 

madem öyle bir de ajan olacaksak bari adam gibi maaş da verin ...” dediği, Hacer’in “ Evet 

yani o kadar Soros moros Soros’u da çağıracağım“ dediği, Yiğit’in “ Evet evet iyi neyse ya 



387 

 

peki şimdi bak bunları boşver tamam bunlar bitmeyecek biliyorsun çeşit çeşit ve farklı farklı 

yer bu olacak devam edecek bunlarla da uğraşılmayacak yani falan filan şunu diyeceğim 

bugün gayet iyi geçti” dediği, Hacer’in “Evet evet evet çok iyi” dediği, … 

ID: 2347937799 da kayıtlı, 01.10.2013 13.18:58 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Emrah’ın (EMRAH UÇAR) (905322540xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Emrah’ın “Şimdi hocam Cumartesi büyük bir ihtimal sende yapacağız ,…,Çünkü Cumartesi 

günü projeksiyona ihtiyacımız yok anladığım kadarıyla … bir de Cihangir’de bir yer olsun 

dedi Can DÜNDAR ile Gülten KAYA,… o yüzden Can DÜNDAR ve Gülten KAYA  

Cumartesi buluşuyoruz onları sizin ofis altı dedik beş buçuk gibi ben ofisinize hani 

gelebilirim ama anahtarı önce sizden mi alma.. lazım“ dediği, Yiğit’in “ Yok yok bir ara ben 

sana bu hafta içi anahtar veririm bir tane sonra bir ara alırım öbür hafta içinde olur mu“ 

dediği, 

ID: 2351713869 da kayıtlı, 03.10.2013 14.23:22 de Yiğit AKSAKOĞLU’na 

(905552110xxx) X Şahsın (OZAN TEKİN) (905556372xxx) attığı mesajda; “Başka bir 

dünya için mücadeleye devam! Marksizm 2013 bugün başlıyor... 17’de Rosa Luxemburg 

toplantısı, 19 ‘da Gezi direnişi forumu... www.marksizm.biz” yazdığı,  

ID: 2354864145 te kayıtlı, 05.10.2013 09.26:12 de Yiğit AKSAKOĞLU’na 

(905552110xxx) X Şahsın (OZAN TEKİN) (905556372xxx) attığı mesajda; “Marksizmde 

hafta sonunda tam 20 ayrı toplantı var! İngiltere, Mısır, Suriye ve Lübnan’dan sosyalistler de 

aramızda olacaklar. www.marksizm.biz/program” yazdığı, 

ID: 2401942524 de kayıtlı, 26.10.2013 13.27:54 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU’nun (905324686xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Hanzade’nin “Benden de iyi şimdi hukuk fakültesi öğrencilik görevini 

yaptım eve doğru yürüyorum … İnsan hakları hukuku masteri yapıyoruz ya abi …şimdi 

Turgut hocanın dersinden çıktım … Hayat nasıl gidiyor Hanzade ne oluyor memlekette falan 

dedi hocam beni bırakın siz söyleyin ne oluyor dedim … Güldük falan öyle biraz vallahi bir 

tane gezi kitabı çıkartmışlar çıkartıyorlarmış şimdi ... yani daha doğrusu hukuksal 

boyutlu,…,Ondan sonra falan filan sonra senin e maili gördüğüm ve atladığım aklıma 

geldi bir arayayım dedim ... hayırlı uğurlu olsun manginezleri getirmişsiniz derneğe” dediği, 

Yiğit’in “yani biliyorsun şey yani cebimize koyamıyoruz yani maalesef yoksa 10.000 Euroyu 

ben yemesini çok iyi bilirim de neyse yiyemiyoruz o..” dediği, Hanzade’nin “Niye 

yiyemiyoruz yedirmiyorlar mı” dediği, Yiğit’in “Hıı yedirmiyorlar şey satın alıyorlar senin 

için sen söylüyorsun onlar sana satın alıyorlar falan filan” dediği, Hanzade’nin “ Ooo sivil 

düşün ama ölme eşeğim ölme yani” dediği, Yiğit’in “Yani evet yerse düşün yemezse 

düşünme bana ne diyor yani” dediği, Hanzade’nin “Aynen en sevdiğim donör kafası,… nedir 

şimdi ne zaman görüşelim buluşalım ne yapıyoruz” dediği, Yiğit’in “Vallahi Hanzade bu 

TÜSEV  bir şey çok yani yumurta göte geldi ondan sonra onu bitirmeye çalışıyorum bugün 

de evdeyim ... başındayım akşam üstü gibi bir çıkacağım Deniz’le falan ondan sonra istersen 

o ara hani bir yerlerde buluşmacalı bir şey yapabiliriz Ünzile’nin dükkana gitmeyi 

düşünüyorum istersen oraya gelebilirsin böyle” dediği,  

ID: 2416525674 de kayıtlı, 03.11.2013 16.29:49 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) HANZADE HİKMET GERMİYANOĞLU’nun (HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU) (905324686xxx) aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in “Alo ha ya şey 

diyecektim bu hikayeleri yazarken bu ... Göteborglu herifin şey ... ...söylediği şey vardı 

önemli ... çalışmaları diye bir hikaye vardı hani biraz onunla konuşalım direnişin 

içindeki böyle ... hikayeleri öne çıkartmaya çalışalım önemli hikayeleri yani direnişin 

içindeki ... kadınlar mesela ne yaptılar... ne yaptı anlatabildim mi direnişin içindeki 

eleştirelliği şey yapmaya çalışalım kendisi ile ilgili öne çıkartmaya çalışalım gibi bir şey geldi 

aklıma heyecanla onu paylaşayım dedim anlatabildim mi derdimi bilmiyorum” dediği, 

Hanzade’nin “Yes yes daha böyle bir sürü yani hikayelerin ... neler olsun diye oturup 

http://www.marksizm.biz/
http://www.marksizm.biz/program
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konuşmamız lazım bence“ dediği, Yiğit’in “Tabi tabi tabi” dediği, Hanzade’nin “ Yani böyle 

bir karışık olması lazım ne bileyim hani umut kırıcı hikayeler de olması lazım umut veren 

hikayeler de olması lazım korku ile ilgili cesaretle ilgili böyle daha duygularla  ile ilgili 

hikaye ... da olacağı için işin içinde “ dediği, Yiğit’in “ Ha” dediği, Hanzade’nin “onları da 

şey yapalım bence listeleyelim işte hikayelerden neler bekliyoruz diye” dediği, Yiğit’in “Yani 

ha olabilir evet yani bir konseptini şey yapmamız lazım bence genel bir çerçevesi hani sadece 

... hikaye işte koştum birisi elimden tuttu falan filandan böyle bir adım daha ilerisi hani 

içerdeki o egemen olan gücü nasıl eleştirdi kendi kendine hareket hani onunla ilgili hikayeleri 

öne çıkartmaya çalışmak bir fikir olabilir diyorum anlatabildim mi” dediği, Hanzade’nin “Yes 

bence de çok iyi fikir “ dediği, Yiğit’in “Tamam hadi hayırlısı Pazar..” dediği, 

ID: 2418461309 da kayıtlı, 04.11.2013 17.08:09 da Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Özge GENÇ’in (ÖZGE GENÇ ÇAKAR) (905327717xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Özge’nin “Özge ben TESEV’den nasılsın... işte böyle biz yeni bir saha 

çalışması yapıyoruz bu geri dönüşlerle ilgili örgüt örgüt çevresi falan o yüzden sürekli sürekli 

sürekli seyahatteyim yani,… son 3 aydır filan hesapladım toplam 1 hafta İstanbul’da kalmışım 

öyle abuk bir durumum var  … yani Irak a gittik işte Avrupa’da filan PKK’lilerle 

görüşmeler ,…,Böyle bir Ocak Aralık ortasına kadar 400 kişi ile filan görüşeceğiz yani 

ekip olarak tabi ,…,Fakat öyle baya ciddi mesai alan bir çalışma oluyor filan işte hani 

geri dönüş olursa kimin ne ihtiyacı olur falan gibi gibi şeyler … öyle baya ilginç bir 

çalışma tabi hani şikayet ... çok geziyorum ama ... öğreniyorum Vallahi böyle öyle işte” 

dediği, Yiğit’in “Süper çok güzelmiş çok güzelmiş evet çok güzelmiş Özge kolay gelsin“ 

dediği, Yiğit’in “…,Şimdi bu sizden kürt meselesi ile ilgili kim var demokratikleşme 

programı mı yapıyor bu işleri kim yapıyor” dediği, Özge’nin “Evet biz yani bizim program 

yapıyor“ dediği, Yiğit’in “ Ha kaç kişisiniz orada ya şöyle biz bir dernek kurduk Diyalog ve 

Uzlaşma Merkezi diye işte bu kürt sorununa sivil toplum katkısı ile ilgili bir şeyler yapmak 

istiyoruz“ dediği, Özge’ in “hı hı güzelmiş” dediği, Yiğit’ in “Evet ondan sonra bu Cumartesi 

haftaya Cumartesi bir yuvarlak masa toplantısı yapacağız orada yani küçük bir ekiple bundan 

sonra beraber hareket edelim bu işte herkes bir ucundan tutsun yap zaten yaptığı şeyler varsa 

onları ortaya koysun gibi bir böyle çalışma grubu toplantısı“ dediği, Özge’nin “Hıı anladım 

Vallahi şuanda bizde kürt sorunu ile ilgili işte bu sana bahsettiğim geri dönüş çalışması 

var bir de faili meçhullerle ilgili bir çalışma var” dediği, Yiğit’nin “Hı hı ha bu şey 

Hande’nin takip ettiği ...” dediği,  

ID: 2475007505 de kayıtlı, 02.12.2013 19:03:33 te Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) X Şahsın (Uluslararası Numara London-United Kingdom) (442073475xxx) 

aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in “Efendim” dediği, X Şahsın “Merhaba Yiğit 

AKSAKOĞLU mu konuşuyor” dediği, Yiğit’ n “Evet doğru” dediği, X Şahsın “Ben 

BBC’den meslektaşınız Selin ile çalışıyorum BBC TÜRK ...” dediği, Yiğit’in “Evet evet” 

dediği, X Şahsın “Numaranı ondan aldım BBC dünya servisinde bir radyo programı üzerinde 

çalışıyorum adı World Have Your Say bugün olacak GMT’ye göre saat 6 ‘da “ dediği, 

Yiğit’in “Tamam “ dediği, X Şahsın “Uygun olup olmadığını merak ettim“ dediği, Yiğit’in 

“Konu nedir“ dediği, X Şahsın “Dünya çapındaki protestolar biliyorsun şuan Tayland’da 

protestolar Ukrayna’da protestolar var ... Türkiye Mısır ve Tayland ve şuanda Ukrayna’daki 

protestolardan öğrendiğimiz dünya çapındaki protestocuları bir panele davet ediyoruz 

uzmanlar akademisyenler sosyal medya aktivistleri ... protesto tecrübeleri bu nedenle Selin 

senin adını önerdi çünkü sen Türk protestocuları arasındaydın ... “ dediği, Yiğit’in “Evet” 

dediği, X Şahsın “Bu nedenle saat 6 - 7 arası uygun olup olmadığını merak ediyorum sesinle 

programa katkıda bulunmak için“ dediği, Yiğit’in “Evet tabi ki önce iki şey sormam gerek 

belki üç isminizi alamadım üzgünüm“ dediği, X Şahsın “benim adım  ... senin için telaffuzu 

zor X-u-a-enne olarak heceleniyor” dediği, Yiğit’in “Tamam nasıl söyleniyor” dediği, X 

Şahsın “Sıvan gibi sıvan ... biliyorsun“ dediği, Yiğit’in “Sıvan tamam ... sun” dediği, X 
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Şahsın “Evet evet doğru evet” dediği, Yiğit’in “Tamam Sun GMT  saatini benim yerel 

saatime göre nasıl ayarlayacağım saat farkı nedir“ dediği, X Şahsın “A tamam bir dakika 

lütfen şuan Türkiye’de saat kaç“ dediği, Yiğit’in “Şuan 7yi 5 geçiyor” dediği, X Şahsın “1 

saat olabilir” dediği, Yiğit’in “1 saat “ dediği, X Şahsın “... 1 saat olabilir 7yi 5 geçiyor 8i 5 

geçe programa canlı olarak başlayacağız“ dediği, Yiğit’ in “Peki” dediği, X Şahsın “Ve senin 

saatine göre 9 a kadar bu yüzden sana uygun olur mu“ dediği, Yiğit’in “Evet tabi ki ve üçüncü 

sorum nasıl bir katkı yapmam bekleniyor çünkü Tayland’da  ve Ukrayna’daki çatışmalar 

konusunda katkı yapamam onları ... takip ediyorum“ dediği, X Şahsın “World Have Your Say 

bir radyo programı sizin gibi insanların ... tartışma  ajandasını tanımladığı bir program 

Türkiye’deki protestolarla ilgili  tecrübelerinizi fikirleriniz dile getireceksiniz diğer 

tecrübelerle karşılaştırıp tartışabilelim bu yüzden programın  adı World Have Your Say sen 

söylemini söyleyeceksin ...” dediği, Yiğit’ in “Peki “ dediği, X Şahsın “Senin programda olup 

olmayacağından emin olmadığım için arıyorum listeyi ... editör ve prodüksiyon ekibine ve 

sana e mail göndereceğim şuan e mail e girebiliyor musun “ dediği, Yiğit’in “Evet “ dediği, X 

Şahsın “Tamam bu durumda mailini alabilir miyim ... editörü ... sonra sana yayındayken nasıl 

yapacağımız ile ilgili detaylar ...“ dediği, Yiğit’in “Tamam peki e mail adresimde ismimi yaz 

y-i-g-i-t “ dediği, X Şahsın “Evet yigit” dediği, Yiğit’in “ak” dediği, X Şahsın “Evet yigit ve 

sonra“ dediği, Yiğit’in “a-k soyadımın ilk iki harfi gibi “ dediği, X Şahsın “Tamam a-k evet “ 

dediği, Yiğit’in “@gmail.com” dediği, X Şahsın “Tamam gmail“ dediği, Yiğit’ in “Evet 

gmail” dediği, X Şahsın “Tamam ... gmail.com” dediği, Yiğit’ in “Evet evet doğru” dediği, X 

Şahsın “Tamam editörümle oturduktan sonra sana detaylar hakkında  bir e mail 

göndereceğim“ dediği, Yiğit’in “Peki“ dediği, X Şahsın “Çok teşekkür ederim “ dediği, Yiğit’ 

in “Bir saat içinde konuşacağız hayır“ dediği, X Şahsın “Evet evet ama programın birinci mi 

yoksa ikinci yarısında mı olacaksın karar vereceğiz senin için düzenleme ... skype idin var 

mı“ dediği, Yiğit’in “Adım ve soyadım ile ararsanız bulabilirsiniz ya da bana bir e mail 

gönderirseniz tam skype adımı gönderirim“ dediği, X Şahsın “Tamam “ dediği, Yiğit’in 

“Peki” dediği, X Şahsın “Peki çok teşekkürler kısa süre sonra konuşacağız“ dediği, 

ID: 2473750690 da kayıtlı, 02.12.2013 10.41:50 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) Gonca’nın  (SOSYAL DEĞİŞİM DERNEĞİ GÜMÜŞSUYU SARAY 

ARKASI GÜZEL MARMARA APT. NO:31 3/1 BEYOĞLU) (902122924xxx) aradığı 

görüşmede özetle; … Gonca’nın “Sizden sonra Listak sunum yapacak“ dediği, Yiğit’in 

“Tamam” dediği, Gonca’nın “ Ondan sonra Sulukulede bir turumuz olacak ... Ergonun ... 

bordundaki bir arkadaş şey yapacak tur yapacak sonra Unkapanı’nda İhd’den Meral ÇILDIR 

bizimle beraber bir saha ziyaretine gelecek sonra Gezi Hareketine ilişkin olarak Korhan 

GÜMÜŞ Ve Meltem URAL birer sunum yapacak bu şekilde yani yaklaşık maksimum 25-30 

kişilik” dediği, Yiğit’ in “Tamam katılım ...” dediği, Gonca’nın “Pardon” dediği, Yiğit’ in 

“Katılımcılar kim yani kim geliyor” dediği, Gonca’nın “Katılımcılar da şey Avrupa’dan 

aktivist arkadaşlarımız gelecek bizim dışımızda dört farklı örgüt var“ dediği, Yiğit’in 

“Tamam” dediği, Gonca’nın “Dilerseniz onların da isimlerini sayabilirim aslında kılavuz 

göndermiştim size orda detayları da var oradan da bakabilirsiniz” dediği, Yiğit’in “... peki 

dördü de bir buçukta sizin ofisinizde değil mi” dediği, Gonca’nın “bizim ofiste değil Cezayir 

toplantı salonunda“ dediği, Yiğit’in “Ha Cezayir tamam oldu “ dediği, 

ID: 2506888991 de kayıtlı, 17.12.2013 14.33:33 te Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) Havva’yı (HAVVA KÖK ARSLAN) (905337324xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Yiğit’in “gelemedim kusura bakma” dediği, Havva’nın “ Yok rica ederim rica ederim 

şey ben seni şey için rahatsız ettim Yiğit şimdi biz Cuma günü Ankara’ya döneceğiz de 

Ankara’ya dönmeden önce .. şey yapabilir miyim diye hani sana mail göndermiştim ya bu 

gezi ile ilgili olarak” dediği, Yiğit’ in “ Evet bak bakı doğru doğru doğru ne göndereyim sana 

hatırlamıyorum bende maalesef görsel bir şey çıkmadı ama ... bir kere daha bakayım 

görüşürüz diye ben onu geri atmıştım bakacağım” dediği, Havva’nın “Ben ge.. tekrar 
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gönderebilirim” dediği, Yiğit’in “ Yok yok bende var mail yok bakıp göndereceğim” dediği, 

Havva’nın “ Ama gelip yani hıı işte onların yani diğer şeyler karşılaştıracağımız için işte 

güvenlik nasıl sağlandı sağlık şey sistemi nasıl mesajlarını nasıl iletmek için ne gibi 

yollar kullandılar şiddete uğraştıkları uğradıkları zaman nasıl cevap verdiler gibi böyle 

bir takım detaylarla ilgili data yani birinci el bilgi şey lazım” dediği, Yiğit’in “Tamam 

tamam“ dediği, Havva’nın “ Yani mesela senin gidip göreceğin şeyler varsa bir yerde bunlar 

sergileniyorsa” dediği, Yiğit’in “Yok” dediği, Havva’nın “Bir bir yerde toplanıyorsa filan 

oradan da alabilirim” dediği, Yiğit’in “yani bildiğim bir yer yok elimdekileri ben derleyip 

toparlayayım” dediği, Havva’nın “Resimleri varsa yani mesela yazılar vardı siz aranızda 

toplanıp belli bir takım şeyler toplantılar yapıp şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım falan 

gibi ...” dediği, Yiğit’in “Yok öyle bir şey yok maalesef yok ben bildiğim kadarını hani dahil 

olduğum kısmı ile ilgili yazabileceklerimi yazayım ondan sonra işine yarayanları alırsın 

oradan olur mu öyle“ dediği, Havva’nın “Tamam hani senin yazmandan çok şimdi o kadar 

seni de yormak istemiyorum ben” dediği, Yiğit’in “ Yok yok yani zaten bu söylediğin şeylerle 

ilgili çok az var benim de bilgim yani içine dahil olduğum şeyleri nasıl yazabilirim onu da 

bilmiyorum yani işte Mimar Mühendisler Odasında toplantılar oldu ama hani o 

toplantıdan buraya yazacak hiç bir şey yok mesela anlatabildim mi hani kısaca böyle 

toplantılar oldu işte parkın içinde forumlar oldu forumlardan neler konuşuldu genel 

olarak onu söyleyebilirim hani şeydenken parktayken neler konuşuldu falan ama hani 

şöyle kararlar alındı diyebileceğim aslında somut bir şey yok ki zaten temel olarak 

sorunlardan biride oydu yani hani karar alma mekanizması yoktu biraz ama bunu 

yazınca bir yorum yapmış oluyorum o yorumu ben o yorumları gönderirim yani” dediği, 

Havva’nın “Hıı okey tamam“ dediği, Yiğit’ in “Tamam” dediği, Havva’nın “Tamam tamam” 

dediği, Yiğit’in “Yani bakarsın işine yani bana şunlarla ilgili daha çok bilgi lazım dersin 

olmazsa biliyorsam onları yazarım yoksa şu bilir diye yönlendiririm bir de onlara sorabilirsin 

tamam” dediği 

 

2.2.6. Çiğdem Mater Utku   

Mehmet Osman KAVALA yönetimindeki Anadolu Kültür A.Ş.’de danışmanlık 

görevi bulunmaktadır. Mehmet Osman KAVALA, Memet Ali ALABORA, Şerafettin Can 

ATALAY ile irtibatlıdır. Taksim Dayanışmasından Şerafettin Can ATALAY ile irtibatlıdır. 

Telefon görüşmelerinde Şerafettin Can ATALAY’ın, düzenlenen bir toplantıya katılmasını 

istemektedir.  GEZİ kalkışmasında, gösteri ve yürüyüşlere katıldığı, Taksim Dayanışması, 

Taksim Platformu ile irtibatlı olduğu ve düzenlenen kent forumları ile ilgili konuşmalarının 

yer aldığı tespit edilmiştir.  

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Mücella Yapıcı ile arasında 07/04/2013-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

9 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 10/06/2013-22/06/2013 tarihleri arasında toplamda 4 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 18/01/2012-25/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 536 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mine Özerden ile arasında 08/08/2012-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 9 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu,  

Şerafettin Can Atalay ile arasında 23/01/2013-30/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

294 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Tayfun Kahraman ile arasında 12/06/2013-28/06/2013 tarihleri arasında toplamda 23 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 
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kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, tekrara düşmemek maksadıyla iddianamemizin bahsi 

geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Mehmet Osman Kavala’nın talimatı  ile Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun “Gezi 

kalkışmasının derinleştirilip yaygınlaştırılması için” organize ettiği forum toplantılarına 

katılmaktadır. Telefon görüşmelerinde, GEZİ kalkışmasına aktif olarak katıldığı tespit 

edilmiştir. Gezi kalkışmasıyla ilgili film çekimi, belgesel konularında, VİDEO İŞGAL 

isminde 15 dakikalık bir çekimle ilgili Osman KAVALA ile birlikte Saray Bosnalı Rada 

SEZİÇ (film yapımcısı) ile konuştuklarını, Erivan film festivalinde bu görüşmenin 

gerçekleştiğini, Açık Toplum Vakfının bu tür çalışmaları Anadolu Kültür A.Ş. 

üzerinden fonladığını (ID NO:2223204847 ) anlattığı, VİDEO İŞGAL adında 15 dakikalık 

görüntüyü Osman KAVALA’nın yanında götürdüğü ve gösterdiğini beyan etmektedir. Ayrıca 

bu tür görüntüler çekilmesi ve çalışma yapılması için OLGU isimli şahısla yaptığı bir 

görüşmede, Açık Toplumun fonlaması için bağlantıyı sağlayacağını söylediği,   

Aynı konuyla ilgili Asena GÜNAL’ın Mehmet Osman KAVALA ile yaptığı (ID: 

2189614933 de kayıtlı) telefon görüşmesinde “DEPOYU bu sergiyi ... sergisini sonra 

VİDEO OCCUPYcılar geldiğinde de hani onlar da yani onlar da gelecek diye biliyorum 

... son Gezi ve orada çektikleri şeyleri anlatırlar çünkü onlar” diyerek, bahsi geçen 15 

dakikalık VİDEO İŞGAL/VİDEO OCCUPY’den bahsettikleri tespit edilmiştir. 

GEZİ kalkışmasının Türkiye geneline derinleştirilerek yaygınlaştırılması için toplantı 

ve eğitimler yapıldığı, Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları ile Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU’nun organizesinde daha önce gerçekleştirildiği 

söylenen toplantılardan bahsedildiği, son olarak 27.06.2013 tarihinde bir toplantının daha 

yapılacağından bahsedildiği, bu amaçla çalışmalar yaptıkları, toplantı için Mehmet Osman 

KAVALA’nın sahibi olduğu Cezayir Restoran veya işletmesini Övül AVKIRAN’ın yaptığı 

anlaşılan GARAJ İSTANBUL isimli iş yerlerinin isminin geçtiği, daha sonra toplantının 

GARAJ İSTANBUL’da yapılmasının kararlaştırıldığı ve 27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası 

Hanzade GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU'nun organizesinde yaklaşık (31) 

kişinin katılımı ile toplantının gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU’nun  ID:2173210347 de kayıtlı görüşmesinde “… sana bir email 

göndereceğim bunla ilgili bide birşey.. şimdi bu ekipte kimler var ben sana üstünden geçeyim 

işte Osman KAVALA, Ferda KESKİN, Turgut hoca var Levent ODUNCU var  …Biraz 

sanatçı tayfası var birkaç akademisyen var  ….. Çiğdem MATER, Murat ...  …Burcu 

KULYUĞ …Türk Tabibler Birliğinden birisi var Barodan birisi var …” şeklinde 

konuşmalarının yer aldığı tespit edilmiştir.  

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA 

10.09.2013 günü saat.19.40 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi ve civarında izinsiz 

gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen şahıslardan yaralananların ve gaza maruz kalanların 

Çiğdem Mater UTKU’nun İlimiz Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescit Mahallesi Sofyalı Sokak 

Hamson Apartmanı No:20 Daire:7 sayılı yerde bulunan ofisini ilk yardım müdahalesinde 

kullandıkları tespit edilmiştir. 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2164103623 de kayıtlı, 19.06.2013 14:37:13 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) AYŞE’yi  (905322476xxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe’nin “Herhalde 

Şebnem seni aradı bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı 
ve hani senin için bir panik oldum kesinlikle yani bunun ne olur böyle yayınlamayın diye” 

dediği, Memet Ali’nin “ben ulaşamadım Levent’e mesaj attım“ dediği, Ayşe’nin “ Ama.. çok 

yanlış“ dediği, Memet Ali’nin “Bende şuanda şuan itibari ile böyle bir metin.. ... 

düşünüyorum eğer” dediği, Ayşe’nin “Memet Ali yok şimdi şöyle bir şey oldu ben tamam biz 

Meltoş’la birlikteyiz Kaz dağlarına geldik de Altınoluk’a doğru geliyoruz evet şimdi sizin 

şeyi çektiğiniz yere şey diyeceğim sana şimdi garip bir şey oldu ben sonra içim rahatladı 

benim ben bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat 

şimdi beni Sevilay aradı…Ve Çiğdem MATER o ona yollamış bunu yönetmenler 

imzalasın diye buna Memet Ali’nin onayı ve haberi var demiş şimdi bu ben.. “ dediği, 

Memet Ali’nin “ Hayır ben…Kişisel olarak söyledim olmadığını…Ve hatta şuanda böyle bir 

şeye ihtiyaç olmadığını“ dediği, Ayşe’nin “Aynen Memet Ali “ dediği, Memet Ali’nin “ ... 

tane daha bir şey olursa yani “ dediği, Ayşe’nin “Başka türlü bir şey“ dediği, Memet Ali’nin 

“kamuoyunu buraya saklamak gerektiğini düşünüyorum“ dediği, Ayşe’nin “Evet başka 

türlü ve daha şık bir şey bunun tonu tavrı sana tam tersi son derece zarar verici bir tavır ve 

ton“ dediği, Memet Ali’nin “... ben de ben de öyle düşündüm ve ilettim“ dediği, Ayşe’nin 

“Tamam süper…O zaman ben şimdi Çiğdemi ara yok ulaşamıyoruz Çiğdemi arıyorum 

Sevilay’ı arıyorum söylüyorum…ya sende aman Levent bu ... kesin ve net “ dediği, Memet 

Ali’nin “Ben bu.. ... zaten“ dediği, Ayşe’nin “Hıh tamam çünkü “ dediği, Memet Ali’nin “ ... 

görüşmek üzere” dediği, Ayşe’nin “Ha bir yerden Twitter üzerinden birisi paylaşır filan diye 

de korktum yani anladın mı“ dediği, Memet Ali’nin “Tamam“ dediği,  

ID: 2164119716 de kayıtlı, 19.06.2013 14:46:16 da MEMET ALİ ALABORA’YI 

(905334671xxx) AYŞE’nin  (905322476xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“Ayşeciğim şeyden dolayı aradım hani “ dediği, Ayşe’nin “Çiğdem ile konuştum“ dediği, 

Memet Ali’nin “Tamam tamam“ dediği, Ayşe’nin “Şu anda iptal ediliyor canım o gruba 

yazıyor“ dediği, Memet Ali’nin “Tamam tamam tamam canım görüşürüz” dediği, Ayşe’nin 

“Tamam tatlım sen Levent’le halledersin hani ayıp şey yani hakikatten herke.. her okuyan 

yalnız birbirini arıyor yani tonu doğru değil“ dediği, Memet Ali’nin “Tamam tamam ...” 
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dediği, Ayşe’nin “sonra siz ne derseniz hani zaten yapılır da“ dediği, Memet Ali’nin “Ben bir 

şey demedim zaten ... yani“ dediği, Ayşe’nin “Biliyorum demediğini onu da öğrendim 

biliyorum canım biliyorum “ dediği, Memet Ali’nin “Benim benim dahlim olan bir şey değil 

öpüyorum“ dediği,  

ID: 2189906397 de kayıtlı, 03.07.2013 18:50 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) ÇİĞDEM MATER UTKU’yu (905322911xxx)  aradığı görüşmede özetle; 

Çiğdem’in “Ben şimdi Taksim eyleme doğru yürüyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “He 

İstanbul’dasın“ dediği, Çiğdem’in “Evet evet siz“ dediği, Mehmet Osman’ın “tamam ben de 

İstanbul’dayım da “ dediği, Çiğdem’in “Ha“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bizim depoda bir 

şeyimiz var misafirler falan var“ dediği, Çiğdem’in “Ha okey“ dediği,  

ID: 2218998954 de kayıtlı, 20.07.2013 20:33:02 da Çiğdem Mater UTKU’nun 

(905322911xxx) Bacingar JAN’a  (14164532xxx) (Uluslararası Numara:1 416453 Bell 

Mobility (MOB) Toronto, ON-Canada) attığı mesajda özetle; Jan, biz iyiyiz İstanbul’dayız. 

Polis her günkü gibi tekrar saldırdı. Biz güvenli bir yerdeyiz ;) Çok kısa zamanda sana 

yazacağım. Sevgilerle :) 

ID: 2219008634 de kayıtlı, 20.07.2013 20:39:22 da Çiğdem Mater UTKU’ya 

(905322911xxx) Bacingar JAN’ın  (14164532xxx) (Uluslararası Numara:1 416453 Bell 

Mobility (MOB) Toronto, ON-Canada) attığı mesajda özetle; Üç kat uyanık olun, lütfen! 

Riskleri hesaplayın ve nezarethane de sonuçlanmasın her ikiniz de. Beni bilgilendirin. 

Bacigner.  

ID: 2219082158 de kayıtlı, 20.07.2013 21:22:38 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Aslı’nın  (905333741xxx) (ASLI ÇARKOĞLU) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın “Elime sopa alıp polis dövmeye çıkayım diye düşünüyorum” dediği, Çiğdem’in 

‘İyi oluyor telefonla bana bunları söylemen’ dediği, Aslı’nın ‘kedilerden biri bir yanımda 

öbürü öbür yanımda yine tam hazırlanıp çıkmaya hazırken evde oturma kararı 

hikayesindeyim’ dediği,  

ID: 2219913317 de kayıtlı, 21.07.2013 14:13:41 da Çiğdem Mater UTKU’nun 

(905322911xxx) X Bayanı  (905359690xxx) (ŞULE NESRİN ALPER) aradığı görüşmede 

özetle; Çiğdem’in ‘Tamam canım okey bir konuşayım bakalım da biz 5’teki eyleme 

gideceğiz’ dediği, X Bayanın ‘Olur bir geleyim ona da çok kendimi kapattım daha 

doğrusu aktivizmi unuttum yani (gülüyor) Kadıköy’de takılmaktan iyi misin peki’ 

dediği, Çiğdem’in ‘iyiyim ya çok yorulmuşuz tatil mi yaptık üzerimizden dozer mi geçti belli 

değil yani’ dediği,  

ID: 2220285219 de kayıtlı, 21.07.2013 18:25:50 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Aslı’nın  (905333741xxx) (ASLI ÇARKOĞLU) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın ‘Tomanın biraz iler.. biraz gerisindeyiz yani‘ dediği, Çiğdem’in ‘Neyin’ dediği, 

Aslı’nın ‘Tomanın biraz gerisindeyiz sen neredesin‘ dediği, Çiğdem’in ‘Hangi tomanın’ 

dediği, Aslı’nın ‘Galata’ya şeye tünele çıkıştaki tomanın‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ha biz şimdi 

İngiliz konsolosluğunun arkasındayız o tarafa doğru geliyoruz müdahale yapıldı da‘ 

dediği, Aslı’nın ‘O kadar geriye gitmeyin o kadar geriye gitmeyin şeyden Turkcellin oradan 

çıkın çünkü’ dediği, Çiğdem’in ‘ Turkcelin oradan çıktık peki siz nerede oturuyorsunuz‘ 

dediği, Aslı’nın ‘Oturmuyoruz biz sokaktayız yoldayız İstiklalin üstündeyiz Turkcell 

paşabahçenin biraz ilerisindeyim yani‘ dediği, … Çiğdem’in ‘Peki bir müdahale yok‘ dediği, 

Aslı’nın ‘Olabilir çünkü polis yolu kapatmış durumda onun  önünde millet duruyor‘ 

dediği, Çiğdem’in ‘Hım okey tamam biz şimdi Odakule’den çıkacağız öyle düşün’ dediği, 

Aslı’nın ‘Okey tamam ben Ada kitap evinin biraz gerisindeyim öyle bir yerdeyim gelince ara’ 

dediği, … 

ID: 2220667052 de kayıtlı, 21.07.2013 22:35:120 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) X Bayanın  (905305236xxx) (DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş) aradığı 

görüşmede özetle; … X Bayanın ‘Canım Çiğdemim sen parkta mısın’ dediği, Çiğdem’in 
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‘Ne yapıyorsun evet‘ dediği, … X Bayanın ‘Ya bir hazırlık bilmem ne bir telaş polisti 

bilmem ne öyle bir şey var mı’ dediği, Çiğdem’in ‘Görebildiğimiz yok dışarıdan öyle bir şey 

varsa çıkalım’ dediği, X Bayanın ‘Yok Başbakanın sonuçta bu cümlesi yanlış anlaşılmış 

olabilir Geziye de gidebilirim dedi bizim Hakan Çelik geri zekalısı Başbakan Geziye 

gidiyor diye tweet hala ...’ dediği, Çiğdem’in ‘(Gülüyor) ciddi misin’ dediği, X Bayanın ‘Ya 

neyse ortalık karıştı biz hepimiz teyakkuzdayız belki de doğruda olabilir ondan sonra’ 

dediği, … X Bayanın ‘Haliç Kongre Merkezinde oradan oraya intikal edebilir diye 

hepimiz kırmızı alarm verdik fakat Hakan dan ses yok‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ya bir şey 

söyleyeceğim öyle bir şey olursa haber ver gözünü seveyim burada salak gibi kalmayalım 

(gülüyor)’ dediği,  

ID: 2220164106 de kayıtlı, 21.07.2013 17:05:52 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) X Bayanın  (905359690xxx) (ŞULE NESRİN ALPER) aradığı görüşmede 

özetle; Çiğdem’in ‘Ay tabi ki hayır taksideyim sen neredesin‘ dediği, X Bayanın ‘Tamam biz 

geldik Zeynep’le ararsın’ dediği, Çiğdem’in ‘Neredesiniz’ dediği, X Bayanın ‘İşte şeydeyiz 

Mis sokağın girişindeyiz‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ama eylem Galatasaray’dan başlamayacak mı‘ 

dediği, X Bayanın ‘İşte biz de anlayamadık Galatasaray’da BDP’liler varmış şimdi burada bir 

açıklama yapılıyor basın burada filan‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ha şey esnaf Mis sokakta mı yani’ 

dediği, X Bayanın ‘Esnaf Mis sokakta anladım evet’ dediği,  

ID: 2220166582 de kayıtlı, 21.07.2013 17:07:34 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) X Bayanın  (905359690xxx) (ŞULE NESRİN ALPER) aradığı görüşmede 

özetle; X Bayanın ‘Canım bence sen Galatasaray’a gel‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ha yürüyorsunuz‘ 

dediği, X Bayanın ‘Öyle duruyorlar Mis sokakta evet biz oraya bakalım dedik hani onlarda 

yürüyecek bence bir noktada yani‘ dediği, Çiğdem’in ‘Çünkü Beyoğlu Belediyeye 

yürünecekti okey ben Galatasaray’a geliyorum‘ dediği, X Bayanın ‘Tamam oraya gel evet 

bence de’ dediği, 

ID:  2231132888 de kayıtlı, 27.07.2013 21:10:58 de Şerafettin Can ATALAY’ ı 

(905322337xxx) ÇİĞDEM MATER UTKU’nun (905322911xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “Anladım çok güzel ya çok güleceğin bir sorum var sana … birisi bana e bir 

dakika bir dakika ay pardon twiter dan şöyle bir şey yazmış ... başka tweet hesaplarını da 

yazıyor ve diyor ki işte çok takip edilen hesaplar Ceylanpınar’la ilgili hashtag olması için 

tweet atın ne yapmam lazım benim … Sana da gelmiş olabilir bir bak istersen“ dediği, 

Çiğdem Mater’in “Bir dakika dur bilgisayarda mısın telefonla mı yapıyorsun ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Telefonla yapacağım telefonla yapacağım“ dediği, Çiğdem Mater’in “Okey 

tamam telefonda bir tane şey işareti var ya hashtag işareti onu biliyorsun“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “gördüm yani“ dediği, Çiğdem Mater’in “Bakayım ... hashtagi ne acaba o hashtag 

işaretinden yapıp yanına Ceylanpınar yazacaksın bir de Ceylanpınar’la ilgili bir cümle 

yazacaksın“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam bakayım Ceylanpınar’la ilgili ... yazıyor ne 

bileyim ya bu da bir sorumluluk getiriyormuş insana kardeş çok zormuş bu ya hayır ya..” 

dediği, Çiğdem Mater’in “(Gülüyor) Twitterla tanışmak ha bak diren Ceylanpınar diye bir 

hashtag yapmışlar şimdi onu gördüm onun başına” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam oldu 

Ceylanpınar’da ne oluyor şuanda ya şuanda bir şey oluyor mu Ceylanpınar’da” dediği, 

Çiğdem Mater’in “Patır patır insanlar ölüyor“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım da” dediği, 

Çiğdem Mater’in “Bugün biraz önce yine birisi ağır yaralanmış“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Abi ... anladım da hani orada” dediği, Çiğdem Mater’in “Ama yani her topa her topa 

gireceğiz diye bir zorunluluk yok tabi“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hayır bir de siyasi bir 

hadise yok yani atıyorum hani millet gösteri yapıyor ve ... onun sonucunda bir şey oluyor 

durumu yok yani“ dediği, Çiğdem Mater’in “Dün akşam oldu ama bugün yok herhalde daha“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “O zaman dün akşam olduysa yazarız tamam anladım” dediği, 

Çiğdem Mater’in “Diren Ceylanpınar yazacaksın D büyük olacak C büyük olacak o hashtag 

olarak çıkacak zaten sen yazarsan” dediği, Şerafettin Can’ın “D ve C birleşik mi olacak ayrı 
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ayrı mı“ dediği, Çiğdem Mater’in “Diren Ceylanpınar birleşik olacak“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Hı hı ha başında da o acayip işaret olacak” dediği, Çiğdem Mater’ in “Diren in D si 

Ceylanpınar’ın Csi birleşik olacak ... büyük olacak evet başında da o iki tane ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Ulan ... ne saçma bir hayatım var ya hadi görüşürüz“ dediği, 

ID: 2311061408 de kayıtlı, 10.09.2013 19:40:27 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Utku BAŞAR’ın  (905366460xxx) (AYŞE BAŞAR) aradığı görüşmede 

özetle; Çiğdem’in ‘Ofisteyiz bir böyle gaz yiyenleri falan alıyoruz sen ne yapıyorsun‘ 

dediği, Utku’nun ‘Ne yapayım evdeyim bende şey peki var mı insan çok‘ dediği, Çiğdem’in 

‘Yani şimdi bir grup geliyor mesela biz tanıdıklarımızı alıyoruz tabi canım açmıyoruz kapıyı 

sende gel istersen Muratlar da buraya gelecek‘ dediği, Utku’nun ‘Yok ya yani şimdi gaz maz 

muhabbeti olursa ya parti yapmıyorsun revir orası‘ dediği, Çiğdem’in ‘Daha değil canım 

daha o durumda değiliz‘ dediği, Çiğdem’in ‘Yani daha o kadara bir şey olmadı neyse ki de ...’ 

dediği, … 

ID: 2311083188 de kayıtlı, 10.09.2013 19:51:23 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Derya KARADAĞ’ın  (905354882xxx)  aradığı görüşmede özetle;  

Çiğdem’in ‘şimdilik iyi ama twitterda plastik mermi başladı Tünelde yazıyor o yüzden 

bilemedim Mü.. Müc gitmiş oturmuş meydana’ dediği, Derya’nın ‘Hı biliyorum biz de 

şeydeyiz Atlasın arka taraflarında bir yerde kaldık binanın içinde’ dediği, Çiğdem’in 

‘Kim kimsiniz’ dediği, Derya’nın ‘Erinçle ikimiz Begüm falan da buralarda’ dediği, 

Çiğdem’in ‘Çok gaz yediniz mi‘ dediği, Derya’nın ‘Çok değil ya ben zaten sürekli bulduğum 

yere girdiğim için tırs..’ dediği, Çiğdem’in ‘Maskeli misin’ dediği, Derya’nın ‘Hayır hiçbir 

şeyim yok benim’ dediği, Çiğdem’in ‘Ha okey biz ofisteyiz becerebiliyorsan gel istersen’ 

dediği, Derya’nın ‘ ... işte oraya gelebilir miyim emin ondan olamadım şu an‘ dediği,  

ID: 2311222000 de kayıtlı, 10.09.2013 21:04:06 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Ahmet ŞIK’ın  (905323762xxx) (AHMET ŞIK) aradığı görüşmede özetle; 

Ahmet’in ‘Bir twit rica ediyorum ...’ dediği, Çiğdem’in ‘Hı söyle’ dediği, Ahmet’in 

‘Tarlabaşı Bulvarı olduğu gibi sivil polis ve hepsi gösterici kılığında tamam mı‘ dediği, 

Çiğdem’in ‘Abi ben orada değilim beni dur bunu birine yazdırayım okey tamam tamam’ 

dediği, Ahmet’in ‘Ben oradayım ben şu an oradayım şey diyeceğim sadece İstiklalden 

aşağı sürüyorlar aşağıda da siviller gözaltı yapıyor tamam mı’ dediği, Çiğdem’in ‘Nerede 

yapıyorlar gözaltıyı’ dediği, Ahmet’in ‘İstiklalden Tarlabaşı’na sürüyorlar Tarlabaşı 

silme sivil polis dolu ve hepsi gösterici kılığında eşofmanlı meşofmanlı’ dediği, Çiğdem’in 

‘Tamam okey okey tamam‘ dediği,  

İletişimin dinlenmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarına göre; 10.09.2013 günü 

saat.19.40 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi ve civarında izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak 

isteyen şahıslardan yaralananların ve gaza maruz kalanların Çiğdem Mater UTKU isimli 

şahsın İlimiz Beyoğlu İlçesi Asmalı Mescit Mahallesi Sofyalı Sokak Hamson Apartmanı No:20 

Daire:7 sayılı yerde bulunan ofisini ilk yardım müdahalesinde kullandıkları bilgisi alınması 

üzerine;Saat:21.00 sıralarında bahse konu adres civarına geçilmiş, İstiklal Caddesinde ve ara 

sokaklarda görevli Polis memurlarının eylem yapan şahıslara müdahalede bulunduğu, 

kalabalık gruplardan kopan bazı şahısların ise Sofyalı Sokak No:20 sayılı yerde bulunan 

Hamson Apartmanına girdikleri, şahıslardan bazılarının 3. katta No:7 sayılı daireye girip 

çıktıkları, bu sırada bahse konu daireden çıkan Çiğdem Mater UTKU isimli şahsın da katta 

bulunan diğer eylemci şahıslara beyaz renkli hijyenik maske dağıttığı, şahıslara yardıma 

ihtiyaçlarının olup olmadığını, Gaviscon isteyen olup olmadığını sorduğu elinde şişe 

içerisinde beyaz renkli sıvı Gaviscon maddesi bulunduğu görülmüştür. 
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ID: 2315943803 de kayıtlı, 13.09.2013 14:16:54 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) Tamar NALCI’nın  (905366966xxx) (TAMAR NALCI) aradığı görüşmede 

özetle; Tamer’in ‘Şey bu İstanbul forumlarına çağrımızdır diye şey yapalım dedik ya’ 

dediği, ‘…’, Tamer’in ‘Hani onu 17 Eylül saat 10da hani aynı çağrıyı yazıyorum sadece 

başına tüm İstanbul forumlarına çağrımızdır diye ekliyorum‘ dediği, ‘…’, Tamer’in ‘O 

kadar değil mi özellikler birilerine böyle ifade yaparak falan şey etmeliyim’ dediği, 

Çiğdem’in ‘Hayır forumlara ifade etmen lazım‘ dediği, Tamer’in ‘Hah okey onu bir ayar..’ 

dediği, Çiğdem’in ‘Onların şeylerini yalnız araman biraz vakit alacak Abbasağa Forumu 

Yoğurtçu Forumu ondan sonra temel onlar önemli herhalde Şişli Merkez Forumu işte 

Tatavla Dayanışması falan’ dediği, Tamer’in ‘Tamam tamam ifade ederim‘ dediği, 

Çiğdem’in ‘Ben şimdi Taksim Dayanışması ile ilgili twit atması uygun mudur diye 

soracağım bakalım‘ dediği, Tamer’in ‘Ha okey evet yani tepeden hani en şey onlarda 

Taksim Platformuna mı bağlı mıydı gerçi’ dediği, Çiğdem’in ‘Hayır Taksim Platformu 

dayanışmanın içinde’ dediği,  

ID: 2349548138 de kayıtlı, 02.10.2013 11:08:33 da Çiğdem Mater UTKU’yu 

(905322911xxx) X Şahısın  (905326954xxx) (DOĞUŞ YAYIN GRUBU A.Ş.) aradığı 

görüşmede özetle;  … X Şahsın ‘He onlar ya daha doğrusu daha kalabalık geleceklerdi 

diye haber salmışlar Helsinkiye ondan sonra işte hani Emel de bir kaç yönetim kurulu üyesi 

olsa iyi olur falan filan diye mail attı baktım dün şey kaçacak durumum vardı kaçtım üçte 

falan sırf Levent’te Fatma BENLİ geldi diğerleri gelememişler neyse biz sandık tanışmaya 

geldiler bunlar filan yani böyle gayet ... tabi Levent’i falan tanıyoruz da yani yarı resmi yarı 

protokol yarı ne haber falan filan Ümit FIRAT filan da vardı sonra dedi ki kadın diğer 

aşamada biz tabi geziyoruz bütün sivil toplum kuruluşlarını hem tanışma hem de GEZİ ile 

ilgili bir rapor hazırlıyorlarmış …onunla ilgili görüşleri alıyoruz falan dedi vallahi dedik 

bizimde bir çift sözümüz olur yani hani bu konuda hiç merak etmeyin dedik sanıyoruz ki ama 

yani daha bir ayrı toplantı daha olacak ... fakat birden bire konu geziye girdi filan alıyım yani 

konuşmaya başladık falan biz Emel ben ondan sonra Özlem DALKIRAN‘ dediği, Çiğdem’in 

‘Ha Özlem var mıydı‘ dediği, X Şahsın ‘Özlem de vardı ondan sonra kadına ne var ne yok 

saydık döktük artık yani çığırından çıkarcasına‘ dediği, Çiğdem’in ‘Abi çok iyi olmuş‘ dediği, 

X Şahsın ‘Tabi tabi yani ... ‘ dediği, Çiğdem’in ‘Bu arada o Fatma çok bizim gibi bir kadındır 

eğer çok değişmediyse yıllar içinde‘ dediği, X Şahsın ‘Ya aklı başında bir kadın evet yani ben 

yani kötü bir izlenim bırakmadı bende ki‘ dediği, …X Şahsın ‘Gayet hatta iyi izlenim bıraktı 

yani tek kötü izlenim bırakan Ümit FIRAT’tı çünkü o biliyorsun ki dinledi dinledi dinledi 
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ondan sonra‘ dediği, … dediği, X Şahsın ‘Yine illa AKP’yi savunacak ya ya şu ...‘ dediği, 

Çiğdem’in ‘Ben Ümit Fırat’la Ömer Laçiner’in kafasını birbirine vurmak istiyorum‘ dediği, X 

Şahsın ‘Vallahi ya Ömer yine geri vites yaptı gezide de Ümit FIRAT aynı kafada gidiyor abi 

ondan sonra şey yani geri vites tabi yine yarım bir geri vites yani o yine şey ama Ümit FIRAT 

iyice tam şey kafasında‘ dediği, Çiğdem’in ‘Delirdi mi bunlar‘ dediği, X Şahsın 

‘ULUSALCILAR VARDI ORADA BİLMEM FALAN FİLAN YA BİR DE ... İŞ YİNE 

ŞURAYA GELİYOR YANİ BİR ARA BİR YİRMİ YEDİ MAYIS ... BU HERİFLER 

FALAN FİLAN DEDİK AMA ŞİMDİ ÜMİT HAKSIZ DEĞİLLER İŞTE O ÖYLE 

OLDU BÖYLE OLDU ŞİMDİ SON DURUMDA NİHAYİ DURUMDA ŞUNA 

GETİRİYORLAR LAFI SİZ BİLMEZSİNİZ BİZ ... YA BİLMEYİZ DE KARDEŞİM 

KİM DARBE YAPACAK ÖZEL Mİ GENEL KURMAY BAŞKANI DARBE 

YAPACAK KİM DARBE YAPACAK BİR ONU DA SÖYLEYİN DE BİLEYİM YANİ 

HANİ‘ dediği, Çiğdem’in ‘HAKİKATEN KİM YAPACAK DARBEYİ’ dediği, X Şahsın 

‘Allah Allah ya hayır bir de yani bu böyle şey olmaz ki yani hani‘ dediği, Çiğdem’in ‘Üstelik 

şeyi göndersene Ümit’e mail olarak Necdet ÖZEL’in dün meclis açılış resepsiyonunda 

söylediklerini‘ dediği, …Çiğdem’in ‘Korkma Ümitciğim korkma diye ... ya‘ dediği, X Şahsın 

‘vallahi billahi yok zaten o zırt pırt yapıyor öyle çıkışlar filan sürekli ya PKK laf ... tamam 

PKK ile kendi senin derdin olabilir ona karışamam ikinizde kürtsünüz‘ dediği, Çiğdem’in 

‘Kendi kendinize halledin‘ dediği, X Şahsın ‘Durup durup PKK’ya laf geçirmeler falan 

bilmem ne hadi bana ne ona kalkıp da benim PKK’yı savunacak halim yok herifin 

karşında yani niye savunayım zaten ama BDP’yi arada böyle bir hani şeyin okkanın 

altına itmeler falan filan bilmem ne hadi onlara ses etmiyorum da artık yani hani fakat 

baktık Emel bir taraftan ben bir taraftan bilmem ne ...’ dediği, Çiğdem’in ‘Bu arada Emel 

inde bir rot balansı kaydıydı kendine gelmiş mi‘ dediği, X Şahsın ‘Eh biraz kendine gelmiş 

eh‘ dediği, Çiğdem’in ‘Ha çünkü o da gayet kaymaya müsait yani‘ dediği, X Şahsın ‘Müsait 

canım onun oturduğu kalktığı herifler işte Şenol menol şey‘ dediği, Çiğdem’in ‘Evet ya‘ 

dediği, X Şahsın ‘Hayko ondan sonra nedir o Hilal KAPLAN filan ara ara ben şey yapıyorum 

yani hani bunlarla o kadar yüz verme bunlara yani filan diyorum ama her neyse bayağı bir işte 

yani gözaltında tacizden tut da artık ne biliyorsak anlattık işte yani hani ...’ dediği, Çiğdem’in 

‘süper‘ dediği, X Şahsın ‘Tabi canım bir Mayıs hatta onunda ona gelene kadar bir Mayısta 

olup bitenler şunlar bunlar falan filan kadın bayağı bir not aldı yani Fatma BENLİ hiç bir 

şeye atlamadı yani ne diyorsak hepsini tıkır tıkır tıkır yazdı bakalım bilmiyorum yani 

hani bir rapor yazacaklar fakat daha bayağı şey geziyorlar işte Barolar Birliğine gitmişler 

İHD’ye gitmişler Mazlumdere gitmişler falan filan iyi dedik fakat ... eskisi kadar etkili bir 

kurum değil öyle anlıyorum yani hani‘ dediği, … 

ID:2556440056  de kayıtlı  10.01.2014 08:38:46 de AHMET SAYMADİ’nın 

(905397477xxx)  ÇİĞDEM MATER UTKU‘yu aradığı (905322911xxx) görüşmede özetle; 

Ahmet’in “o bizim şey ya ivent diye bir şey açtım bizim partililer için“ dediği, Çiğdem’in 

“Evet de daha açma çünkü mekanla ilgili görüşmeler sürüyor daha bitmedi … Nereye 

yapacağımızla ilgili çağrıyı ya da en azından holda al beklemeye al yani bir iki güne belli 

olacak o zaman yap çağrıyı polisle çünkü daha anlaşamadık henüz“ dediği, Ahmet’ in “Hımm 

Şamil abi dün onun duyurusunu  verdi bize de saat 1 buçuk Taksim kesinleşti falan filan diye 

söyledi o yüzden ...” dediği, Çiğdem’in “Hiç öyle bir şey yok kimden duydu kim bilir” … 

Beklemeye al onu öyle yapabiliyorsun askıya alabiliyorsun iventi kapatma yani ama 

görünmesin haber veririz biz sana kesinleşince“ dediği, Ahmet’ in “tamamdır“ dediği,  

ID:2563318861de kayıtlı, 13.01.2014 15:47:28 de MEHMET OSMAN 

KAVALA’nın (905322221xxx)  ÇİĞDEM MATER UTKU’yu (905322911xxx) aradığı 

görüşmede özetle; … Çiğdem Mater’in “Ondan sonracığıma üçüncü söyleyeceğim şey 19 

ocak için bir küçük bütçeniz olur mu acaba Anadolu Kültürden“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Bakalım ... şey yaparız ayarlarız bir şeyler“ dediği, Çiğdem Mater’in “tamam 
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kiminle konuşayım ben onu direkt muhasebeyle mi konuşayım siz bana bir şey yapar 

mısınız“ dediği, Mehmet Osman’ın “Yok ben şey yaparım ben“ dediği, Çiğdem Mater’in 

“Tamam“ dediği,  Mehmet Osman’ın “Yarın arayacağım “ dediği, … 

ID: 2564836476 de kayıtlı, 14.01.2014 11:57:43 da Çiğdem Mater UTKU’nun 

(905322911xxx) Şerafettin Can ATALAY’ı (905322337xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Çiğdem’in ‘Ben niye aradım 19 Ocaka çağrı yapacak mısınız yapıyorsanız biriniz akşam 

beşte toplantıya gelir mi.. diye aradım’ dediği, Şerafettin’in ‘Biz kim başlangıcı mı 

kastediyorsun‘ dediği, Çiğdem’in ‘Başlangıcı müşterekleri ... yani artık’ dediği, Şerafettin’in 

‘Akşam beşteki toplantı arayayım söyleyeyim arkadaşlara ben gelemem de … bir şey 

soracağım beşte bu toplantı nerede‘ dediği, Çiğdem’in ‘Babamın ofisinde orası nerede 

diyeceksin tünelde şeyin Burç Pastanesini ve Starbucks  bildin mi ‘ dediği, Şerafettin’in ‘Ne 

pastanesini‘ dediği, Çiğdem’in ‘Starbucks var ya bir de ... var Burç pastanesi‘ dediği, 

Şerafettin’in ‘Şeyde tünele doğru evet’ dediği, Çiğdem’in ‘Tünele doğru o Starbucksın olduğu 

binadan içeri giriyorsun‘ dediği, Şerafettin’in ‘Hı hı‘ dediği, Çiğdem’in ‘O bina bir eski usul 

İstanbul apartmanı onun arka binasına geçiyorsun o geçişle arka  binadaki ilk şey birinci daire 

...’ dediği, Çiğdem’in ‘Dolayısıyla hani insanda delege edebilecek falan birisi gelsin‘ dediği, 

Şerafettin’in ‘Tamam tamam oldu tamam oldu haydi‘ dediği, Çiğdem’in ‘Fotiyi aramak 

istemedim onu da sana söylemiş olayım hani böyle arayınca ne diyeceğimi bilemedim 

çünkü o yüzden normalde Fotiyi çağırırız biz bu toplantılara ve normalde o gelir’ dediği, 

Şerafettin’in ‘Ben arayıp öğlen ben arayacağım Foti ile Hakanı arayacağım ben onlar kendi 

aralarında şey yaparlar’ dediği,  

 

2.2.7. Yiğit Ali Ekmekçi  

Anadolu Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan şüpheli, Bilgi Üniversitesi 

mütevelli heyeti üyesi, mütevelli heyeti başkan yardımcısıdır. Terakki vakfı yönetim kurulu 

üyesidir. Mehmet Osman KAVALA, Mine ÖZERDEN ile irtibatlıdır. Mehmet Osman 

KAVALA ile irtibatlı yurt dışından ithal edilen biber gazının ülkemize girişini engellemek, 

ambargo konulması amacıyla yoğun faaliyeti vardır. Bu konuda Avrupa ve diğer Devletler 

nezdinde kamuoyu oluşturulması çalışmaları yaptığı anlaşılmaktadır.  

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ali Hakan Altınay ile arasında 18/05/2009-30/07/2009 tarihleri arasında toplamda 2 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 12/11/2009-10/10/2011 tarihleri arasında toplamda 

2 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 24/01/2009-21/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 342 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mine Özerden ile arasında 02/01/2009-24/06/2013 tarihleri arasında toplamda 85 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Anadolu Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan  Yiğit Ali EKMEKÇİ'nin, Mehmet 

Osman KAVALA'nın da yönlendirmesi ile Diyarbakır’a giderek Mezopotamya (Vakfı/ 

Derneği/Üniversite vs.)  faaliyetlerine katıldığı, bu konuyla ilgili ID:2210301867, 

2167481613 ve 2185947674  nolu telefon görüşmelerinde, Yiğit Ali EKMEKÇİ, Sedat 

YURTDAŞ ve Mehmet Osman Kavala’nın Mezopotamya yönetim kurulu toplantısıyla ilgili 

konuştukları,  Mehmet Osman KAVALA’nın yönetim kurulu toplantısına katılamayacağını 

ve  Yiğit Ali EKMEKÇİ’ye vekalet verdiğinden bahsettiği, ayrıca şahıslar arasında yapılan 

görüşmelerde Gezi kalkışmasından bahsedildiği ve Sedat YURTDAŞ’ın  “Kürtlerin de bir 

geziye ihtiyacı var” şeklinde konuşmaların yer aldığı tespit edilmiştir.  
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ID: 2181275336 da kayıtlı Sedat YURTDAŞ ile yaptığı bir görüşmede, PKK terör 

örgütünden bahsedildiği ve Sedat’ın “KÜRTLERİN DE BİR GEZİYE İHTİYACI VAR” 

dediği, yine irtibatlı olduğu Sedat YURTDAŞ ve Ramazan TUNÇ’un “Kürdistan” kurulması 

vs. konularda konuşmaların yer aldığı ID: 2442133129 de kayıtlı, 16.11.2013 19:50:46 da 

RAMAZAN TUNÇ’un (905326008727) X ŞAHSA  (905326925116) gönderdiği mesajda;  

“Olm Büyük Kürdistan’ın ilk adımları....;:) diye mesaj attığı tespit edilmiştir. 

Mezopotamya Vakfı 2013  ve 2014 yılı kayıtlarına bakıldığında ise Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

isminin geçtiği tespit edilmiştir. Beyoğlu ilçesi Kuloğlu sokaktaki ofisinde Anadolu Jam 

forumuyla ilgili toplantı yapılması yapılmasıyla ilgili konuşulduğu, telefon görüşmelerinde 

Taksim Platformuna üye olduğundan bahsedildiği tespit edilmiştir.  

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA 

Mehmet Osman KAVALA ve Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 27.09.2013 günü 

Saat:15.00 sıralarında İlimiz Şişli ilçesindeki ofisinde görüşme yaptıkları tespit edilmiştir.  

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2165621179 de kayıtlı, 20.06.2013 11:52 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’yi (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Yiğit’in “sen pazar günü Diyarbakır’da olacak mısın “ dediği, Mehmet Osman’ın “Ya 

herhâlde olamam ben cumartesi geliyorum çünkü …  Yunanistan’dayım şu anda … 

Cumartesi öğleden sonra geleceğim yani 5 falan gibi gelirim“ dediği, Yiğit’in “Hay Allah 

peki oradan bir faks çekme imkanın var mı“ dediği, Mehmet Osman’ın “ Faks çekmek var 

niçin niçin“ dediği, Yiğit’in “ Ya bana bir vekaletname ver galiba çoğunluk sağlamak için 

dün akşam Selim abi telefon etti“ dediği, Mehmet Osman’ın “Sen bana bir tane şey yapsana 

sen bir tane uydursana benim yerime“ dediği, Yiğit’in “Hayır ama imza lazım abi“ dediği, 

Mehmet Osman’ın “He dur ben onu o zaman Nur hanımla ayarlayayım sen ... sen bir 

vekaletnameyi benim mailime yollarsan“ dediği, Yiğit’in “Tamam oldu yollayayım abi“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Nur hanım Nur hanıma söylerim o imzayı bir faksı bir numara 

yapar“ dediği, Yiğit’in “Tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Benim imzamı şey yapar “ 

dediği, Yiğit’in “Tamam okey o zaman ben ondan aldırayım yarın olur mu“ dediği, …. 

ID: 2166486120 de kayıtlı, 20.06.2013 19:18 de MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’yi (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “ Ha Osman sana yolladım şeyi metni imzalaman gereken şeyi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “... Nur hanım onu halledeceğim dedi“ dediği, Yiğit’in “Hı“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Şey yapacak faksla hallederim dedi“ dediği, Yiğit’in “Ya“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Hı” dediği, Yiğit’in “ya sen bir o yazıya Nur hanım senin imzanı taklit 

edebiliyorsa ona atsın ya da sen ... o metni imzalayıp fakslarsan Nur hanıma“ dediği, 

…Mehmet Osman’ın “Tamam tamam“ dediği, Yiğit’in “Çünkü sonra aslını sonra aldıracağım 

ben senden yani sonra buluştuğumuzda...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam tamam“ 

dediği, Yiğit’in “Orada ... “ dediği, … Yiğit’in “Tamam ya bir şey söyleyeceğim yani biraz 

münasebetsiz bir şey olacak da bu İnsan Hakları Komiseri geldiğinde görüşmek ister misin“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Ne zaman geliyor “ dediği, Yiğit’in “Temmuzun ilk haftası“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Olur yani memnun olurum“ dediği, Yiğit’in “...” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Şimdi biz biz şöyle bir biz şöyle bir hazırlık yapıyoruz şeyin bu yani Devletin gazı 

kullanma şeysi yöntemleri değişmediği sürece bir gaz Türkiye’ye gaz ihracatına bir 

ambargo talebi üzerine çalışıyoruz “ dediği, Yiğit’in “ süper tamam abi işte bu adam ... sen 

yenisini tanıdın mı bilmiyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “Hayır hayır tanımadım“ dediği, 

Yiğit’in “İyi tanımanda yarar var ya ben onu söyleyeyim ablama da seninle de bir şey 

ayarlasınlar ya“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam olur olur tamam“ dediği,  
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ID: 2172776055 te kayıtlı, 24.06.2013 11:06:01 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(905322625xxx) MİNE ÖZERDEN in (905326958xxx) aradığı görüşmede özetle;  Mine’nin 

“Burada şey operasyonel” dediği, Yiğit’in “Kaos yönetiyorsun” dediği, Mine’nin “Yok kaos 

yönetmiyorum ya kaos değil de şey yani şey var tabi tanışıklıklar zayıf yani bu mesela bu 

kaldığım yerdeki ekibi tanıdım tanıdım ben biraz ve de şey yap.. yapıyorum yani onların 

mantığıyla yakın bir şey kurabiliyorum ilişki kurabiliyorum fakat bizim genel mantığa 

uymuyor tabi o şey buradaki mantık …. büyük desteğe ihtiyaç var sen buralara gelmeyecek 

misin” dediği, Yiğit’in “Yani gel diyorsan gelirim Mineciğim “ dediği, Mine’nin “yani şunun 

için söylüyorum şu yani … burada buradaki ekiple burada ki fasalitiyi şey de doğru 

kullanmak mümkün okulda doğru kullanmak mümkün ama şuan da bunların aslında 

yapabileceği işler beklenmiyor yapamayacağı işler bekleniyor onlardan …yani işte bu burası 

doğal bir ortam sen gördün mü adrenalini hiç gördün mü” dediği, Yiğit’in “Hiç görmedim 

yani“ dediği, Mine’nin “Hımm hiç görmedim yani bir kamp” dediği, Yiğit’in “Ben biliyorsun 

bu iş.....” dediği, Mine’nin “Biliyorum biliyorum burası bir kamp havasında dolayısıyla o hani 

belli bir standardı yakalaması kolay değil kolay değil değil imkansız aslında yani kafadaki 

standardı yakalaması imkansız fakat bunu doğru pazarlamak mümkün mevcut durumu doğru 

pazarlamak mümkün şimdi biz mevcut durumu doğru pazarlamıyoruz standardı yüksek 

tutuyoruz” dediği,  

ID: 2173745175 te kayıtlı, 24.06.2013 19:17:07 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) ÜMİT KIVANÇ’ı (İSMAİL ÜMİT KIVANÇ) (905334708xxx) aradığı 

görüşmede özetle;  Yiğit’in “Diyarbakır’a gittim ondan son..,…, vakfı mütevelli heyetine 

seçtiler,…,Yani işte vakfı mütevelli heyetinin seçim toplantısı vardı ona gittim seçildim beni 

de üyesi aldı kürt kardeşlerimiz öyle işte şi.. şimdi de İstanbul’dayım bu hafta sonuna kadar 

İstanbul’dayım sonra Bodrum’a gideceğim” dediği, Ümit’in “Bayağı uzun süre” dediği,  

ID: 2178840892 de kayıtlı, 27.06.2013 16:05:56 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(905322625xxx) RAMAZAN TUNÇ’un (SERHAT YILMAZ) (905326008xxx) aradığı 

görüşmede özetle;  Yiğit’in “Anladım ya Ramazan iki.. yedisinde galiba toplantı değil mi“ 

dediği, Ramazan’ın “Doğrudur” dediği, Yiğit’in “uzun sürebilir değil mi o toplantı” dediği, 

Ramazan’ın “Vallahi ilk toplantıdır hani ama en fazla üç saat sürer fazla zaten iki tane 

gündem maddesi var yönetim kurulunun oluşturulması artı genel politikaların belirlenmesi var 

yani o var” dediği, …. Ramazan’ın “Vallahi iyi tamam,…,Sıkıştığımız yerde sıkıştığımız 

yerde yönetim kurulu başkanlığına Osman BAYDEMİR’i seçtik başkanım siz ne yapıyorsanız 

yapın diyeceğiz artık başka da bir şey yok” dediği, Yiğit’in “... yönetim kurulu başkanı 

Osman BAYDEMİR mi seçilecek” dediği, Ramazan’ın “Yok ya ben o tamamen ben kişisel 

şahsi ...” dediği, Yiğit’in “He yok ya onu seçersek şey olur her neyse ... istiyorsa seçeceğiz 

tabi de yani,…,” dediği, Ramazan’ın “Ben veto koyuyorum diyorsun ha” dediği, Yiğit’in 

“Hayır estağfurullah veto koymak ne haddime de yani politikacılar sonra belediye başkanı 

değişir biliyorsun on dördüncü belediye başkanı değişecek sonra birbirlerinin düşmanı 

oluyorlar bizim başımıza geldi de onun için” dediği,  

ID: 2185947674 de kayıtlı, 01.07.2013 16:26:09 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(905322625xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  ,…,Mehmet’in “İyidir ha nasıl geçti Diyarbakır“ dediği, Yiğit’in “İyi valla abi bu 

hafta bir daha gidiyorum,…,Pazar günü” dediği, Mehmet’in “Güzel” dediği, Yiğit’in “ondan 

sonra mütevelli heyetine seçildim işte” dediği, Mehmet’in “Güzel güzel” dediği, Yiğit’in 

“Biraz şey çıktı kavga çıktı ama yani halloldu” dediği, Mehmet’in “Ne gibi kavgalar çıkıyor” 

dediği, Yiğit’in “şey yirmi beş kişiyi önerdi yönetim kurulu mütevelli heyetine,…,İşte başka 

aday olmak isteyenler oldu falan biraz itiş kalkış oldu ama,…,Yönetim kurulunun listesi direk 

geçti  … Senin tatilin nasıl geçti iyi miydi” dediği, Mehmet’in “Gayet iyi çok iyi geçti Kavala 

Thassos tavsiye ederiz hem de çok iyi geldi” dediği, Yiğit’ in “Ohh ohh ne güzel ayy evet abi 

söyle” dediği, Mehmet’in “Sen ne zaman Diyarbakır’a gidiyorum dedin” dediği, Yiğit’in 
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“Ben pazar günü gidiyorum şimdi Bodrum’dayım buradan direk geçeceğim ondan sonra ki 

hafta İstanbul” dediği, Mehmet’in “Tamam bu bi.. bizim şeyle ilgili enteresan bir gelişme 

var ama bir yüz yüze onu anlatmak istiyorum diğer konu ile ilgili“ dediği, Yiğit’in “ha 

anladım tamam abi okey yedisi haftası geliyorum gelince arayım seni” dediği, Mehmet’in 

“yedisi haftası ben Ermenistan’a gidiyorum bir hafta o zaman artık on beşinde falan şey 

yaparız” dediği, Yiğit’in “On beşinden sonra konuşalım o zaman,…,Tamam abi tamam” 

dediği, … 

ID: 2277504702 de kayıtlı, 22.08.2013 13:03da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  YİĞİT ALİ EKMEKÇİ (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “Ha pazartesi ise seni göremeyeceğiz şey önce şey fena gitmiyor bizim iş” dediği, 

Yiğit’in “Hı hı süper “ dediği, Mehmet Osman’ın “şey “ dediği, Yiğit’in “Sen ne zaman sen 

neredesin ben cumartesi geliyorum esasında da pazar günü Diyarbakır’a gidiyorum“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Cumartesine kaçta geliyorsun ne zaman geliyorsun“ dediği, 

Yiğit’in “2de geliyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “İstersen cumartesi bir görüşelim“ 

dediği, Yiğit’in “Tamam inince arayayım mı ben seni abi“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Tamam inince ara“ dediği, Yiğit’in “ Tamam mı neredesin ... buluşuruz tamam“ dediği,  

ID: 2191009891 de kayıtlı, 04.07.2013 13:57:00 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) MİNE ÖZERDEN’i (905326958xxx) aradığı görüşmede özetle;  Yiğit’in 

“sana bir şey soracağım ya … bu mahkeme kararını siz önceden biliyor muydunuz” 

dediği, Mine’nin “Hayır hiç kimse bilmiyordu işin enteresan yanı yani” dediği, Yiğit’in “... 

Dayanışma biliyormuş ama” dediği, Mine’nin “Yok Dayanışmada o kadar önceden bilmiyor 

yani aslında” dediği, Yiğit’in “17 Haziranda biliyormuş abi“ dediği, Mine’nin “Ha 17 

Haziranda biliyor muymuş kim dedi bunu” dediği, Yiğit’in “... Zaman gazetesinde Can 

ATALAY’mı o avukat açıklama yapmış“ dediği, Mine’nin “17 Haziranda biliyorduk diye 

yapmış ha” dediği, Yiğit’ in “Evet yani biz biliyorduk ama etik olarak açıklamak gerekçeli 

karar yazılmadan önce doğru değil diye bir şey söylemiş” dediği, Mine’nin “Allah Allah ha 

yok bunu bilmiyordum” dediği, Yiğit’in “Çok ayıp bir şey de yani bu böyle muhabbet“ 

dediği, Mine’nin “Ayıp tabi çok ayıp eğer öyle yaptıysa yani o 17 Haziranda biliyorduk... 

Altısında çünkü açıklanmış as.. yani açıklanmamış da“ dediği, Yiğit’in “Karar vermiş..” 

dediği, Mine’nin “Altısında karar çıkmış gerekçeli kararın yazılması” dediği, Yiğit’ in “On 

yedisinde ... Uyapta ... Uyapta on yedisinde iptal edildi diye şey çıkmış Zamanda avukat o 

Can bilmem kim açıklaması var“ dediği, Mine’nin “Can ATALAY’ın ha bakayım ben ona 

bir bakayım ben ona yani şey bence bazı şeyleri fark etmiyorlar da yani şeyi fark etmiyorlar 

yani bu kararı” dediği, Yiğit’in “... adam söylüyor etik olarak bunun açıklanmasını doğru 

bulmadı.. diyor yani gerekçeli karar ...” dediği, Mine’nin “Etik olarak açıklanmamasını da ben 

doğru bulmuyorum şuan da ,…,Hepimiz herhalde doğru bulmuyoruz yani saçmalamış” 

dediği, 

ID: 2191425848 de kayıtlı, 04.07.2013 17:31:57 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) ALİ NESİN’i (HÜSEYİN ALİ NESİN ) (905326345xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  Yiğit’ in “Kesinlikle başkanım özür dilerim” dediği, Ali’nin “Ya sana şimdi çok iyi 

bir haber vereceğim,…,Ama bunu bunu kimse söylemiyoruz ama,… altı kişi filan bilecek 1 

milyon lira gibi bağış geliyor” dediği, Yiğit’in “Nerden” dediği, Ali’nin “Evet şahıstan“ 

dediği, Yiğit’in “Oo tebrik ederim” dediği, Ali’nin “Evet yarına 1 milyon lira geliyor ve bu 

pa..” dediği, Yiğit’in “Yarın” dediği, Ali’nin “Evet yarın sabahtan yatacak hesabımıza” 

dediği, Yiğit’in “Oo ...” dediği, Ali’nin “Bugün işlemleri yap..” dediği, Yiğit’in “Eğitim 

Vakfına mı matematik köyüne mi“ dediği, Ali’nin “Vakıfa köy için” dediği, Yiğit’in “Vakıfa 

köy için vay vay vay helal olsun ...” dediği, Ali’nin “Evet evet şimdi bu parayla borsaya 

girmek gerekiyor bunun a’sı b’si yok gireceğiz bi..” dediği, Yiğit’in “Ali Ali bu zamanda 

borsaya girme abi borsa çok tehlikeli şuanda yani tamam ...” dediği, 
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ID: 2191430078 de kayıtlı, 04.07.2013 17:34:30 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) Suat’ı (OSMAN SUAT KONAK) (905337339xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Yiğit’in “İyi gayet gü.. yok pazartesi geliyorum ya şimdi Suat bizim Nesin Vakfına 

matematik köyü için birisi 1 milyon lira bağışta bulunacakmış“ dediği, Suat’ın “Hı hıhı ne 

güzel” dediği, Yiğit’in “Ali NESİN de bunu iyi bir yatırım şirketiyle borsada değerlendirmek 

istiyor,…,Ne yapacağız” dediği, Suat’ın “Vallahi onu Ersanla oturup konuşalım ona iyi bir 

şey başlanır mı edilir mi çünkü bir iki hisse senedi ile de görüşüyorlardı ya hepsinin de 

hisseye gömülmez bu işlerde biraz bono olabilir biraz bir şey olabilir çünkü bağış şeyleri çok 

aşırı risk alınmaz bunda” dediği, 

ID: 2223589916 da kayıtlı, 23.07.2013 16:14:43 te Yiğit Ali EKMEKÇİ’ nin 

(905322625xxx) Ayça’yı (BERAT YÜCEL) (905324644xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Ayça’nın “Yarın İstanbul’a dönüyorum yirmi beşinde Amerika’ya ...” dediği, Yiğit’in “İyi iyi 

fena değil hızla gidiyor ondan sonra şimdi İstanbul’dayım ondan sonra perşembe akşamı da 

şeye döneceğim Bodruma döneceğim şimdi Osman Kavala ile toplantıdayım … ondan sonra 

öyle işte buradaki işleri hallediyorum falan ... …İşte İstanbul’da bir takım işler vardı ıvır zıvır 

onlara bakıyorum öyle hayat devam ediyor işte sana bir mailine cevap yazdım görüyor musun 

görmüyor musun” dediği, Ayça’nın “Hiç göremiyorum hiç bir şey yok burada ...“ dediği, 

Yiğit’ in “He tamam” dediği, Ayça’nın “Böyle şey de geçen gün bir nereye gitmiştim kıyıda 

bir yere inmiştim de orada vardır” dediği, Yiğit’in “He yazın çok heyecan verici okuma.. ya 

anlayamadım tabi de ,…, o şey bir arkadaşım okudu o böyle Gezi işleriyle falan çok ilginç 

bir yazı falan dedi kim bu kız bir tanışsak dedi falan“ dediği, Ayça’nın “Oo tabi tabi,…,” 

dediği, Yiğit’in “Ya s.. sana bir şey söyleyeceğim bu Amerika’daki fondaki çocuklar hani 

ilanla ilgili ,…,Nasıl tipler onlar“ dediği, Ayça’nın “Ayy çok kötü tipler” dediği, Yiğit’in 

“Öyle mi” dediği, Ayça’nın “Yani bilmiyorum aslında ben bir tanesini tanıyorum onların 

bayağı böyle birlikte falan oturup yemek yemişliğimiz falan da var da” dediği, Ayça’nın 

“Deniz şey çamaşır ipinde spiderman hareketlerini … bir tane böyle evden bir küçük havlu 

bulmuş o havluyu geçiriyor elleri acımasın diye” dediği, Yiğit’in “Anladım” dediği, Ayça’nın 

“ne oldu ki ...” dediği, Yiğit’in “Ya onlarla ilgili bir dün bir toplantıdaydım da onlar böyle 

burada ki bir takım şeylere destek olmak istiyoruz falan diye haber yollamışlar” dediği, 

Ayça’nın “Evet istiyorlar bir de şöyle bir grup var onlarla ilişkili bilmiyorum zannetmiyorum 

aslında ama Silikon Vadisinde bir grup var,…,Onlar da facebook ve twitter aracılığıyla işte 

böyle propaganda metoduyla işte şey nedir böyle bir kamuoyu seçimlere kadar çalışmak 

istiyorlar“ dediği, Yiğit’ in “Hımm yok bu daha bir para toplayalım burada bir yayın organı 

falan biz destek olalım diye bir şey ...” dediği,  

ID: 2424654551 de kayıtlı, 07.11.2013 20:36:38 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) Ayça’yı  (Uluslararası Numara:1 857928 Omnipoint Miami E License, Llc 

(MOB) Cambridge, MA-United States) (18579280xxx) aradığı görüşmede özetle; Yiğit’in 

“şey Geziden sorumlu Amerika’da Geziden sorumlu akademisyen oldun anladığım 

kadarıyla” dediği, Ayça’nın “Aslında değil yani sırf burada olanlar bir sürü şey oluyor 

Amerika’da Gezi ile ilgili Newyork’ta Boston’da sadece bu olayda geç.. şimdi şey” dediği, 

Yiğit’in “Halbuki halbuki Türkiye’de hiçbir şey olmuyor” dediği, Ayça’nın “Türkiye’de 

hiçbir şey olmuyor değil mi,…,Şey şeye ne diyorsun HDP ...” dediği, Yiğit’in “Bir bok 

olmaz” dediği, Ayça’nın “Öyle mi” dediği, Yiğit’in “Tabi canım yani bence yanlış ...” dediği, 

Ayça’nın “Dün dün şey yazmış bu KOÇ’daki şeyin pozisyonun komite yani o 

komitenin,…,Başkanı var benim yaşlarımda bir çocuk Erdem YÖRÜK diye ,…,T24’de bir 

yazı yazmış işte HDP ile ilgili böyle gayet ,…,Hani şey dolu dolu bir yazı böyle işte HDP 

falan nasıl büyüyecek bir parti falan gibisinden öyle yani bir sana sorayım“ dediği, Yiğit’in 

“Ya Ayçacığım şöyle bir şey var Türk solu çok hastalıklı,… ve o hastalıkları nasıl aşacaklar 

bilmiyorum yani haksızlıkta etmek istemem ama ...” dediği, Ayça’nın “Hemen zaten hemen 

zaten altına TKP’li falandı herhalde bir adam şey yazmış işte bu da Abdullah ÖCALAN’ın 
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şeyi falan işte oyunu falan diye hemen zaten kötülemişler,…” dediği, Yiğit’in “Evet çok yani” 

dediği, 

ID: 2574275556 da kayıtlı, 31.12.2013 11:35:25 te Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) Yıldız’ı  (YILDIZ ÖNEN) (905362196xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “İyidir ya yürüyüş nereden başlıyor kaçta” dediği, Yıldız’ı “1 buçukta Taksim şey 

Gezinin en uç noktası var ya“ dediği, Yiğit’in “He Divana yakın olan kısım mı“ dediği, 

Yıldız’ı “Ha oradaki beton yerde bulu.. toplanacağız“ dediği, Yiğit’in “1 buçukta“ dediği, 

Yıldız’ı “1 buçukta hı hı“ dediği, Yiğit’in “Tamam oldu okey“ dediği, Yıldız’ı “Tamam hadi 

...” dediği, Yiğit’in “Bir şey bekliyor musun gaz maz olur mu“ dediği, Yıldız’ı “Ya şimdi 

gidişte olmaması için çok uğraşılacak ama Geziyi kapatıyor Polis bizim olduğumuz tarafa da 

barikat kuruyor …Bizde güvenlik koyuyoruz hani şey örgütlerden… Yani Geziye girmeye 

çaba sarf etmezse kimse bir şey olmaz “ dediği, Yiğit’ in “Dönüşte belki olur“ dediği,  

ID: 2574370220 de kayıtlı, 19.01.2014 12:54:41 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(905322625xxx) Yıldız’ın (YILDIZ ÖNEN) (905362196xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yıldız’ın “ses aracının oradayım“ dediği, Yiğit’in “He şey Taksimde değilsin sen yani 

şeydesin“ dediği, Yıldız’ın “Taksim deyim“ dediği, Yiğit’in “Ha Taksim desin,…,Nasıl var 

mı bir şey yok değil mi sakin“ dediği, Yıldız’ın “Yok şu anda bir 500 kişi filan halihazırda var 

millet bekliyor ellerinde lolipoplarla,.., Geziyi kapatmışlar zaten“ dediği, Yiğit’in “Yani 

Taksimden yürünür diyorsun değil mi“ dediği, Yıldız’ın “Her hâlükârda yürüyeceğiz buradan 

ya başka bir şansımız yok …Şu anda 500 kişi var burada yani ne yapacaklar …daha da dolar 

yani“ dediği, Yiğit’ in “Hayır biz Nişantaşı’ndan mı gelsek diye düşündük de Deniz falan var 

benim yanımda “ dediği, Yıldız’ın “Ha istiyorsanız öyle yapın bir yerde bizi bulursunuz zaten 

1 buçukta buradan başlayacağız “ dediği, Yiğit’in “Tamam” dediği,  

ID: 2574427808 de kayıtlı, 19.01.2014 12:56:38 de Yiğit Ali EKMEKÇİ’ yi 

(905322625xxx) AHMET’İN   (AHMET OK) (905322777xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Ha ya Taksim sakinmiş şimdi orada yürüyüşün başındaki bir kızla konuştum ben” 

dediği, Ahmet’in “Ha” dediği, Yiğit’in “Ben bir buçukta Taksim’e gitmeyi düşünüyorum 

Deniz ile” dediği, Ahmet’in “Tamam tamam okey ...” dediği, Yiğit’in “Tamam telefonlaşırız 

abi” dediği, Ahmet’in “Tamam” dediği, 

ID: 2574304056 da kayıtlı, 19.01.2014 12:08:23 te Yiğit Ali EKMEKÇİ’nin 

(905322625xxx) Ahmet’i   (AHMET OK) (905322777xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “İyidir gidecek misin” dediği, Ahmet’in “Gideceğim ...” dediği, Yiğit’ in “Nasıl nasıl 

yapa..” dediği, Ahmet’in “Vallahi bilmiyorum Nişantaşı’na mı gidelim diyorlar o 

Nişantaşı’ndan gidelim diyorlar falan filan öyle bir şey var galiba siz ne yapıyorsunuz” 

dediği, Yiğit’in “Ya Ayşen yok işte bizde Deniz ile bir gideceğiz siz kim kimsiniz” dediği, 

Ahmet’in “valla ben Alevleyim,…, Leyla da işte gelir falan ...” dediği, Yiğit’in “Yani 

Taksim’den yürüyüş bir buçukta başlayacakmış da gazlı mazlı mı olur diye şey yapıyorum” 

dediği, Ahmet’in “Evet yani bizde onu düşünüp Taksimden var ama Nişantaşı’ndan mı 

dolaşalım diyoruz yoksa Taksimde inat mı edelim“ dediği, Yiğit’in “Sanki ruhum Taksimde 

inat etmekten yana ... (Gülüyor) ama aklım şey diyor git Nişantaşı’na ... (Gülüyor)” dediği, 

Ahmet’in “ ... orada yani gerçi her yer de olur gaz da o zaman“ dediği, Yiğit’in “Saat bir 

buçukta başlayacakmış Taksimdeki” dediği, Ahmet’in “Hı hı e o zaman Taksim bir buçuk“ 

dediği, Yiğit’in “Saat bire doğru” dediği, Ahmet’in “... karışır yani Nişantaşı’ndan gidilecekse 

daha önce Nişantaşı’na gitmek lazım” dediği, Yiğit’in “Öyle mi diyorsun bir den önce mi 

gitmek yok abi saat üçte zaten şey” dediği, Ahmet’in “Evet ama işte bir yerde çıkmak lazım 

herhalde” dediği, Yiğit’in “tamam son dakika bir daha bir konuşalım bende bu Yıldızla 

mıldızla konuşayım nasıl durum diye” dediği,  

ID: 2574453036 da kayıtlı, 19.01.2014 13:12:19 da Yiğit Ali EKMEKÇİ’yi 

(905322625xxx) YILDIZın   (YILDIZ ÖNEN) (905362196xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “... Yıldız “ dediği, Yıldız’ın “ Ha burası 3-4 bin kişi oldu vallahi ...” dediği, Yiğit’in 
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“Tamam biz geliyoruz şimdi tamam“ dediği, Yıldız’ın “Ha tamam“ dediği, Yiğit’in 

“Geliyoruz oraya geliyoruz haydi çok sağol” dediği, Yıldız’ın “ Şey Divanın tarafına doğru” 

dediği, 

 

2.2.8. Memet Ali Alabora  

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Yıldız Teknik 

Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Yüksek Lisans, profesyonel olarak oyunculuk, 

tiyatro, sinema ve televizyon yapımında rol aldı, bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 

öğretim üyesi olarak görev yaptı, 2010 Mayıs’ına kadar yöneticilerinden biri olarak çalıştığı 

GARAJ İSTANBUL’un kurucularındandır. Oyuncular Sendikası’nın Genel Başkanlığını 

yapmıştır. Mİ MİNÖR ilk yönetmenlik deneyimidir. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Mücella Yapıcı ile arasında 01/06/2013-05/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

5 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Can Dündar ile arasında 15/06/2013-16/06/2013 tarihleri arasında toplamda 9 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 10/06/2013-22/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

3 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Handan Meltem Arıkan ile arasında 01/10/2011-21/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 611 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

İnanç Ekmekçi ile arasında 15/11/2011 tarihinde toplamda 2 adet iletişim kaydının 

mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 06/06/2013-08/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 6 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Şerafettin Can Atalay ile arasında 31/05/2013 tarihinde toplamda 1 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu, 

Tayfun Kahraman ile arasında 04/06/2013-07/06/2013 tarihleri arasında toplamda 12 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, tekrara düşmemek maksadıyla iddianamemizin bahsi 

geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

 Mehmet Osman KAVALA  ve onunla irtibatlı olan Hakan Temel TAHMAZ ile 

irtibatlıdır. Oyuncu/sanatçı şüpheliler Defne ANTER,  Handan Meltem ARIKAN, Melin 

Osasogie EDOMWONYI, Ayşe Pınar ALABORA(ÖĞÜN) ile birlikte Mısır’a giderek, 

Ivan Marovıc’in kendilerince kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen 

olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik 

kursuna katıldığı değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye’ye döndükten sonra, 

Hükümete karşı ayaklanma çağrısı yapılan Mİ MİNÖR isimli tiyatro oyununun sergilemeye 

başlamıştır. Gezi kalkışmasında, diğer oyuncu, sanatçıları ve halkı eyleme davet ederek 

“Mesele sadece gezi parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı” şeklinde twittlerla 

ayaklanma çağrıları yaptığı etki ajanlığı yaptığı anlaşılmıştır.  
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Mehmet Osman KAVALA ile telefon görüşmesi mevcuttur. ID: 2189170193 de 

kayıtlı görüşmede; Mehmet Osman KAVALA’nın “bir ara bu yani bu hadisenin 

önümüzdeki şeyleri ne olur hani hep Avrupalılar her gördüğüm şey soruyor iyi tamam 

da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek diye sorup duruyor bir ara bir yani bir kaç 

arka.. kişi oturup bir konuşsak mı” dediği tespit edilmiştir.   

Diğer yandan soruşturmayla ilgili yapılan araştırmalarda,  “11.11.2011 de çekilmiş!! 

[Ayaklan İstanbul]’ şeklinde yazı bulunan videoda, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar 

ALABORA, Handan Melten ARIKAN gibi şahısların 2011 yılında Gezi Parkıyla ilgili 

çekilmiş video görüntüleri ve açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir. Taksim Gezi Parkı ile 

ilgili bir kısım kararların, İBB tarafından 2011 yılında alındığı bilinmektedir. Bahsedilen 

dönemde, Gezi kalkışmasının hazırlığının başladığı anlaşılmaktadır.   

Ayrıca kurucularından olduğu GARAJ İSTANBUL isimli yerde, GEZİ 

kalkışmasının Türkiye geneline derinleştirilerek yaygınlaştırılması için toplantı ve eğitimler 

yapıldığı tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları ile 

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU’nun organizesinde daha önce 

gerçekleştirildiği söylenen toplantıların son olarak 27.06.2013 tarihinde yapılacağından 

bahsedildiği, bu amaçla çalışmalar yaptıkları, toplantı için Mehmet Osman KAVALA’nın 

sahibi olduğu Cezayir Restoran veya işletmesini Övül AVKIRAN’ın yaptığı anlaşılan 

GARAJ İSTANBUL isimli iş yerlerinin isminin geçtiği, daha sonra toplantının GARAJ 

İSTANBUL’da yapılmasının kararlaştırıldığı ve 27.06.2013 günü 18-21 saatleri arası 

Hanzade GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU'nun organizesinde yaklaşık (31) 

kişinin katılımı ile toplantının gerçekleştirildiği, bu konuyla ilgili Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU ve Övül AVKIRAN’ın yaptığı bir konuşmada Memet Ali 

ALABORA’nın toplantıya katılmasıyla ilgili konuşmanın yer aldığı ancak Memet Ali 

ALABORA’nın bu toplantıya katılmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer yandan Şebnem SÖNMEZ isimli şahısla yaptıkları konuşmada, Şebnem’in 

Mücella (YAPICI)’nın kendisiyle görüşmek istediğini ve söyleyeceklerinin olduğunu, birlikte 

Memet Ali ALABORA’nın evine geleceklerini söylediği tespit edilmiştir. bu konuşmalarda  

Şebnem’in “O zaman Mücella’yla geliyoruz. Evi tarif eder misin? …Onun da sana 

söyleyecekleri var. Takmış seni kafaya. Azıcık sabret” dediği, Memet Ali ALABORA’nın 

“Canım su an doğru zaman değil. Lütfen” dediği ve bu şekilde görüşmek istemediğini 

söylediği tespit edilmiştir. Ayşe Mücella YAPICI’nın Şebnem SÖNMEZ ile telefon irtibatlı 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Şerafettin Can ATALAY’ın görüşmelerinde de Şebnem 

SÖNMEZ ile irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. Bu irtibatlardan dolayı Şebnem SÖNMEZ’in 

bahsettiği Mücella isimli kişinin, Mücella YAPICI olduğu anlaşılmaktadır. Yine ID No: 

2471891529 ’de kayıtlı görüşmede  Ayşe Mücella YAPICI’ya (905356176169), X Şahsın 

(4369910224700) gönderdiği mesajda;   “Selam Bugünkü panelimizde Türkiye saatiyle 

13.30 gibi sizinle SKYP yada telefon bağlantısı yapmak istiyoruz. Eğer olanaklıysa o 

saatlerde hazır bulunursanız seviniriz. Selamlar. Memoli” yazdığı tespit edilmiştir. 

Yine bir kısım sanatçı ile birlikte GEZİ kalkışması ve protesto gösterilerine katıldığı, 

sosyal medyada provakatif paylaşımlarının olduğu, halkı protesto gösterilen davet ettiği tespit 

edilmiştir. Telefon görüşmelerinden, Gezi sonrası gelişen tepkilerden dolayı Memet Ali 

ALABORA, Melin OSSASOGİE, Handan Melten ARIKAN’ın İngiltere’ye gittiği ve birlikte 

aynı yerde kaldıkları, bu konuyu kimseye söylemedikleri anlaşılmaktadır.  
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Gezi Parkı kalkışmasının yapılan soruşturma sonucunda bir tertibat olduğu ve bu 

tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk 

ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George SOROS tarafından kurulmuş olan 

Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Mehmet Osman KAVALA'nın organizatör 

şahıs ve finansör olduğu; Memet Ali ALABORA ve arkadaşlarının Mehmet Osman 

KAVALA’nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri 

anlaşılmıştır. Memet Ali ALABORA'nın ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların 

alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği, PKK, DHKPC, MLKP 

gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema 

oyuncularını etki ajanlığı yaparak sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; şahısların birbirleri ile irtibatlı 

oldukları, aralarında atılı suça özgü hiyerarşik ve iş bölümüne dayanan bir ilişkinin 

bulunduğu, koordineli olarak hareket ettikleri, GEZİ kalkışmasını genişletmek, 

derinleştirilerek tüm Türkiye'ye yaymak, bir taraftan da bu şiddet eylemleri öncesinde 

kendilerince kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin 

başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sözde sivil itaatsizlik olarak 

adlandırılan eylemlerin yaygınlaştırılması için profesyonel eylemci yetiştirmek amacıyla gizli 

ve açık toplantılar ve eğitimler yaptıkları, yurt dışından eğitimciler getirdikleri, Mehmet 

Osman KAVALA’nın Taksim Dayanışması, Taksim Platformu gibi örgütlenmeleri kontrol 

ederek yönlendirdiği, sanatçı, siyasetçi vb. bir çok meslek grubu içerisinde olan kişilerle 

toplantılar yaptıkları, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

gibi yerde görevli şahıslarla görüşmeler yapılarak Gezi kalkışması ile ilgili kamuoyu 

oluşturulması için çalışmalar yaptıkları, bu amaçla sergi, panel düzenledikleri, film ve video 

vb. hazırladıkları anlaşılmıştır. Gezi parkı kalkışmasında da görüldüğü üzere eylemlerin 

başlatılması ile birlikte terör örgütlerinin cebir ve şiddet içeren Molotof atma, mala zarar 

verme, güvenlik güçlerine ve kendilerine destek olmayan sivil halka saldırı şeklinde şiddet 

içeren eylemleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. 

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

“https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg99LQ"  isimli linke bakıldığında; 

“Bu video 11.11.2011’de çekilmiş!! [Ayaklan İstanbul]’ şeklinde sabit yazı bulunan video 

olduğu, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA, Handan Meltem ARIKAN gibi 

şahısların Gezi Parkı olduğu değerlendirilen yerde çekilmiş konuşmalarının olduğu, 

görüntüdeki Memet Ali Alabora’nın ‘Bu 

dünyanın bu haliyle yaşadığımız bu 

sistemiyle devam etmesinin sonu 

gelmelidir.’ şekline konuşma yaptığı, park 

içerisinde maskeli insanların olduğu ve bir 

kişinin mangal yaktığı görülmüş, Memet 

Ali Alabora isimli şahsın ‘Sanıyorum ki 

bütün dünya olarak artık %99’u 

dünyanın herhalde böyle bir dünya 

istemiyoruz başka bir dünya istiyoruz 

onun için buradayız bunu önce kuzey 

Afrika’daki dostlarımız yaşadıkları gibi 

bir ülke istemeyerek bize dile getirdiler sonra İngiltere’de yüzlerce bin kişi sokağa 

döküldü ve onlarda bunu dile getirdiler. Önce batı dünyası bunun kentlilerine değil 

demokrasi isteyen Arapların bir hareketi zannettiler ama çok geçmedi bu okyanusun 

öte tarafına sıçradı önce İngiltere’ydi aslında 30.000 kişi Arap baharının hemen 

sonrasında sokağa dökülmüştü ama o … dediğimizde bu ateş aslında bu ateş önce 
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Amerika’yı daha sonra döndü dolaştı bütün dünyaya düştü.” diyerek açıklama yaptığı 

tespit edilmiştir.  

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

https://www.youtube.com/wach?v=9ckD9WAE5jU"  isimli linke bakıldığında; videonun sağ 

üst köşesinde ‘HABER TÜRK’   şeklinde sabit yazı bulunduğu. video görüntüsünde; 

kalabalık bir grubun restoran tarzı bir yerde  toplandığı bir bayan şahsın çay içerken  

‘süslenmedik ama yani böyle (kokteyl amaçlı) gazlı gazlı geldik buralara bilseydim’ 

demesiyle videonun başladığı, daha sonra Memet Ali Alabora’nın yaptığı basın 

açıklamasında; “Benim için mesele Gezi Parkı kadar Emek Sinemasının yok edilişi, Şehir 

Tiyatrolarındaki yönetmelik değişikliği, Devlet Tiyatroları’nın kapanmak üzere oluşu, 

Kadıköy’deki Kuşdili Çayırı, Haydarpaşa Garı gibi birçok meselenin ifade edilmesi haline 

geldi. Mesele “sadece” Gezi Parkı değil derken, bunu kast ediyordum. Önce İstanbul Valisi 

Hüseyin Avni Mutlu’ya, sanatçılar olarak şiddetin durması için kendisi ile görüşmek 

istediğimizi belirten bir çağrı yaptık. 3 Haziran’da kendisi beni cep telefonumdan bizzat 

arayarak Beşiktaş’ta o sırada devam eden, göstericiler ve polisin karşı karşıya gelmesi 

sonucu oluşan yüksek tansiyonun düşürülmesi için aracı olmamı istedi. Ben de muhatabın ben 

olmadığımı belirttim. Bu tür konularda Taksim Dayanışması ile irtibatta olmalarının daha 

sağlıklı olacağını söyledim. … 

Olayların Gezi Parkı dışına çıktığı 1 Haziran tarihinden beri, 10 gün boyunca 

toplamda 14 tweet attım, 11 retweet yaptım ve 5 kişiye de cevap yazdım. 1 Haziran’dan beri 

tansiyonun düşmesi ve diyalog ortamının sağlanabilmesi için elimden geleni yapmaya 

çalıştım. Hedef olarak sürekli benim tweet’lerim ve benim Twitter’daki aktifliğim 

gösterilmektedir. … Şimdi şunu da belirtmek isterim; hemen herkes 31 Mayıs sabahı 

gerçekleşen polis baskını olmasa olayların bu noktaya gelmemiş olacağını vurguluyor. 

Hemen hemen herkes bu konuda mutabakat  O zaman nasıl olur da benim polis baskınından 

önce atılmış tweet’im, kimilerince olayların tek sorumlusu gibi gösterilebilir? 

 Bugün Yeni Şafak Gazetesi, ilk sayfadan “Bu ne tesadüf” manşeti ile; önce sahnede 

sonra  Taksim’de yazarak yönetmeni ve başrol oyuncusu olduğum, içinde uzaylıların dahi yer 

aldığı, Türkiye ile hiçbir bağlantısı olmayan, tamamen kurmaca bir ülke olan Pinima’da 

geçen ve fantastik bir oyun olan “Mi Minör” isimli tiyatro eseri ile akla mantığa sığmayacak 

bir şekilde Gezi Parkı olayları arasında bir bağlantı kurmaya ve kurdurmaya çalışmıştır. Bu 

manşet beni dehşet içinde bırakmıştır. Sadece İstanbul’da 23 kez oynanmış, onlarca TV 

kanalı ve gazetede yer almış, toplamda üç mekanda, üçü için de resmi makamlardan üç ayrı 

izin alınmış bir tiyatro oyunundan böylesine aklı zorlayan bir sonuç çıkarmak ancak bir 

kasıtla açıklanabilir. 

 Gezi Parkı Olaylarının sürekli olarak 

yurtdışı kaynaklı olduğu medyada bazı 

çevrelerce öne sürülmektedir. Yeni 

Şafak’taki haberin manşetinde de “Mi 

Minör”ün İngiltere merkezli bir ajansın 

desteği ile yapıldığı iddia edilmiş, iç 

sayfalarda da ajansın logosu kullanılmıştır. 

Adı geçen ajans oyunun sosyal medya 

iletişimine destek vermiş olan dijital bir 

iletişim ajansıdır sahibi de ismini zikr 

etmeyeceğim tiyatro camiasında sanat camiasında çok iyi tanınan yıllardır tiyatro camiamızın 

iyi dergilerinin tasarımını yapan çok tanıdığımız bir arkadaşımızın ajansı bu  ajansın 

İngiltere’de de faaliyet gösteren, Türkiye’de kurulu bir dijital ajanstır. Sahipleri de hepsi 

Türk’tür.  

http://www.milliyet.com.tr/haydarpasa-gari/
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Bu gelişmeler yaşanırken iki gün önce de, yurtdışından, bilmediğim bir adresten, 

tanımadığım bir isimle gönderilen ve 

benimle bir yerde buluşmak istediğini 

belirten İngilizce iki e-posta aldım. Bu e-

postaları hukuken gereğinin yapılması için 

anında avukatıma bildirdim. Bugün Yeni 

Şafak Gazetesi’nde çıkan haberle ilgili de 

avukatım hukuki süreci başlatacaktır. 

Ayrıca medya ve sosyal medya aracılığı ile 

beni hedef gösteren, tehdit edenlerle ilgili de hukuki takip yapılmaktadır. Can güvenliğim 

olmadığından, bugün avukatım yetkili makamlara koruma talebinde de bulunmuştur’ şeklinde 

açıklama olduğu tespit edilmiştir.  

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda;  

"https://www.youtube.com/watch?v=T86ukONIG18"  isimli linke bakıldığında;  

videonun sağ üst köşesinde ‘Milliyet’ ve ekranın alt tarafında ise MEHMET ALİ ALABORA 

İSYAN ETTİ  ‘sadece oturan insanların üzerine gaz bombası attılar’ şeklinde sabit yazı 

bulunduğu. Videoda Memet Ali Alabora isimli şahsın hastane bahçesinde muhabirlere 

röportaj verdiği;  

Memet Ali Alabora: Ne düşeneyim arkadaşlar bir şey düşünüyorum artık 

düşünmeyle ilgili bir şey yok ki artık ortada … en son birde basın açıklaması yapan sadece 

oturan insanların üstüne hedef göstererek biber gazı topları atılıyor tabanca gibi gerçekten 

bilmiyorum ne diyeceğimi artık … bir sürü yaralı var Süreyya önder yaralı bir mısırlı yaralı 

Ahmet şık zaten içerde yaralı sabahleyin beşte üstüne şey  düşen beton düşen abi içerde daha 

20 kişi daha götürdüler bir tane ölü olduğu iddia ediliyor ölünün buradan çıkan arabasının 

plakası morga giden arabanın plakasında olduğu iddia ediliyor tabi bunu konfilize edemedik” 

şeklinde açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir. 

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=gSrpDSjtavs"  isimli linke bakıldığında;  2:05 

dakika süren videonun sol üst köşesinde ’Levent Üzümcü AYAĞA KALK Taksim Gezi Parkı 

Derneği’ şeklinde sabit yazı bulunan videoda: Fotoğraftaki Levent Üzümcü isimli şahsın 

konuşmasında: ‘Şehrin tam göbeğinde bulunan ve çok önemli olduğunu düşündüğüm bir park 

orası çünkü bizim en temel eksiğimiz var orada yeşil. Kimsenin aklının uçuna gelmezdi ki 

ağaçları kesecek oraya ne olacağı belli olmayan bir bina yapılacak şu haliyle bile kalsa 

Taksim Gezi Parkı amenna ama kimsenin aklına  gelmez ki  İstanbul’un göbeğinde bu kadar 

önemli bir yerde bir parkın vahşice yok edileceği  bir bina dikileceği üstüne kimsenin aklına 

gelmezdi yani bu şu buna mı döndü yani AKM’yi elde edemedik bari Taksim Gezi Parkına illa 

oraya bir şey mi  yapmak zorunda mıyız yani. Daha az beton olmasın isterim mesela Taksim 

Gezi Parkında mesela daha yeşil alan olmasını isterim hatta mümkünse yerdeki bütün 

plakaların çıkarılıp sadece yürüyüş yolunun bırakılıp geri kalan her yerin yeşil olmasını 

isterim yani ağaçların betonlarla çevrelenmesini değil etrafının tamamen açılmasını ve 

tamamen yeşillendirilmesini isterimlerle. Bu kadar beton arasında Taksim Gezi Parkı yeşildir 

yeşilin bir hakkı vardır ve Taksim Gezi Parkı yeşilin hakkıdır. Vandallıktır ve bu yoldan 

dönülmesini istiyorum talep ediyorum umarım birileri düşünür taşınır gerçekten eğer 

İstanbul’u seviyorsa eğer yeşili seviyorsa bu şehre gerçekten hizmet etmek istiyorsa Taksim 

Gezi Parkına ellemesin ya. 13 Nisanda Taksim Gezi Parkında olacağız ve ayağa kalkın bir 

şeyler yapın, iki adım yol yürüyün gidin Taksime Taksimdeki güzel parka hepimiz birlikte 

eğlencemize katılın’  şeklinde konuşma yaptığı. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan ve Ulusal Kanal yayınından alınmış bir video 

olduğu videonun Ulusal Kanal 01.06.2013 17-05-00  isimli video dosyası olduğu video 

izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde;  
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Video saati ile 43:30 sıralarında yayında gezi parkına yürüyen sanatçıları gösterdiği 

sanatçılar arasında Memet Ali ALABORA, Halit ERGENÇ, Levent ÜZÜMCÜ, Gonca 

VUSLATERİ, Serhat KILIÇ, Rıza KOCAOĞLU gibi sanatçıların olduğu Memet Ali 

ALABORA’nın elinde megafonla bir konuşma yaptığı ancak konuşmanın anlaşılmadığı, 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2189170193 de kayıtlı, 03.07.2013 12:32:11 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı  (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  Memet Ali’nin “İyiyiz abi iyi olmaya çalışıyoruz“ dediği, Mehmet Osman’ın “ ... en 

azından biraz utanmaya başladılar galiba bazıları“ dediği, Memet Ali’nin “yani hani tam işte 

bilmiyorum abi biz burada sonuçta bir şekilde güvende durmaya iyi olmaya çalışıyoruz yani “ 

dediği, Mehmet Osman’ın “EVET AYNEN AYNEN YA BİR ARA BU YANİ BU 

HADİSENİN ÖNÜMÜZDEKİ ŞEYLERİ NE OLUR HANİ HEP AVRUPALILAR HER 

GÖRDÜĞÜM ŞEY SORUYOR İYİ TAMAM DA HANİ BU SİYASİ DURUMU NASIL 

DEĞİŞTİRECEK DİYE SORUP DURUYOR BİR ARA BİR YANİ BİR KAÇ ARKA.. 

KİŞİ OTURUP BİR KONUŞSAK MI“ dediği, Memet Ali’nin “Yani benim yani şuanda 

müsait değilim abi ya şuan için müsait değilim ...“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam yani 

şuan derken zaten bu ... bir hafta sonra 2 hafta sonra falan yapabileceğimiz bir şey“ dediği, 

Memet Ali’nin “Anladım yani dediğim gibi şuanda değilim abi …Hani şuanda açıkçası öyle 

bir şeyi de değerlendirebilecek durumda da değilim yani… sonrası için... tekrardan 

birbirimizle haberleşiriz..” dediği, 

 ID: 2164103623 de kayıtlı, 19.06.2013 14:37:13 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) AYŞE’yi  (905322476xxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe’nin “ Herhalde 

Şebnem seni aradı bana bu on buçukta bu metin gelince benim böyle kan tepeme çıktı ve hani 

senin için bir panik oldum kesinlikle yani bunun ne olur böyle yayınlamayın diye” dediği, 

Memet Ali’nin “ben ulaşamadım Levent’e mesaj attım“ dediği, Ayşe’nin “Ama.. çok yanlış“ 

dediği, Memet Ali’nin “Ben de şuanda şuan itibari ile böyle bir metin.. ... düşünüyorum eğer” 

dediği, Ayşe’nin “Memet Ali yok şimdi şöyle bir şey oldu ben tamam biz Meltoşla 

birlikteyiz Kaz dağlarına geldik de Altınoluk’a doğru geliyoruz evet şimdi sizin şeyi 

çektiğiniz yere şey diyeceğim sana şimdi garip bir şey oldu ben sonra içim rahatladı benim 

ben bizim oyunculara da bir yani şuanda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim fakat şimdi 

beni Sevilay aradı…Ve Çiğdem MATER o ona yollamış bunu yönetmenler imzalasın diye 

buna Memet Ali nin onayı ve haberi var demiş şimdi bu ben..“ dediği, Memet Ali’nin “Hayır 

ben…Kişisel olarak söyledim olmadığını…Ve hatta şuanda böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını“ 

dediği, Ayşe’nin “Aynen Memet Ali“ dediği, Memet Ali’nin “ ... tane daha bir şey olursa 

yani“ dediği, Ayşe’nin “Başka türlü bir şey“ dediği, Memet Ali’nin “Kamuoyunu buraya 

saklamak gerektiğini düşünüyorum“ dediği, Ayşe’nin “Evet başka türlü ve daha şık bir şey 

bunun tonu tavrı sana tam tersi son derece zarar verici bir tavır ve ton “ dediği, Memet Ali’nin 

“ ... ben de ben de öyle düşündüm ve ilettim“ dediği, Ayşe’nin “Tamam süper…O zaman ben 

şimdi Çiğdem’i ara yok ulaşamıyoruz Çiğdem’i arıyorum Sevilay’ı arıyorum 
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söylüyorum…Ya sende aman Levent bu ... kesin ve net “ dediği, Memet Ali’nin “ Ben bu.. ... 

zaten“ dediği, Ayşe’nin “Hıh tamam çünkü“ dediği, Memet Ali’nin “ ... görüşmek üzere” 

dediği, Ayşe’nin “Ha bir yerden Twitter üzerinden birisi paylaşır filan diye de korktum yani 

anladın mı “ dediği, Memet Ali’nin “Tamam“ dediği,  

 ID: 2164119716 de kayıtlı, 19.06.2013 14:46:16 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) AYŞE’nin  (905322476xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“Ayşeciğim şeyden dolayı aradım hani“ dediği, Ayşe’nin “Çiğdem ile konuştum“ dediği, 

Memet Ali’nin “Tamam tamam“ dediği, Ayşe’nin “Şu anda iptal ediliyor canım o gruba 

yazıyor … Levent’le halledersin hani ayıp şey yani hakikatten herke.. her okuyan yalnız 

birbirini arıyor yani tonu doğru değil  … Sonra siz ne derseniz hani zaten yapılır da“ dediği, 

Memet Ali’nin “Ben bir şey demedim zaten ... yani“ dediği, Ayşe’nin “Biliyorum demediğini 

onu da öğrendim biliyorum canım biliyorum“ dediği, Memet Ali’nin “Benim benim dahlim  

olan bir şey değil öpüyorum“ dediği,  

 ID: 2164141967 de kayıtlı, 19.06.2013 14:56:56 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) X ŞAHSI  (905333220xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin “bir 

sürü mesajlar attım aldın mı“ dediği, X Şahsın “... hayır şeyle Devinle konuştum 

uyuyakalmışım abi kusura bakma“ dediği, Memet Ali’nin “tamam yok rica ederim yani bence 

şuan“ dediği, X Şahsın “…Yumuşatayım mı kaldıralım mı“ dediği, Memet Ali’nin “Ya bence 

şuanda bu tür bir metine ihtiyacımız yok diye düşünüyorum çünkü bu şeyi bu kamuoyunu 

yani şuanda ortalık böyleyken bu kamuoyunu olası başka bir şey de yani eğer olursa tabi ki 

orda kullanmak galiba şuanda daha etkili olacak öyle düşünüyorum“ dediği, X Şahsın “ ... 

tamam abiciğim” dediği, Memet Ali’nin “yani bu kadar “ dediği, X Şahsın “tamam yani sen 

bilirsin” dediği,  

 ID: 2164118243 de kayıtlı, 19.06.2013 14:44:31 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) X BAYANI  (905336414xxx) aradığı görüşmede özetle; X Bayan’ın “metni 

okudun mu“ dediği, Memet Ali’nin “Metni okudum ben Levent’e yazdım… Ama bir türlü 

Levent’e ulaşamıyorum bence şuan da gereği yok… Yani ben şuanda böyle bir ihtiyaç 

olmadığını düşünüyorum… hani bu bu tür kamuoyunun ya bu tür bir yazının ihtiyacı 

olmadığını düşünüyorum bu tür bir kamuoyunun da hani bir şey daha olduğu zaman daha 

fazla aktive olarak ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum … Zannediyorum...” dediği, X 

Bayan’ın “Şu anda şu anda durduralım o zaman“ dediği, Memet Ali’nin “yani bence sen de 

herkese ulaş yani çünkü zaten beni Ayşe BARIM da aradı…Şebnem de mesaj atmış herkes bu 

tür bir yazının iyi olmayacağı görüşünde zaten“ dediği, X Bayan’ın “Anladım peki o zaman 

durduruyorum ...“ dediği, Memet Ali’nin “Durdur sen durdur“ dediği, X Bayan’ın “Yani şu 

anda böyle birşeyi ya da birşey yapmayalım“ dediği, Memet Ali’nin “Be... yani sen durdur 

yani be.. bu tür bir yazının şuanda ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ben“ dediği  

 ID: 2165865167 de kayıtlı, 20.06.2013 14:02:55 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) BANU’NUN  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“İstanbul milletvekili beni arasın...” dediği, Banu’nun “O seni arasın okey …bir de şey aradı 

seni şimdi de Zeynep ALTIOKLAR aradı da… oğlunun yanında Oğuz Kaan SALICI “ 

dediği, Memet Ali’nin “Tamam Oğuz Kaan SALICI  da beni aramak istiyormuş o da arasın 

söyledim ben Özlem’i de aramışlar“ dediği, Banu’nun “Tamam şimdi Zeynep aradı ben senin 

numaralarını veriyorum o zaman… bende numaraları var eğer sen aramak istersen” dediği, 

Memet Ali’nin “hayır onlar beni arasın” dediği,  

 ID: 2167940557 de kayıtlı, 21.06.2013 15:53:25 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) YÜKSEL’in  (905322673xxx) aradığı görüşmede özetle; Yüksel’in “ Ya ben 

Selahattin’i aradım…Bizim Selahattin varya Selo“ dediği, Memet Ali’nin “Sarı Selahattin 

hangisi“ dediği, Yüksel’in “Hee dedim ki bu gazetenin bir kişisel garezi olabir mi Memet Ali 

ile…Çünkü bu bir basın ahlakına uymuyor siyasi ahlaka uymuyor ideolojik ahlaka uymuyor “ 

dediği, Memet Ali’nin “Gazete satacaklar abi gazete satacaklar“ dediği, Yüksel’in “Dine 
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uymuyor ticaret ahlakına da uymuyor bir sıkıntısı olabilir mi bir tanıyor musun dedim abi 

epeydir aram bozuk dedi fakat dedi bir ararım dedi genel yayın yönetmenini aradı“ dediği, 

Memet Ali’nin “Yok yok hiç gerek yok hiç gerek yok … Saat on buçukta teslim edildi o 

basına servis edildi onbiri çeyrek geçe Tweet attım adamın bir tanesi diyor ki abi iyi 

yazmışsın da diyor nasıl yazdın bu kadar çabuk ... diyor“ dediği, Yüksel’in “Ve aradaki 

şeyden sıkıldım ben o sefer numaralarından bilmem nelerden… Ve atladım si.eyim dedim ben 

böyle basın açıklamasını kim okur senin yapacağın şey adı geçen yere sefer sayılı numaralar 

bellidir benim öyle bir görüşmem olmadı balayına gittim dostlarımla eğlendim…Bir de abi 

Yunuslar la munuslarla barış ve doğa sevgisi üzerine gittiniz ya esas ... şey o…Ondan sonra 

bir de küfüre bile karşı olarak geri döndünüz ya…Küfür etmeye bile…Dolayısıyla bir telefon 

ettim… birkaç kişiyi de arayacağım böyle“ dediği, Memet Ali’nin “Arama arama yok gerek 

yok arama“ dediği,  

 ID: 2169933418 de kayıtlı, 22.06.2013 18:43:33 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) GÜNGÖR’ün  (905322517xxx) aradığı görüşmede özetle; Güngör’ün 

“Herkes senin arkanda“ dediği, Memet Ali’nin “Sağol abi öpüyorum seni“ dediği, Güngör’ün 

“Hiç kimse birşey yapamaz bu şeyde..” dediği, Memet Ali’nin “Öpüyorum çok sağol abi hadi 

eyvallah“ dediği, Güngör’ün “sizin sayenizde diyeceğim 2 kere de gaz yedim“ dediği, 

Memet Ali’nin “Tamam hadi görüşürüz abi eyvallah“ dediği, Güngör’ün “biber gazı“ dediği, 

Memet Ali’nin “Eyvallah“ dediği, Güngör’ün “Peki canım hadi Banu’ya çok çok selam hadi” 

dediği,  

 ID: 2169968987 de kayıtlı, 22.06.2013 19:03:05 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) OKAN BAYÜLGEN’in  (905322167xxx) aradığı görüşmede özetle;  

OKAN’IN “Haleti ruhiyeni merak ediyorum“ dediği, Memet Ali’nin “İyiyim merak etme abi 

her konuda her koş.. her bakımdan iyiyim merak etme“ dediği, OKAN’IN “Tamam okey şey 

bir görmek istiyorum seni şimdi telefonlarımız dinleniyor minleniyor… Falan filan diye böyle 

telefonda şey yapıyorum yani konuşurken aman bu bunlar sik sok şeyler sonuçlar çıkarmasın 

diye de şey yapıyorum“ dediği, Memet Ali’nin “Tabi tabi tabi“ dediği, OKAN’IN “Tamamen 

merak içindeyim böyle bir“ dediği, Memet Ali’nin “Ben evdeyim abi evdeyim ben…Benim 

evim Demirciköyde“ dediği, OKAN’IN “Tamam ben onu bir şekilde başka bir şekilde adres 

alır sana ulaşırım… bir başka konu lütfen her hal ve şartta beni ara …Çünkü şu nedenle 

söylüyorum bu insan her ne kadar üstüne çıkmaya çalışsa da mesela işte dün geceki o bizim 

Ankara Belediye Başkanını falan filan konuşmaları bilmem neleri cartları curtları bunlar 

insana bir emniyetsizlik hissi yaratır… O emniyetsizlik hissini İstanbul kanatlarının altında 

dan sonra vurulduğum zaman çok iyi biliyorum emniyetsizlik hissi ne demek dolayısıyla biraz 

haleti ruhiyeyi anlıyorum ama senin başına hiç bir şey gelmeyecek hiç bir şey olmayacak sana 

kimse böyle bir şeye cesaret edemeyecek bundan da emin olmanı istiyorum tamam“ dediği, 

Memet Ali’nin “Sağol abi çok teşekkür ederim öpüyorum seni sağolasın hadi görüşürüz “ 

dediği,  

 ID: 2174631557 de kayıtlı, 25.06.2013 11:21:08 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) GÖKHAN’in  (905324686xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“İyiyim iyiyim Gökhancığım gayet iyiyim merak etme “ dediği, Gökhan’ın “ Bir sürü bir sürü 

şerefsiz peşine düşmüş okuyoruz burdan“ dediği, Memet Ali’nin “Gayet iyiyim kardeşim 

merak etme ...” dediği, Gökhan’ın “İyisin değil mi“ dediği, Memet Ali’nin “Bendeyim ve 

iyiyim sağolun“ dediği, Gökhan’ın “İyi süper çok sevindim sevindim tweetlerini de takip 

ediyorum kardeşim ama hani bu ara biraz sakinleştin galiba biraz durgun seyrediyorsun“ 

dediği, Memet Ali’nin “Evet biraz daha düşük profil olmakta fayda var öpüyorum seni“ 

dediği, Gökhan’ın “Ya bu ... öpme dur birşey sorucağım…Son dedikodu ne kabul ettin mi ... 

Beyoğlu‘nu“ dediği, Memet Ali’nin “Yok abi benim ne işim olur ...” dediği, Gökhan’ın “Yok 

öyle birşey değil mi“ dediği, Memet Ali’nin “Hayır hayır benim siyasetle ne işim olur“ 

dediği, 



415 

 

 ID: 2174640901 de kayıtlı, 25.06.2013 11:26:49 da MEMET ALİ ALABORA’NIN 

(905334671xxx) BANU’yu  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Banu’nun “şey bana 

bir metin geldi…Ondan sonra onu ne yapayım baban uğrasın ben.. İşte bu hani hazırlıyorlardı 

ya dün baban sana bahsetmiş bütün sanatçılar falan diye“ dediği, Memet Ali’nin “Ha benimde 

mi adım geçiyor“ dediği, Banu’nun  Yok hayır hiç öyle birşey yok“ dediği, Memet Ali’nin 

“tamam ben.. ha” dediği, Banu’nun “ Yani sende gör istediler” dediği, Memet Ali’nin “ Ben 

görmeyeyim ya beni ilgilendirmiyor yani yani…Bir dakika yok yok ben görmeyeyim yani 

benim hani insanlar yapmışlar kendi iradeleriyle” dediği, Banu’nun “Ama ... bir sürü bir sürü 

altına imza atılacak” dediği, Memet Ali’nin “Yok ben zaten imza atmam şuanda canım“ 

dediği, Banu’nun “Hayır onu demiyorum zaten bende atılacak onların da zaten yapmalarının 

nedeni tamam artık çok oldu bize yönelsin artık diye yapıyorlar onun için bu çık” dediği, 

Memet Ali’nin “Canım sen bunu en iyi bilensin yani sen bak sen söyle benim fikir beyan 

etmem doğru değil“ dediği, Banu’nun “Yok ... ilan gibi yani bu böyle herkesi diyor yani“ 

dediği, Memet Ali’nin “Anladım anladım tamam canım” dediği, 

 ID: 2176006149 de kayıtlı, 25.06.2013 23:20:15 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) YUNUS UÇAR’ı  (905322073xxx) aradığı görüşmede özetle; Yunus’un 

“Yok estağfurullah estağfurullah rica ederim yaa siz de iyisinizdir inşallah“ dediği, Memet 

Ali’nin “... iyi değiliz Yunus bey şimdi benim karım yani gerçekten sinir krizleri geçiriyor 

ailem annem babam hepimiz şu anda hani ne yapacağımızı bilemez duruma geldik…Bana her 

yerde sürekli bir yerlerden kaç ilden diğerleri gibi bir takım şeyler geliyor ve ben hiç bir yere 

gitmek istemiyorum ben evimde oturuyorum ve yani bir tane tweet yüzünden zaten bunların 

hepsini sizinle de konuştuk sayın Bakan ile de konuştuk… Yani ben sizden şu anda yardım 

istiyorum mümkünse sayın Bakan ile yarın konuşabilirsem telefonda da olsa… onu söylemek 

aktarmak istiyorum“ dediği, Yunus’un “Olur olur yaa ben şimdi de şey yaparım Aygül’e 

söylerim eğer hani müsaitse haberdar ederiz onu yani ne yapalım bir yani daha etkili bir bir 

şey yapmamız lazım şöyle hani insanların bu tepkilerini hani sizin üzerinizden alacak bir şey 

yapmamız lazım da onu ben bir konuşayım kendisi ile“ dediği, Memet Ali’nin “Yani beni 

insanlar arıyorlar git saklan işte alacaklar şudur budur böyle şey..” dediği,  

 ID: 2176359094 de kayıtlı, 26.06.2013 10:14:29 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) BANU’NUN  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“Okudun mu canım “ dediği, Banu’nun “Evet ha mail at.. bu benim içime sindi… Bunda 

çünkü altına da uygun oluyor çok kendinden eminsin evet attım duygusaldım zaten nedeni de 

buydu açıklamıştım bununda siyasetle alakası yok ne diyorsunuz siz oluyor yani yok eminsin“ 

dediği, Memet Ali’nin “Ha en altına ekledim en altını gördün mü…En altına üzüntüyü en 

altına ekledim…Son cümleye bak“ dediği, Banu’nun “Söylediklerim ve yaptıklarımın sürekli 

farklı noktalara çekilmesiyle ilgili duyduğum üzüntüyü belirtir kamu oyunun bilgisine 

sunarım olur bu olur” dediği, Memet Ali’nin “Tamam yani bu sefer tweetle ilgili değil yani 

bütün bu olanlarla ilgili“ dediği, Banu’nun “Hayır hayır genele tabi ki yani“ dediği, Memet 

Ali’nin “Üzgünüm yani tamam bu hali tamam mı … Hadi hayırlı olsun“ dediği, Banu’nun 

“Tamam o zaman ben şimdi bunu Pınar’a gönderiyorum hemen bunu bu haliyle“ dediği, 

Memet Ali’nin “Evet canım evet evet” dediği, Banu’nun “Okey tamam şeye koyduklarında da 

sana haber verecekler bizim siteye“ dediği, Memet Ali’nin “Evet evet bekliyorum bek..” 

dediği,  

 ID: 2176336221 de kayıtlı, 26.06.2013 09:57:47 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) BANU’yu  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’ni “Sence 

hangi ifade sorunlu“ dediği, Banu’nun “O.. ben şeyi çıkarttığımda çok net oluyorsun bu 

Tweetin farklı noktalara çekilmesiyle ilgili duyduğum üzüntüyü belirtmek isterim var 

ya…Yani verdiği hisle yaşanan olayın yoğun duygusu etkisiyle bir tweet attım…Söz konusu 

tweetde mesele sadece Gezi Parkı değil derken benim için meselenin bla bla olduğunu şurda 

anlattım tweetimin o sıradaki duygularımı yansı..” dediği, Memet Ali’nin “Üzüntü duymasam 
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olur diyorsun“ dediği, Banu’nun “Bana o şey geliyor çok kızların da hoşuna gitmemiş 

anlatabildim mi“ dediği, Memet Ali’nin “... anladım yani üzüntü duymuyor olsam…Problem 

yok diyorsun öyle mi“ dediği, Banu’nun “Benim için öyle ve okuduğum“ dediği, Memet 

Ali’nin “Tamam peki sonundaki şeyde de problem yok siyasi bir şey değilde de yok ...” 

dediği, Banu’nun “Hayır tweetimin o sıradaki duygularımı o tamam…Çünkü diyorsunki ... 

haksızlığa uğramışlığın verdiği hisle yaşanan olayın yoğun duygusal etkisiyle bir tweet attım 

attım“ dediği, Memet Ali’nin “Bu da tamam diyorsun üzüntü duyma diyorsun sadece… 

Tamam arayacağım” dediği, 

 ID:2178920695 de kayıtlı, 27.06.2013 16:46:37 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’nun ÖVÜL (905335645xxx ÖVÜL AVKIRAN) isimli 

şahısla konuşmasından özetle; HANZADE’NİN “Evet evet” dediği,  ÖVÜL’ÜN  “Ondan 

sonra bu akşam Garaj İstanbul’da Memet Ali ile ilgili ne yapılıyor dedi anlamadım 

dedim bende ya dedi işte Garaj’da Memet Ali ile ilgili bir toplantı yapılacakmış dedi “ 

dediği,  HANZADE’NİN “Yok yanlış bilgi almış hiç onu da kimse aramadı ayrıca “ dediği,  

ÖVÜL’ÜN  “Hayır hayır onu kimse aramadı birisi söylemiş toplantıya katılacakmış ben de 

şaşırdım ne alakası var dedim hani evet Garaj’da bir toplantı var ama hani konu bu değil 

gündem bu değil ama bir yandan da hani böyle bir şey yok değil değil mi yanlış bilgi böyle 

birşey yanlış olamaz“ dediği,  HANZADE’NİN “Ortada dolaşan e mail size de gelen e mail 

orada Memet Ali ...“ dediği,  ÖVÜL’ÜN  “Başka da birşey yok değil mi“ dediği,  

HANZADE’NİN “Hayır canım hayır “ dediği,  ÖVÜL’ÜN  “Tamam ben de şaşırdım Allah 

Allah dedim yok böyle bir şey“ dediği,  HANZADE’NİN “Ya tam işte böyle dedikodu“ 

dediği,  ÖVÜL’ÜN  “Ay şükü.. şaka gibi yani“ dediği,  HANZADE’NİN “dedikodu dedikodu 

.. yani mümkün değil yani şöyle söyleyim birilerini çağıran birileri hep de ilk toplantıya 

gelenlere rezerve koyduk sadece kendi tanıdıklarını getirebilsinler diye mesala Umut bir 

tanıdığını getiriyor Kerim bir tanıdığını getiriyor“ dediği,   

 ID: 2176359094 de kayıtlı, 28.06.2013 12:13:41 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) YEŞİM GİRGİN’in  (905308210xxx) aradığı görüşmede özetle; … Başak’ın 

“Memet Ali abi Başak ben nasılsın“ dediği, Memet Ali’nin “İyiyim Başak sen nasılsın“ 

dediği, Başak’ın “Bende iyiyim şimdi Avustralya’dan bir mail geldi … ZDF radyosu 15 

dakika seninle telefon bağlantısı yapmak istiyorlar“ dediği, Memet Ali’nin “Yok yok hiç 

kimse ile röportaj yapmıyorum ben“ dediği, Başak’ın “Tamam tamam oldu görüşürüz“ dediği,  

 ID: 2185420764 de kayıtlı, 01.07.2013 12:23:49 da MEMET ALİ ALABORA’ya 

(905334671xxx) MERT’in  (905321131xxx) gönderdiği mesajda özetle; “Hocam yoğurtçu 

parkından mert ben koordinasyon ekibindeyim musait olunca geri dönüş yaparsanız 

sevinirim” dediği,  

 ID: 2199539590 de kayıtlı, 09.07.2013 12:11:00 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) GÜLSEREN ONANÇ’ı  (905323228xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Gülseren’in “Ha Memet Ali şimdi sana mesaj yazıyordum uzun uzun“ dediği, Memet Ali’nin 

“... ha yok gerek yok şimdi görebildim ancak yetiştim“ dediği, Gülseren’in “Ha ... yok tamam 

merhaba nasılsın“ dediği, Memet Ali’nin “İyi olmaya çalışıyoruz“ dediği, Gülseren’in “Ya 

tahmin ediyorum çok çok zor bir durum ben seni şey için aramıştım Memet Aliciğim biz 

perşembe günü genel başkana biz gezi değerlendirmeleri toplantısı organize ediyoruz… 

ne oldu ve CHP buradan nasıl sonuçlar çıkarıp nasıl aksiyon almalı… işte Bekir AĞIRDIR 

araştırmalarını nasıl yapacak şey şeyden Korhan GÜMÜŞ işte şehir planlayıcısı var yani 

herkese farklı konular koyduk senden de bunun hani hem bir aktivist hem bir sanatçı olarak 

katılıp bize içerik sunmanı rica edecektik“ dediği, Memet Ali’nin “Bu perşembe mi“ dediği, 

Gülseren’in “Evet bu perşembe ayın 11i saat 15 -18 arası“ dediği, Memet Ali’nin “Yani 

benim gelmem bu sıra çok mümkün olmaz çünkü hakikaten ben çıkmıyorum dışarı …Çünkü 

yani talep ettiğimiz güvenlik de gelmedi hani risk görüyorum açıkçası …Yani dolayısıyla 

hani birazcık burada duruyorum ama farklı bir durum olursa haber vereyim olur mu“ dediği, 
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Gülseren’in “Okey tamam canım…O zaman mesela Şebnem’i mi çağırsak kimi önerirsin“ 

dediği, Memet Ali’nin “Şebnem burada değil şeyde şey çekiyor film çekiyor 

Muğla’da…Şuanda da biri gelmiyor gerçekten aklıma ama gelirse ararım“ dediği, Gülseren’in 

“sanatçı perspektifi ya orada aktivist sanatçı perspektifi istiyorduk yani evet sen bana birini 

önerebilirsen sevinirim canım“ dediği, Memet Ali’nin “Tamam tamam oldu görüşmek üzere 

bay bay“ dediği, Gülseren’in “Oldu oldu görüşürüz sevgiler kolaylıklar” dediği,  

 ID: 2203532534 de kayıtlı, 11.07.2013 18:20:45 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) YEŞİM GİRGİN’i  (905308210xxx) aradığı görüşmede özetle; Yeşim’in 

“mesaj bırakmıştım 7de toplantı var da Hangoutsu unutma diye hatırlatayım dedim“ dediği, 

Memet Ali’nin “Biliyorum biliyorum biliyorum canım“ dediği, Yeşim’in “Hıh tamam onun 

için aradım 7de konuşuruz tekrar“ dediği,   

 ID: 2203664598 de kayıtlı, 11.07.2013 19:35:04 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) YEŞİM GİRGİN’in  (905308210xxx) aradığı görüşmede özetle; Yeşim’in 

“Memet Ali abi internet bağlantımızda bir sorun var sabah ben denemek için Hangout falan 

yaptım hepsi çalışıyordu ama şu an ne skype ne Hangouta bağlanamıyoruz telefon konferansı 

yapalım diyoruz ne dersin“ dediği, Memet Ali’nin “Yok yapamayız telefon konferansı falan 

yapamayız…İnternet bulun çözün yapın yani… Bu saate kadar bunun için hazırlandık“ 

dediği, Yeşim’in “Ya işte denedik falan“ dediği, Memet Ali’nin “Ne sorun var internette“ 

dediği, Yeşim’in “Hiç bir fikrim yok bağlanmıyor yani çünkü bilgisayarda problem yok 

vesaire sabah da ben ... açtım konuştum deneme yaptım falan“ dediği, Memet Ali’nin 

“İnternete bağlanabiliyor musun“ dediği, Yeşim’in “Evet internete bağlı gösteriniyor ama 

internet sunucunuz yetersiz diye uyarı çıkıyor yani Windows oturumunu açtım oradan da 

deniyorum hani ... sorun vardır diye bilmiyorum“ dediği, Memet Ali’nin “Skypede denedin 

mi“ dediği, Yeşim’in “Evet evet Skypede denedim o da hiç aramıyor bile seni yani “ dediği, 

Memet Ali’nin “Orada bir tablet mablet bir şey yok mu…Başka birinin bilgisayarı tablet öyle 

şeyler telefonla yapamayız yani telefonla olmaz“ dediği, Yeşim’in “Şimdi bir anladım tamam 

bir dakika ben biraz daha uğraşayım arayacağım tekrar” dediği, 

 ID: 2203667847 de kayıtlı, 11.07.2013 19:37:05 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) YEŞİM GİRGİN’in  (905308210xxx) aradığı görüşmede özetle; Yeşim’in 

“Memet Ali abi Skypedeki kullanıcı adını tekrar söyler misin çıkmıyorsun bende“ dediği, 

Memet Ali’nin “Ben seni sen açıksan ben seni aradım demin zaten… yazmayanlar” dediği, 

Yeşim’in “Anladım tamam ben açığım şuan sen beni görebiliyor musun“ dediği, Memet 

Ali’nin “Bir dakika dur sen açıksan bir dakika dur bakacağım şimdi…Sen kapalı 

görünüyorsun bende arıyorum…” dediği, Yeşim’in “Ben tamam“ dediği, Memet Ali’nin 

“Hayır bakacağım dur bir dakika bekle” dediği, X Şahsın “Nasıl kapalı şuanda kapalı mı 

gözüküyoruz“ dediği, Memet Ali’nin “Başarısız diyor arama başarısız diyor şu anda ben seni 

arıyorum… Yeşim GİRGİN arıyorum yani evet arıyorum…Başarısız diyor arama başarısız 

diyor…Zaten kapalı görünüyorsun şu anda” dediği, Yeşim’in “Kapalı görünüyormuşum ben“ 

dediği, X şahıs “Ya Yeşim’i arıyor değil mi“ dediği, Yeşim’in “Evet Yeşim GİRGİN’i arıyor” 

dediği,  

 ID: 2205653333 de kayıtlı, 12.07.2013 21:46:07 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) X BAYAN’ı  (905323317xxx) aradığı görüşmede özetle;  X Şahsın “Ancak 

otur zaten bir şey yaptığın yok başka…konuştum Şebnem abla ile bu gece 

biniyormuş…Sabaha karşı burada olacak sabah bir Mahsun ile görüşmesi varmış iki gibi 

Levent’te olacak onu alacağım beraber geleceğiz biz…Hı yani üç gibi sende oluruz … bir de 

şey Devin gelmek istiyorum gelmek istiyorum deyip duruyordu istiyorsan bir Devin’i ara… “ 

dediği, Memet Ali’nin “konuş Devin ile sen“ dediği, X Şahsın “Hıh mesaj attım da dönmedi 

yoğun herhalde“ dediği, Memet Ali’nin “tamam sen bir daha bir ara olmazsa ben ararım“ 

dediği, X Şahsın “Tamam yani gel..” dediği, Memet Ali’nin “Sen ararsan daha iyi“ dediği, X 

Şahsın “Tamam gelsin o zaman o da değil mi“ dediği, Memet Ali’nin “Tabi tabi” dediği,  
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 ID: 2230831234 de kayıtlı, 27.07.2013 18:04:13 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) BANU’nun  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin “Ha 

canım seni de mi ..dılar“ dediği, Banu’nun “He he da bir şey desek mi diyorum” dediği, 

Memet Ali’nin “ya söy.. ya söyleyecek bir şey yok ki burada yani bir kere büyük ihtimalle 

haber asılsız …Yani diyecek bir şey yok şu anda yani biraz daha akşama kadar bakalım ne 

diyeceğiz ki böyle bir şey yok desende olmaz var desende olmaz“ dediği, Banu’nun “Hayır 

şimdi sana böyle bir şey gelmedi bu a.. ...” dediği, Memet Ali’nin “Gelmedi ama yok dersin 

yarın başka bir şey için çağırırlar hadi bu sefer yok demiştiniz olur anladın mı senin” dediği, 

Banu’nun “Ya bir de bu tamamen Akit’ten şey yap.. ... haberinin Sözcü’nün çıkartmasının 

onun ...” dediği, Memet Ali’nin “Tabi tabi ya internette ya.. şey twiterda yayıldı zaten sonra 

trending topic oldu işte yani senin sen ne diyorsun“ dediği, Banu’nun “Yani direk sana da 

soruyorlar“ dediği, Memet Ali’nin “Yani burada bilmiyorum ki bir beklemek lazım yani şu 

anda böyle bir şey yok“ dediği, Banu’nun “Yani bunu öyle değilde... acaba mesela ben 

twiterda hani bu Akit Gazetesinin yazdığı bir şeydir falan gibi bir şey mi yazsam acaba“ 

dediği, Memet Ali’nin “Bilmiyorum bir düşüneyim bakayım bir ... arayacağım ben 

seni…Başka bir şeyden dolayı arayacağım bay bay bay” dediği, Banu’nun “Tamam oldu” 

dediği, 

 ID: 2231332333 de kayıtlı, 27.07.2013 23:05:38 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) BANU’nun  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Banu’nun “Canım 

Levent aradı da…Sana mesaj atmış geri dön ... bana mesaj atmıyor yarın ona uğramak 

istiyorum sen bir konuşursan bana bilgi ve..” dediği, Memet Ali’nin “Hangi Levent ...“ dediği, 

Banu’nun “Tabi sana mesaj atıyormuş boyuna“ dediği, Memet Ali’nin “Bana mesaj nerden he 

şeyden atıyordur whatsapp’dan atıyordur ben benim whatsappim yok artık…Biz evdeyiz 

bekleriz Levent ÜZÜMCÜ de gelecek ama söyle…Hani istersek tabi ki buradayız 

biz…Tamam canım benim whatsappim yok onu söyle ona” dediği,  

 ID: 2231392845 de kayıtlı, 27.07.2013 23:44:47 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) X ŞAHSI  (905309506xxx) aradığı görüşmede özetle; X Şahsın “Oğlum hiç 

üzülme var ya onların a..na koyayım hepimiz Memet Ali ALABORA’yız lan manyak 

mısın sen toplanırız lan yakarız onları” dediği, Memet Ali’nin “Yok saçma saçma 

konuşmanın lüzumu yok kimseye birşey yapacağımız yok duruyoruz durduğumuz yerde“ 

dediği, X Şahsın “Tamam haber bekliyoruz abiciğim bütün film sektörü sinema sektörü 

peşinde yani bundan emin ol abi“ dediği, Memet Ali’nin “Öpüyorum kardeşim görüşmek 

üzere saygılar“ dediği, X Şahsın “Tamam kardeşim hadi hoşçakal bay bay kardeşim” dediği, 

 ID: 2239231503 de kayıtlı, 01.08.2013 15:30:28 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) YEŞİM GİRGİN’i  (905308210xxx) aradığı görüşmede özetle; (YEŞİM 

GİRGİN’İN TELEFONUNDAN GİZEM İSİMLİ ŞAHIS GÖRÜŞÜYOR) Memet Ali’nin 

”Gizemciğim ne yapıyorsun“ dediği, Gizem’in “İyiyim ne yapayım aidat listesiyle 

uğraşıyorum“ dediği, Memet Ali’nin “Ne yapıyorsun“ dediği, Gizem’in “Aidat listesiyle 

uğraşıyorum da…4 koldan aidat listesi  toparlıyoruz“ dediği, Memet Ali’nin “İyi herşey 

yolunda mı“ dediği, Gizem’in “Evet yolunda sen nasılsın“ dediği, Memet Ali’nin “Nasıl 

gidiyor 4 koldan aidat listesi” dediği, Gizem’in “fena değil yani…Ben şu anda borçları 

toparlıyorum da“ dediği, Memet Ali’nin “Peki Yeşim hanıma söyler misiniz bir googlenı bir 

şeyini açsın da bir konuşalım onla“ dediği, Gizem’in “Tamam olur söylerim başka birşey var 

mı“ dediği,  

ID: 2265048521 de kayıtlı, 15.08.2013 12:32:11 de MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) ŞEBNEM SÖNMEZ’i (905322939xxx) aradığı görüşmede özetle; … 

Şebnem’in “Kusura bakma açamadım yani çok şeydi açamayacağım bir durumdu… sen 

uygunsan saat beş bana çok şahane ondan öncesi biraz zor oluyor gibi ... Mücella abla ile filan 

buluş.. açısından çünkü“ dediği, Memet Ali’nin “Dört olsa daha süper olur“ dediği, 

Şebnem’in “Dört yapalım dört yaptık ama Kadıköy’den geçeceğim buçuk bile olur ... dört 
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buçuk beş belki olur mu“ dediği, Memet Ali’nin “Ya peki tamam yani şöyle tamam bir 

konuşalım o zaman tekrar ben şimdi gidiyorum oraya…Erkut ile Yeşim’le de 

buluşacağım…He Erkut gidiyor yarın“ dediği, Şebnem’in “Ha evet evet bizim Erkut tamam 

...” dediği, Memet Ali’nin “işte gitmeden bir hani biz ... herşeyi bir toparlayalım ... 

herşeyi bir toparlayalım istedim ondan sonra…Hani sen de ucuna gelirsin diye ümit 

etmiştim ama hani üç buçuk falan gibi…Biraz zor olur öyle olması galiba“ dediği, Şebnem’in 

“... ben alırım şeyi “ dediği, 

 ID: 2265638008 de kayıtlı, 15.08.2013 17:32:08 de MEMET ALİ ALABORA’ya 

(905334671xxx) ŞEBNEM SÖNMEZ’in (905322939xxx) gönderdiği mesajda; “O zaman 

Mücella’yla geliyoruz. Evi tarif eder misin?” dediği, 

 ID: 2265642831 de kayıtlı, 15.08.2013 17:34:32 de MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) ŞEBNEM SÖNMEZ’e (905322939xxx) gönderdiği mesajda; “ikimiz 

konusmayacak mıydık?” dediği tespit edilmiştir.  

 ID: 2265645562 de kayıtlı, 15.08.2013 17:35:37 de MEMET ALİ ALABORA’ya 

(905334671xxx) ŞEBNEM SÖNMEZ’in (905322939xxx) gönderdiği mesajda; “Onun da 

sana söyleyecekleri var. Takmış seni kafaya. Azıcık sabret.” dediği, 

 ID: 2265647835 de kayıtlı, 15.08.2013 17:36:51 de MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) ŞEBNEM SÖNMEZ’e (905322939xxx) gönderdiği mesajda; “Canım şu an 

doğru zaman değil. Lütfen” dediği,  

ID: 2272194089 de kayıtlı, 19.08.2013 14:35:47 de MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) ALTUN’un  (905336380xxx) aradığı görüşmede özetle; Memet Ali’nin 

“Tamam onlara ... başka o şeyden bahsetme o kadar herşey iyi“ dediği, … Altun’un “Aslanım 

benim baban sana gelecekti mantı yap..” dediği, Memet Ali’nin “Geldi geldi geldi yaptı“ 

dediği, Altun’un “Hıh senin keyfin yerinde mi“ dediği, Memet Ali’nin “Geldi ... yerinde 

yerinde fena sayılmaz“ dediği, Altun’un “İyi olabildiğince yani ...” dediği, Memet Ali’nin 

“Olabildiğince olduğumuzun en iyisini yaptırtmaya çalışıyoruz“ dediği, Altun’un “... evet 

Betül de sende kalıyormuş“ dediği, Memet Ali’nin “Evet evet o sağolsun tam annelik yapıyor 

vallahi“ dediği, Altun’un “Oh karın da İngiltere’ye gitmiş ...” dediği, Memet Ali’nin “Hop 

hop hop hop onlar yok yok yok birşey “ dediği, Altun’un “Peki“ dediği,  

ID: 2301804217 de kayıtlı, 05.09.2013 12:58:53 da MEMET ALİ ALABORA’yı 

(905334671xxx) BANU’nun  (905323115xxx) aradığı görüşmede özetle; Banu’nun “Kısa 

birşey söyleyeceğim soracağım da söyleyeceğim de…Mehmet dedi ki işte ben aslında keşke 

Memet Ali satsa da burayı alsam zart zurt falan dedi…Ondan sonra ben de hiç öyle birşey 

düşündüğünü zannetmiyorum dedim… Ondan sonra zaten o ev sizin o.. o daire satılacak olsa 

ellerine mi vereceğiz en kötü ihtimal ben alırım yine bizim olur” dediği, Memet Ali’nin 

“tamam peki evet peki düşünürüm onu ben“ dediği, …  Banu’nun “Şey ondan sonra ben yarın 

gidiyorum dün o şeyleri de Twitterda okudum yani ... Diyorki oo biz çok popülerim oğlan 

sayesinde diyor…Ama ben Twitterda gördüm salona diyor bir anda 3 bin ...” dediği, Memet 

Ali’nin “Ha biliyorum biliyorum şey her yer direniş diye…Tamam neyse onları 

konuşuruz hadi öptüm canım seni bay bay” dediği,  

ID: 2306585675 de kayıtlı, 08.09.2013 05:26:07 da MEMET ALİ ALABORA’ya 

(905334671xxx) AYDIN GÜRPINAR’ın  (905322348xxx) gönderdiği mesajda;“202 edward 

england yolu IIyod george caddesi CF10 4WL” dediği tespit edilmiştir.  

ID: 2306623721 de kayıtlı, 08.09.2013 08:49:46 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) X BAYAN’a  (905323317xxx) gönderdiği mesajda; “Herşey ok. Uçmak 

üzereyim.” dediği, 

ID: 2335511879 da kayıtlı, 24.09.2013 14:50:07 de Tevfik Cem TÜZÜN’ü 

(905322529xxx) SÜHA’nın (905324545xxx) aradığı görüşmede özetle; Süha’nın “Cem şimdi 

bizim İzmir’den Cengiz ONUR bizim Sosyal Demokrasi üzerine İzmir şubesi başkanı … 

onlar Gündoğdudan Taksim... bir Gezi olayları ile ilgili zannediyorum bir panel açık oturum 
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falan gibi bir şey ee düzenlemeyi planlamışlar Ekimin sonuna doğru… işte bana dedi ki yani o 

mu olur bu mu olur kimlerle falan sen konuşalım ben tabi... hocayla da bir konuş dedim … 

kendisine Memet Ali ALABORA’yla temas kurabilir miyiz dedi işte İmam’ın telefonunu 

verdim senin telefonunu verdim Cem de bu olayların Beyoğlu Semt Dernekleri olarak Taksim 

Dayanışmasında üyesi bu işlerin içinde oda bu konuda yardımcı olur dedim seni arayacak 

…muradını dinlersin heberin olsun diye en azından“ dediği,  

ID: 2412453517 de kayıtlı, 01.11.2013 11:04:02 de Tevfik Cem TÜZÜN’ün 

(905322529xxx) Süleyman SOLMAZ’ı (905324144xxx) aradığı görüşmede özetle; Tevfik’in 

“abi şimdi beni Umut ORAN aradı“ dediği, Süleyman’ın “Umut ORAN ha“ dediği, Tevfik’ in 

“Şimdi bu şeyde ne dedi bu Sosyalist Enternasyonalin bilmem ne toplantısı düzenlenecek ya 

İstanbul’da “ dediği, Süleyman’ın “Ha evet evet evet” dediği, Tevfik’in “Şimdi onunla ilgili o 

toplantıda bir saatlik bir özel bir gezi oturumu düzenlenecekmiş,… şimdi burada böyle 

kategorik olarak katılınılması yani orada olmasını bekledikleri şeyler var ve bunu CHP’nin dış 

ilişkilerden sorumlu işte birimiyle birlikte organize ediyorlarmış,…,Ve orada şöyle bir şey 

olmuş bir sanatçı olsun ondan sonra bir Gezinin dinamiklerini temsil eden özel dayanışmayı 

temsil eden birisi olsun ondan sonra“ dediği, Süleyman’ın “Tamam“ dediği, Tevfik’in “bir 

işte o şey bilmem ne Radikal Müslümanlar bilmem ne Müslümanlar ... filan gibi bir şeyler 

var,…,Ondan sonra Uluslararası af örgütünden bir katılım var,… ondan sonra bir şey var bu 

yine o Uluslararası af örgütünün hazırladıkları 6-7 dakikalık bir film varmış,…,Ama o film bu 

durumu doğru yansıtan film mi konusunda bir şey var bana filmi izlemem için yollayacaklar 

test etmem için“ dediği, Süleyman’ın “Tamam” dediği, Tevfik’in “şimdi şöyle birkaç konu 

var birincisi Memet Ali ALABORA’nın sanatçı olarak uygu.. istenmiş fakat Memet Ali 

ALABORA ...“ dediği, Süleyman’ın “Redetmiş“ dediği, Tevfik’in “Kabul etmemiş“ dediği, 

Süleyman’ın “(Gülüyor) Tamam güzel“ dediği, Tevfik’in “şimdi burada sanatçı kim olur diye 

sordular,…,İkincisi bu olayın gelişimini falan açıklayacak süreci yakın takip eden birisi kim 

olur diye şey ...” dediği, Süleyman’ın “Dayanışmadan birisi mi bizden birisi mi“ dediği, 

Tevfik’ in “Evet evet” dediği, Süleyman’ın “Mücella olur“ dediği, Tevfik’in “Bir dakika bir 

dakika bu konuda... kim olur diye şey yaptığında Eyüp MUHÇU ile temasa geçmişler ve 

Eyüp MUHÇU kendisi olacağını söylemiş oraya“ dediği, Süleyman’ın “Eyüp’te biraz şey 

yapıyor ya halbuki“ dediği, Tevfik’in “Şimdi şimdi“ dediği, Süleyman’ın “Konuşması lazım“ 

dediği, Tevfik’in “Şimdi bir dakika devamında,… yani Eyüp MUHÇU olsa bile Sosyalist 

Enternasyonelden demişler ki neden Mücella YAPICI değil,…,Şimdi Eyüp bir şekilde var 

ama Mücella da olsun ya da kim olsun sorusunu bize soruyorlar“ dediği, Süleyman’ın “Ya 

bence Mücella olması lazım çünkü Mücella şeye de gitti Avrupa Avrupa Birliğine ve 

Parlemontoya da gitti“ dediği, 

ID: 2413759088 de kayıtlı, 01.11.2013 21:21:02 da Eyüp MUHCU’nun 

(905322736xxx) Umut ORAN’ı (905322166xxx) aradığı görüşmede özetle;  Umut’un ‘kusura 

bakmayın bende genel merkezdeyim bize de bir toplantı devam ediyor şey yapamadım ben de 

açamadım demin’ dediği, Umut’un ‘bu şey ile ilgili de şeyle ilgili de bu Sosyalist 

Enternasyonal ile ilgili de’ dediği, Eyüp’ün ‘Evet’ dediği, Umut’un ‘Yani ge o zaman 

görüştüğümüz zaman son durumla ilgili de sizi de bilgilendireceğim olur mu’ dediği, Eyüp’ün 

‘Umut bey ben perşembe günü yurtdışına çıkacağım’ dediği, Eyüp’ün ‘Bu sanatçılar 

sormuştunuz yani ben bir kaç tane sanatçı yazdım eğer bir şey olacaksa yani bir görüşme 

olacaksa o açıdan ihtiyaç varsa onları da söyleyebilirim bu arada’ dediği, Umut’un ‘Olur olur 

... tabi rica edeyim’ dediği, Eyüp’ün ‘Ben şöyle yani siz onu değerlendirin Şebnem 

SÖNMEZ’in dışında Şebnem SÖNMEZ,  Levent ÜZÜMCÜ dediği, Eyüp’ün ‘Demet 

EVGAR’ dediği, Eyüp’ün ‘Özcan ALPER bu yönetmen genç bir yönetmen‘ dediği, Eyüp’ün 

‘Bunlar var bir de tabiki Memet Ali ALABORA var evet’ dediği, Umut’un ‘Memet Ali bey 

şey yapmak istemiyor herhalde’ dediği, Eyüp’ün ‘... evet ... bu 4 tane arkadaş var evet’ dediği, 

Umut’un ‘tamam’ dediği, Eyüp’ün ‘Ama Şebnem SÖNMEZ işin ta başından beri süreç 
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içerisinde var diğer arkadaşlarında bu süreçte katkıları var’ dediği, Umut’un ‘Peki  o zaman 

ben tekrar yani formata göre onların ... bizim yani daha evvel çağırılanlar çağırılmayanlar 

gelenler gidenler ona göre ben tekrar sizinle konuşacağım o zaman olur mu’ dediği,  

ID: 2455667916 de kayıtlı, 23.11.2013 14:36:37 da MEMET ALİ ALABORA’nın 

(905334671xxx) LEVENT ÜZÜMCÜ’yü  (905334904xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Levent’in “Geldin mi” dediği, Memet Ali’nin “Gelmedim abi” dediği, Levent’in “iyidir gayet 

güzel toplantıya gidiyordum o gün şu özel tiyatrolarla ilgili toplantıya devlet tiyatrosu 

hikayesiyle ilgili … Sen de oralarda mısın acaba diye aramıştım ben seni … bende bir sıkıntı 

yok işte oturuyoruz konuşuyoruz ne yapacağız ne edeceğiz diye ...” dediği, Memet Ali’nin 

“Dikkatli ol abi gözünü seveyim”  dediği, Levent’in “tamam sen merak etme sen 

merak etme herşey yolunda sende geldiğinde ararsan çok sevinirim” dediği, Memet Ali’nin 

“... yolunda abi yolunda yani muhtemelen biraz daha yokum …öpüyorum görüşürüz 

konuşuruz yüz yüze” dediği,  

ID: 2471891529 ’de kayıtlı, 01.12.2013 günü saat:10.44’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), X Şahsın (4369910224xxx) aradığı görüşmede özetle;   “Selam 

Bugünkü panelimizde Turkiye saatiyle 13.30 gibi sizinle Skype ya da telefon bağlantısı 

yapmak istiyoruz. Eğer olanaklıysa o saatlerde hazır bulunursanız seviniriz. Selamlar. 

Memoli” yazdığı,  

 

2.2.9. Handan Meltem Arıkan  

Soruşturmaya konu olan Mİ MİNÖR tiyatro oyununun yazarıdır. Memet Ali 

ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA, Defne ANTER, Melin Osasogle EDOMWONYI ile 

birlikte 07 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul ilinden birlikte ayrılarak uçakla Mısır’ın başkenti 

Kahire’ye gittikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bu şahıslarla telefon irtibatı vardır. Şüpheliler 

Memet Ali ALABORA, Defne ANTER,  Melin Osasogie EDOMWONYI, Ayşe Pınar 

ALABORA(ÖĞÜN) ile birlikte Mısır’a giderek, İvan Maroviç’in sivil itaatsizlik kursuna 

katıldığı değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye’ye döndükten sonra, 

Hükümete karşı ayaklanma çağrısı yapılan Mİ MİNÖR isimli tiyatro oyununun sergilemeye 

başlamışlardır. Memet Ali ALABORA’nın Gezi kalkışmasında, diğer oyuncu, sanatçıları ve 

halkı eyleme davet ederek “Mesele sadece gezi pakı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı” 

şeklinde twittlerle ayaklanma çağrıları yaptığı anlaşılmıştır. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Pınar Alabora ile arasında 01/10/2011-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

1470 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 01/10/2011-07/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

607 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

yurtdışı seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, tekrara düşmemek maksadıyla 

iddianamemizin bahsi geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Diğer yandan soruşturmayla ilgili yapılan araştırmalarda,  “11.11.2011 de çekilmiş!! 

[Ayaklan İstanbul]’ şeklinde yazı bulunan videoda, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar 

ALABORA, Handan Meltem ARIKAN gibi şahısların 2011 yılında Gezi Parkıyla ilgili 

çekilmiş video görüntüleri ve açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir. Taksim Gezi Parkı ile 

ilgili bir kısım kararların, İBB tarafından 2011 yılında alındığı bilinmektedir. Bahsedilen 

dönemde, Gezi kalkışmasının hazırlığının başladığı anlaşılmaktadır. Bir kısım sanatçı ile 
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birlikte GEZİ kalkışmasına, protesto gösterilerine katıldığı tespit edilmiştir. Telefon 

görüşmelerinden, Gezi kalkışması sonrası gelişen tepkilerden dolayı Memet Ali ALABORA, 

Melin OSSASOGİE, Handan Meltem Arıkan’ın İngiltere’ye gittiği ve birlikte aynı yerde 

kaldıkları, bu konuyu kimseye söylemedikleri anlaşılmaktadır.  

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan 

araştırmalarda; 

“https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg99LQ"  

isimli linke bakıldığında; “Bu video 11.11.2011 de 

çekilmiş!! [Ayaklan İstanbul]’ şeklinde sabit yazı bulunan 

video olduğu, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar 

ALABORA, Handan Meltem ARIKAN gibi şahısların Gezi 

Parkı olduğu değerlendirilen yerde çekilmiş konuşmalarının 

olduğu, görüntüdeki Handan Meltem ARIKAN’ın 

konuşmasında “Aslında bütün kandırmacalar hep 

demokrasi altında yapılıyor ve sistem diyor ki en iyi ideal 

yönetim şekli demokrasidir herkes bunda hem fikir oluyor oysaki başka bir sistem 

bulunabilir neden……” şeklinde konuşma yaptığı tespit edilmiştir. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2342264285 de kayıtlı, 28.09.2013 01:01:40 da MELİN OSASOGİE 

EDOMWONYI’nun (447438099xxx) EVRİM DEMİREL’i (905555814xxx) aradığı 

görüşmede özetle;  (MELİN OSASOGİE EDOMWONYI NİN TELEFONUNDAN 

HANDAN MELTEM ARIKAN KONUŞUYOR) Evrim’in “Yaa nerdesiniz yaa“ dediği, 

Handan’ın “Biz boşver bir yerlerdeyiz” dediği, …Handan’ın “Bir de yasak tabiki bizim 

kimse bilmiyor“ dediği, Evrim’in “Biliyorum konuşabiliyor muyuz rahat” dediği, 

Handan’ın “Ondan sonra ama tabiki sen kimse olmadığın için ben bayağı ekledim seni“ 

dediği, Evrim’in “Rahat konuşabiliyor muyuz bunda” dediği, Handan’ın “Yani senin ne 

kadar rahat bilmiyorum ama ben burada rahat konuşuyorum” dediği, …Handan’ın “O 

açmıyor zaten hiç bir şey ... evet ben ben şimdi vereyeyim dur sesi.. duy sesini yavrum 

buradan Whatsapp da da ekle beni varsa Viber kur“ dediği, Evrim’in “Tamam Viberım var 

zaten” dediği, Handan’ın “Ekle işte bu numarayı ekle Hu mu dersen Zu mu dersin Zap mı 

dersin” dediği, Evrim’in “Bu numarayı kaydettim ben tamam Hu dedim de artık daha değişik 

bir şey söyleyeyim ya” dediği, (HANDAN MELTEM ARIKAN TELEFONU ARKA 

PLANDA BULUNAN MEMET ALİ ALABORA YA VERİYOR) Memet Ali’nin “Ne 

yapıyorsun lan piyanist” dediği, Evrim’in ”Oğlum bak yeni bir şey aldım ya göremeden gittin 

anasını satayım” dediği,…. (MEMET ALİ ALABORA’NIN ARKA PLANINDA BULUNAN 

HANDAN MELTEM ARIKAN ARKA PLANA HİTABEN: Al yavrum ...)” dediği, 

(MEMET ALİ ALABORA TELEFONU ARKA PLANDA BULUNAN AYŞE PINAR 

ALABORA’YA VERİYOR)  … Ayşe Pınar’ın “Ne yapayım ya hayatta kalmaya çalışıyorum 

sen ne yapıyorsun” dediği, Evrim’in “Aferin aferin aferin aferin bende öyle hiç bir farkımız 

yok” dediği, Ayşe Pınar’ın “Ne zaman geleceksin yanımıza” dediği, Evrim’in “Ya en yakın 

zamanda ne zaman bilmiyorum siz bir yerleşin de Merve ile geleceğiz ben zaten hiç 

görmedim orayı çok merak ediyorum” dediği, Ayşe Pınar’ın “Çok eğlenirsin burada her şey 

müzik…Bir sürü konserler var” dediği, … (AYŞE PINAR ALABORA’NIN ARKA 

PLANINDA BULUNAN HANDAN MELTEM ARIKAN ARKA PLANA HİTABEN: Hadi 

hadi Vibera ...) dediği, Evrim’in “He dur Vibera geçeyim hadi yazıyor bir sürü” dediği,  

ID: 2167137962 de kayıtlı, 21.06.2013 05:25:21 da Handan Meltem ARIKAN’ın 

(905326366xxx) Memet Ali ALABORA’yı (905334671xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Memet Ali’nin “Yeni Şafak’ın birinci sayfasında yine şey var mi minör var mi minörden 

önce şu şu tarihlerde hurgadaya mar sağlama ..itti ondan sonra oyundan 3-4 ay öncede Londra 

ya ... sorum şu iki tane yolumuz var birincisi şu anda mı buna müdahale etmek için çalışalım 

mı ikincisi yani şu anda kalkayım mı yoksa sabah 10’da yapmamız yeterli mi bence 2 tane şey 

var bir tanesi ya ... ya basın bülteni bu sefer toplantıya gerek olduğunu düşünmüyorum ya da 

direk bunlara noterden bir şey” dediği, Handan Meltem in “Bir dur canım bilmiyorum… Şey 

açık gel” dediği, Memet Ali’nin “Aşağısı mı.. Tamam hadi“ dediği,  

ID: 2176634144 de kayıtlı, 26.06.2013 12:50:31 da Handan Meltem ARIKAN’ı 

(905326366xxx) X Şahsın (Berat Uğur TUTCUOĞLU-905334671xxx) aradığı görüşmede 

özetle; X Şahsın “…dedim akşam Meltem Arıkan’ı çıkartayım televizyona” dediği, Handan 

Meltem’in “haftaya çıkart abi bu hafta hiç duramıyorum ki … Yani duramıyorum biraz 

düzelsem geleceğim çok istiyorum” dediği, X Şahsın “ben şimdi Harun’la konuştum açmıyor 

telefonu sabah şey yaptım bir şey yapacağız sanatçılarla ilgili bir şey yapacağız bugün de 

bir bir tane sanatçı lazım bize… Gezi parkı sanatçılar mevzusu yapacağız ... Harun’u 

çağıracağım şimdi Harun ... sabah mesaj atmış bana telefonu açıyorum arıyorum uyuyor 

muhtemelen o da gündüz uyuyor ya” dediği, Handan Meltem’in “Şebnem burada değil” 

dediği, X Şahsın “Yok bir kız var şey şimdi anlatayım iki tane şey var bir yüzü yanan bir 
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çocuk var … O şeylerden birde bir sanatçı kız var …Hatırlamıyorum isimlerini“ dediği, 

Handan Meltem’in “Gonca” dediği, X Şahsın “Gonca şey ya Gonca biraz dağınık da onun 

ablasını ... gözaltına aldılar ya” dediği,  

 

2.2.10. Can Dündar    

Şüphelilerin Gezi kalkışmasının Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve devamlılığının 

sağlanması amacıyla televizyon kanalı ve internet sitesi kurulması faaliyetleriyle ilgili Yol 

Tv’nin alınması yönünde çalışmalar ve görüşmeler yaptıkları anlaşılmıştır. Mehmet Osman 

KAVALA, Fatma Banu GÜVEN, Yahya Kemal CAN, Oğuzhan MÜFTÜOĞLU, Turgut 

ÖKER, Memduh HACIOĞLU ile birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca Mehmet 

Osman KAVALA ile irtibatlıdır. Sosyal medya paylaşımlarında, Gezi kalkışmasıyla ilgili 

provakatif paylaşımlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Memet Ali Alabora ile arasında 15/06/2013-16/06/2013 tarihleri arasında toplamda 6 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 14/03/2013-14/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 33 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere 

gezi kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

2011 yılında "Ayaklan İstanbul" adıyla Taksim'de çekilen video görüntüleriyle 

planlanmasına başlanılan ve İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi kapsamında, 

Taksim Gezi Parkındaki bazı ağaçların 27.05.2013 tarihinde başka yere nakledilme 

bahanesiyle başlatılan kalkışma eylemleri, provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve 

şiddet içerikli olaylara dönüşmüştür. Yapılan gösteriler sırasında çok sayıda Emniyet görevlisi 

ile vatandaşımız yaralanmış ve hayatını kaybetmiş, kamu malları ile özel/tüzel kişilerin 

malları ciddi oranda zarar görmüş ve bir çok şiddet eylemi meydana gelmiştir. Her ne kadar 

basın - yayın organlarında ve sosyal medyada gösterilerin toplum refleksi ile bir anda 

oluştuğuna dair kanaat oluşturulmaya çalışılsa da olayın sosyal medyada yayılış biçimi, olayı 

başlatan ve yayılmasında rol oynayan aktörler, seçilen slogan ve imgeler; eylemin ilk 

gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde yer alan ve organize bir şekilde 

hareket eden, ayrıca uluslararası aktörlerden destek alan şahıslarca bilinçli bir şekilde 

yönlendirildiği ve yönetildiği tespit edilmiştir. Bu durum söz konusu olayın PLANLI BİR 

SENARYONUN ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Soruşturma kapsamında elde 

edilen deliller ve Ülke çapında meydana gelen olaylara genel olarak bakıldığında; söz konusu 

eylemlerin gelişi güzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde, sistemli ve planlı olarak 

yürütüldüğü,  demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen 

asıl amacın; yurt genelinde şiddet eylemlerinin çeşitli terör örgütleri vasıtasıyla tüm yurda 

yayılarak kaos ve kargaşa ortamı meydana getirilmesinin amaçlandığı, yapılan çalışmalar 

neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve 

Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan 

George SOROS tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi 

Mehmet Osman KAVALA'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu; Memet Ali ALABORA, 

Can DÜNDAR ve arkadaşlarının Mehmet Osman KAVALA’nın yönlendirmeleri 

doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Memet Ali 

ALABORA ile Can DÜNDAR'ın ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların 

alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği, PKK, DHKPC, MLKP 

gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile tiyatro ve sinema 

oyuncularını etki ajanlığı yaparak sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı,  
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Bununla birlikte; şüphelinin eylemlerin başında provakasyon amacıyla yaptığı 

"GEREKİRSE GİDİP O TOMA'LARIN ÖNÜNE YATACAĞIM BAŞKA YOLU 

YOK" başlıklı konuşmaya ilişkin 07.52 dakikadan oluşan videonun ses çözümü ile ilgili 

düzenlenen raporda; 

Can Dündar: Aydoğan şuanda gezi parkının divan oteli tarafındayız ve yani otele 

sadece çocukları, annelerinin kucağındaki çocukları alıyorlar. ÇOCUKLARIN 

ÇIĞLIKLARINA TANIK OLUYORUM, GERÇEKTEN BİR KATLİAM HAZIRLIĞI BU 

YANİ AKIL ALIR GİBİ BİR ŞEY DEĞİL. GÜNDÜZ VAKTİ BU KADAR SİVİL İNSANA 

BU KADAR ÇOCUĞU İLE GELMİŞ ANNELERİN ÜSTÜNE SU SIKMAK GAZ SIKMAK 

BUNA İNANAMIYORUM, YANİ HERKESİN BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN ŞU 

ANDA ŞU DAKİKADA SEFERBER OLMASI LAZIM. GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ 

ŞEYLER OLACAK. BUNU BAŞBAKAN GÖREMİYORSA BİZİM GÖRMEMİZ VE 

DERHAL BİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM. Anneler çocuklarını korusun, çocuklar 

annelerini korusun, BEN TÜRKİYE’DE BUNCA YILDIR GAZETECİLİK 

YAPIYORUM, BU KADAR PERVASIZCA YAPILMIŞ BİR ŞEY BİR MÜDAHALE 

GÖRMEDİM VE DAHA BAŞINDAYIZ. Biraz önce vali ile konuştum, kendi çaresizliğini 

söyledi, hepimizin çocuğu var hakikaten onları korumak için bir şey yapmamız lazım. BEN 

BUNCA YILDIR SAVAŞ İZLİYORUM BÖYLE BU KADAR VİCDANSIZ BİR ŞEY 

GÖRMEDİM YAŞAMADIM GERÇEKTEN. YAZIKLAR OLSUN VE 

OLACAKLARDAN ÇOK BÜYÜK SİYASI SORUMLULUK DOĞACAKTIR. ÇOK 

AĞIR BEDELLERİ OLACAKTIR BUNUN VE TARİH BUNU, BUGÜNÜ VE BU 

DAKİKAYI YAZACAK LÜTFEN HERKES NE YAPABİLİYORSA ELİNDE NE 

VARSA ONU YAPMAYA ÇALIŞSIN. BURADA GERÇEKTEN KORKUNÇ ŞEYLER 

OLMAK ÜZERE. 

X erkek kişi: Peki vali ne dedi tam olarak, bir kez daha tekrarlar mısınız? İstanbul 

Valisi? 

Can Dündar: Günlerdir temastayız, oradaki gençleri tanıyor, ... KENDİSİNE DE 

SÖYLEDİM YANİ BEN DE BİR BABAYIM ORADA OĞLUM VAR VE GEREKİRSE 

GİDİP O TOMALARIN ÖNÜNE YATACAĞIZ BAŞKA YOLU YOK YANİ. 

ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAĞIZ VE İSTEDİKLERİ NEDİR YANİ? PARKI 

KORUYOR BU ÇOCUKLAR. BU ŞİDDET NEYİN ŞİDDETİ? YANİ NEYİN 

İNTİKAMI ALINIYOR? ... ÇOK RİCA EDİYORUM HERKESTEN HERKES 

BURAYA YARDIM ELİ UZATMAK İÇİN NE MÜMKÜN İSE YAPSIN. HERKES 

BAŞBAKANI BU ÇILGINLIKTAN VAZGEÇİRMEK İÇİN NE KANALI VARSA 

KULLANMAYA ÇALIŞSIN. 

X erkek kişi: Peki şu aşamada ne yapılabilir? Başbakan o kadar net konuşuyor ki o 

kadar sert konuşuyor ki üslubu da son derece sert. Seslendiği alanlarda öyle şimdi… 

Can Dündar: PEKİ NEREDE KİTLE ÖRGÜTLERİ? BU KADAR BU 

ÇOCUKLARA KEFİL OLAN KİTLE ÖRGÜTLERİ NEREDE? NEDEN BURADA 

DEĞİLLER? NEDEN BU ÇOCUKLARA KOL KANAT GERİLMİYOR? YANİ 

HAKİKATEN BİZİM BİR ŞEKİLDE BUNU ÖNLEMEK İÇİN, KİTLESEL 

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMEK DIŞINDA BİR ŞEYİMİZ YOK ŞUANDA OTELİN 

LOBİSİNİ AÇTI DİVAN OTELİ VE GAZDAN ETKİLENEN ÇOCUKLARI 

KADINLARI İÇERİ ALIYORLAR. GERÇEK BİR SAVAŞ MANZARASI BU AKLIN 

ALACAĞI BİR ŞEY DEĞİL. 

X erkek kişi: Peki şuana kadar yaralanan dikkatinizi çekti mi? Yaralanan var mı? 

Mutlaka bu kapsüllerden çok yoğun kullanılıyor çünkü. 

Can Dündar: ... 

X erkek kişi: .... 
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Can Dündar: BAKIN BUGÜN BU ÇOCUKLARI DAĞITABİLİRLER, BU 

ÇOCUKLARI YARALAYABİLİRLER, BİR KISMINI ÖLDÜREBİLİRLER. AMA 

BİR KUŞAĞI ZEHİRLEYEMEZLER, BİR KUŞAĞI GÖMEMEZLER VE ÇOK 

DAHA AĞIR SONUÇLARA HAZIRLIYORLAR. YANİ BU ÇOCUKLAR BURADA 

BİLENECEK, YARIN ÇOK DAHA GÜÇLÜ GELECEKLER. BUNU TÜRKİYE’NİN 

GÖRMEMESİNE BİR BAŞBAKANIN GÖRMEMESİNE İMKAN YOK VE BİR AN 

ÖNCE DURDURULMAZSA BAŞBAKANIN BU HIRSI HAKİKATEN BURADA ÇOK 

KÖTÜ SONUÇLAR DOĞACAK. BUGÜN DEĞİL İSE YARIN YANİ BU MEYDANI 

BÖYLE TESLİM ALMAK, BÖYLE BİR ZÜLÜM UYGULAMAK, HAKİKATEN 

HİÇBİR SİYASETÇİNİN GÖZE ALABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL. YANİ EN BASİT 

SAVAŞTA BİLE KADINLAR VE ÇOCUKLAR KORUNUR. ÇOCUKLARIN 

ÜZERİNE GAZ ATILAN BİR SAVAŞ BEN GÖRMEDİM VE ŞUANDA TANIK 

OLUYORUM. YANİ GERÇEKTEN BU AKIL ALACAK BİR ŞEY DEĞİL VE 

İNANMAKTA ZORLANIYORUM YANİ BUNUN UYARI MEKANİZMASI VARDIR, 

İNSANLARI DIŞARI ALMANIN BİR YOLU VARDIR, ÇOCUKLARI KORUMANIN 

BİR YOLU VARDIR. NASIL OLUR YANİ ÇOCUKLAR CİYAK CİYAK AĞLIYOR 

BURADA GÖZLERİ YANMIŞ BİR HALDE, BUNA NASIL GÖZ YUMABİLİRLER, 

GÖZE ALABİLDİLER İNANAMIYORUM. BİR SİYASİ UNSURUN BU KADAR 

İNSANLARI KÖR ETTİĞİNE İNANMAK ÇOK ZOR. 

X erkek kişi: ... 

Can Dündar: YANİ BİRKAÇ ŞEY OLABİLİR. BİR ÇOCUKLAR 

GERÇEKTEN ORADAN SÜRÜLÜRLER VE HANİ KAYIPLAR VERİLEREK 

ORASI TAHLİYE EDİLİR. İKİ GERÇEKTEN DİRENEBİLİRLER 

DİRENEBİLECEKLERİ BİR ŞEY YOK CANLARINI ORTAYA KOYACAKLAR VE 

O ZAMAN ÇOK DAHA VAHİM SONUÇLAR ÇIKABİLİR. ÜÇ HÜKÜMET AKLINI 

BAŞINA TOPLAYABİLİR BENİM ISRARLA ÜSTÜNDE DURDUĞUM SEÇENEK 

VE İNSANLARA YALVARMAM ONDAN VAZGEÇİRMEK İÇİN HERKESİN 

AYDINLARIN, GAZETECİLERİN, KÖŞE YAZARLARININ, SANATÇILARIN, 

ANNE BABALARIN, KİTLE ÖRGÜTLERİNİN DERHAL BAŞBAKANLIĞA BASKI 

YAPMASI LAZIM …. (ANLAŞILMIYOR) DURDURMAK İÇİN VE BAŞBAKANIN 

AKLINI BAŞINA TOPLAMASI İÇİN BİR DAVET İÇİN. Bu ancak böyle bir şeyi bu 

süreci durdurabilir. Onun dışında bunlar olmayacaksa gerçekten olabilecek şeylerden ben 

şahsen korkuyorum. 

X erkek kişi: ... 

Can Dündar: BU ÇOK SAYIDA CANA MAL OLACAĞI GİBİ ÇOK CİDDİ 

BİR SİYASİ SONUCA DA MAL OLACAKTIR. BAŞBAKAN BUNU BİLMELİ YANİ 

BUNUN ÇOK AĞIR VEBALİ VAR KADINLARA ÇOCUKLARA GAZ BOMBASI 

ATMANIN ÇOK AĞIR VEBALİ VAR, BUNUN SİYASİ SONUÇLARI ÇOK AĞIR 

OLUR. HERKESİN BUNU ŞU ANDA ŞU DAKİKADA BİTİRMESİ VE HAKİKATEN 

ÖLÇMESİ LAZIM. BU ORTAYA ÇIKARTTIKLARI TÜRKİYE MANZARASI 

BARIŞÇIL BİR EYLEM YAPAN GENÇ İNSANLARA BUNU REVA GÖRÜYORLAR 

İSE YARIN BU ÇOCUKLARIN NASIL ŞİDDETLE BULUŞTUKLARINI NE HALE 

GELECEKLERİNİ GÖZLERİNİN ÖNÜNE GETİRMEYE ÇALIŞSINLAR. 

GERÇEKTEN BUNUN VEBALİNİ NASIL ÖDEYECEKLERİNİ DÜŞÜNSÜNLER, 

ŞUANDA BÜTÜN BU EMRE İTAAT EDEN VALİDEN EMNİYET MÜDÜRÜNE 

KADAR, POLİS MEMURLARINA KADAR, HERKESE BİR VELİ OLARAK BİR 

YURTTAŞ OLARAK BİR GAZETECİ OLARAK YALVARIYORUM YAPMAYIN! 

YAPMAYIN!  

Şeklinde yalan beyanlarından da anlaşılacağı üzere; insanları galeyana getirmeye ve 

yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan emniyet mensuplarına yönelik olay 



427 

 

yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon 

içerisinde kendisine verilen ETKİ AJANLIĞI görev ve faaliyetini yürüttüğü anlaşılmıştır. 

Soruşturma dosyasında mevcut ID: 2270721603 de kayıtlı, 18.08.2013 16:32 da 

MEHMET OSMAN KAVALA’nın (905322221xxx)  CAN DÜNDAR’ı (905322848xxx) 

aradığı görüşmede özetle; Mehmet Osman KAVALA, Yahya Kemal CAN ve Can 

DÜNDAR’ın görüşme yaptığı, Yahya Kemal CAN’ın “… biz senin yokluğunda yaptığımız 

toplantıyı bir anlatalım diye aradık da… sadece bizim olsun tamamen bizim kontrolümüzde 

olsun filan gibi bir derdimizde yok bunu paylaşmaya hazırız bu zemini kullanarak bir şey 

yapalım yani içeriği tamamen yenileyen şeye de ikna gibi görünüyorlar burada işte bir yeni 

yapılanma yeni bir şirket yapılanması diyor ama onun modelleri ve biçimleri üzerine biraz 

daha ayrıntılı konuşmaya ihtiyaç var … Yol Tv de biz istediğimiz gibi kadro değişikliği 

yaparız tabi ne kadar ücretleri ... konuşmadık” dediği, Can DÜNDAR’ın “anladım bu bizim 

projeden farklı bir şey sonuçta değil mi yani ayrı ayrımı düşünüyoruz onun devamı uzantısı 

gibi mi düşünüyoruz” dediği, Yahya Kemal CAN’ın “şimdi kanal yani uydu kanalı ulaşmak 

açısından… şu anda yani kısa dönemde imkan bu ancak bunun yoluyla uydu … üzerinden 

yayın yapmaya imkanımız var” dediği, Can DÜNDAR’ın “… ben de o konuşmada aynen bu 

dediklerin çıkmıştı yani onların bir şeye ihtilacı var Türkiye de oradaki örgütlenmeyi diri 

tutacak bir tür profesyonel desteğe ihtiyaçları var bizimde hani profesyonel bir şey kadro var 

ve bunu buna çatı olacak finans sağlayacak yapıya ihtiyacımız var …” şeklindeki görüşme 

içeriğinden de anlaşılacağı üzere eylemleri yayma ve uluslararası kamuoyunu yönlendirme 

faaliyetini yürüttüğü tespit edilmiştir. 

Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; Mehmet Osman KAVALA’nın, 

bir kısım medya mensupları ile irtibata geçerek yeni bir medya yapılanması içerisine girmeye 

çalıştığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda yeni bir televizyon kanalı ve internet yayıncılığı 

kurulması ve GEZİ kalkışmasının devamı ve yaşanması muhtemel GEZİ benzeri olayların 

medya vasıtasıyla gündem oluşturulmasının amaçlandığı, kurulacak medya organlarına 

kaynak sağlanması için Almanya, İngiltere ve bir kısım Avrupa ülkeleri ile temasa geçilmesi, 

toplantılar yapılması, SOROS ve Alman Vakfıyla irtibat konularının görüşüldüğü, konuyla 

ilgili Guardian Vakfı’ndan bazı şahıslarla görüşme yapıldığı telefon görüşmelerinden 

anlaşılmaktadır. Şahısların birbirleri ile irtibatlı oldukları, aralarında atılı suça özgü iş 

bölümüne dayanan bir ilişkinin bulunduğu, koordineli olarak hareket ettikleri, GEZİ 

kalkışmasını genişletmek, derinleştirilerek tüm Türkiye'ye yaymak, bir taraftan da bu şiddet 

eylemleri öncesinde kendilerince kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek 

istenen olaylar sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil 

itaatsizlik olarak adlandırılan eylemlerin yaygınlaştırılması için profesyonel eylemci 

yetiştirmek amacıyla gizli ve açık toplantılar ve eğitimler yaptıkları, yurt dışından eğitimciler 

getirdikleri, Mehmet Osman KAVALA’nın Taksim Dayanışması, Taksim Platformu gibi 

örgütlenmeleri kontrol ederek yönlendirdiği, sanatçı, siyasetçi vb. birçok meslek grubu 

içerisinde olan kişilerle toplantılar yaptıkları, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerde görevli şahıslarla görüşmeler yapılarak Gezi 

kalkışmasıyla ilgili kamuoyu oluşturulması için çalışmalar yaptıkları, bu amaçla sergi, panel 

düzenledikleri, film ve video vb. hazırladıkları anlaşılmıştır. Gezi parkı kalkışmasında da 

görüldüğü üzere eylemlerin başlatılması ile birlikte terör örgütlerinin cebir ve şiddet içeren 

molotof atma, mala zarar verme, güvenlik güçlerine ve kendilerine destek olmayan sivil halka 

saldırı şeklinde şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri görülmüştür. 

Yine Mehmet Osman KAVALA'nın alınan savunmasında; "Can Dündar’ı gazeteci 

olarak eskiden beri tanırım. Banu Güven’in çıkarmayı planladığı yayın kapsamında kendisi ile 

görüşmelerim oldu. Berlin’e gittiğim zaman nezaket amaçlı kendisine telefon ettim. Benle 

görüşmek istemesi üzerine Berlin’de kendisini ofisinde ziyaret ettim, kısa bir görüşmeden 

sonra benim randevularım olduğu için ofisten ayrıldım. Bu bir nezaket ziyareti oldu, 
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kendisinin Almanya’daki çalışmaları ile benim bir ilişkim yoktur." şeklinde beyanda 

bulunduğu, dijital verilerinde elde edilen yazışmalarından da anlaşılacağı üzere 2016 yılında 

da bir araya geldikleri de tespit edilmiştir. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2423819743 te kayıtlı, 07.11.2013 14:33:23 te Tevfik Cem TÜZÜN’ün 

(905322529xxx) Can DÜNDAR’ı (905322848xxx) aradığı görüşmede özetle; Tevfik’in 

“Şimdi bu pazartesi salı günü şey var Sosyalist Enternasyonal konsey toplantısı var İstanbul 

da … burada bir sanatçı orada konuşması konusunda bir şey var fakat bizim bir sürü sanatçı 

arkadaşlarımız var ancak orada böyle bir bu tür ortamda konuşmayı böyle bir rol kapmak gibi 

değerlendirdikleri için hani kime söylersek ya onda kalıyor ya öyle bir sıkıntı var orada “ 

dediği, Can’ın “...  otelde bana da bir davetiye geldi konuşur musunuz diye ama“ dediği, 

Tevfik’in “Ya bu şöyle burada biliyorsun hem Yorgo PAPANDREU konuşacak hem Luis 

AYALA konuşacak ve bazı Başbakanlar filan da gelecek bu toplantıya“ dediği, Can’ın “Ben 

pazartesi Bursa’dayım salı dönüyorum salı mıydı o şey“ dediği, Tevfik’in “Hayır hayır bir 

saniye bir saniye burada çıkıp Gezi dinamiği konusunda böyle iki kelam edebilecek sanatçı 

kim olabilir konusunda ...“ dediği, Can’ın “Ha onun için anladım kim olabilir diye anladım 

kimi zorladınız olmadı Cem“ dediği, Tevfik’in “Şimdi Demet EVGAR’la görüşmüş 

arkadaşlar o olmaz demiş daha doğrusu danışmanı işte siyasi içerikli yerde konuşmak uygun 

değil filan demiş işte ondan sonra Şebnem SÖNMEZ” dediği, Can’ın “Şebnem’i önerecektim 

ben de ya Şebnem’le biz birkaç şeye katıldık çünkü çok iyiydi yani Şebnem’in telefonu“ 

dediği, Tevfik’in “Peki Şebnem’in telefonu var mı sizde yollayabilir misiniz“ dediği, Can’ın 

“Bir hızla bakayım Cem bir dakika yok maalesef ya biz şeyde bu çapulcu kampında 

beraberdik Şebnem’le orada konuştuk onu yapan arkadaşlar da olabilir ama“ dediği, Tevfik’in 

“Neyse ben ulaşırım bir şekilde o zaman bakayım tamam“ dediği, Can’ın “Bir arkadaşım var 

yanımda bulurum ben isterse diyor Şebnem olabilir şey Levent olmuyor mu Levent“ dediği, 

Tevfik’in “Levent ÜZÜMCÜ mü“ dediği, Can’ın “ÜZÜMCÜ hı hıh“ dediği, Tevfik’in “Ya 

kadın olmasını tercih ediyoruz“ dediği, Can’ın “Kadın istiyorsunuz hı o zaman Şebnem abi 

Demet EVGAR evet iyi bir isimdi Şebnem iyi Ali CEYDA içindeydi ama orada çıkıp 

konuşacak kadar Ali politik şey koyamayabilir“ dediği, Tevfik’in “Evet evet yani eğer 

Şebnem’in telefonunu bulup yollayabilirseniz çok makul ... çok makbule geçer“ dediği, 

Can’ın “Tamam tamam ben sana onu bu numaraya mı atayım senin öbür numarana mı“ 

dediği, Tevfik’in “Evet evet bu benim kendi telefonum“ dediği, Can’ın “Buna atıyorum 

tamam Cem buraya gönderiyorum“ dediği, Tevfik’ in “... güzel görüşmek üzere hoşçakal“ 

dediği,  

ID: 2436875904 de kayıtlı, 14.11.2013 10:17:32 te CAN DÜNDAR’ı 

(905322848xxx) NAZAN (905416596xxx) isimli şahsın aradığı görüşmede özetle; Nazan’ın 
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“Can can.. Canberk seni bugün ama şeye bekliyormuş Gezi toplantısına“ dediği, Can’ın “Alo 

evet evet gideceğim “ dediği,  

ID: 2487176840 da kayıtlı, 08.12.2013 12:57:01 de CAN DÜNDAR’ın 

(905322848xxx)  FAZIL‘a (905336601xxx) (FAZIL SAY) gönderdiği mesajda; “Bir cesaret 

gösterisine hazırlanıyoruz pztden itibaren. Senin müzik, bütün ekibi ateşledi. Bakalım 

ne gelir başımıza.. ama coşku dorukta..” yazdığı, 

ID: 2487185886 da kayıtlı, 08.12.2013 13:01:50 de CAN DÜNDAR’a 

(905322848xxx)  FAZIL‘ın (905336601xxx) (FAZIL SAY) gönderdiği mesajda; “Secime 

kadar gaza basılır Sonra duruma göre b planı c planı d planı)))))” yazdığı 

ID: 2487220407 da kayıtlı, 08.12.2013 13:19:29 de CAN DÜNDAR’a 

(905322848xxx)  FAZIL‘ın (905336601xxx) (FAZIL SAY) gönderdiği mesajda; “3 büyük 

şehri AKP hariç birinin kazanması lazım. Kaba matematik” 

ID: 2487273833 da kayıtlı, 08.12.2013 13:47:53 de CAN DÜNDAR’ın 

(905322848xxx)  FAZIL‘a (905336601xxx) (FAZIL SAY) gönderdiği mesajda; “Bir 

İstanbul bile yeter.” Yazdığı, 

ID: 2595932303 de kayıtlı, 30.01.2014 13:34:20 de CAN DÜNDAR’ın  

(905322848xxx)  X Şahsa  (905392071xxx) (BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ) 

gönderdiği mesajda; “Ok. Su Gezi belgeselini soracaktım. Bitiriyoruz. Hala ilgileniyor 

musunuz, başka sponsor arayalım mı? Bir haber verirsen sevinirim. selam.” yazdığı 

 

2.2.11. Ayşe Mücella Yapıcı     

TMMOB (Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri) olarak görev yapmıştır. 

Taksim Dayanışması içerisinde etkin bir konumda ve Dayanışmanın Sekreterliğini 

yapmaktadır. Şerafettin Can ATALAY, Tayfun KAHRAMAN ve Memet Ali ALABORA 

ile irtibatlıdır. Taksim Dayanışma toplantıları, basın açıklamaları ve gösterilerinde aktif olarak 

yer almıştır. Olayların Sosyal Medyada haberleştirilmesi, bir elden twitter üzerinden 

paylaşımlarda bulunulmasından sorumludur. Ayşe Mücella YAPICI’nın sorumlu olduğu 

Taksim Dayanışması Twitter adresinden Gezi kalkışmasında halkın sokağa çıkması, 

eylemlere katılması için yoğun çağrılar yapılmış, kışkırtıcı ve provakatif söylemlerde 

bulunulmuş, Devletin güvenlik güçlerine yönelik aşağılayıcı paylaşımlarda bulunulmuştur. 

Yine Taksim Dayanışmasının basın açıklamalarında aynı şekilde yönlendirmeler ve çağrılar 

yapılmıştır. Gezi kalkışmasıyla ilgili birçok görüşmesinde “İŞİMİZ VAR DEVRİM 

YAPACAĞIZ” şeklinde konuştuğu tespit edilmiştir. Diğer yandan Mehmet Osman 

KAVALA’nın forumların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. 

KAVALA’nın Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ile yaptığı görüşmelerde, Forumlar 

Koordinasyonundan bahsedildiği ve bu amaçla Taksim Dayanışması üyeleri ile yapılan 

çalışmaların anlatıldığı tespit edilmiştir. Forum Koordinasyonunun toplantılarına Taksim 

Dayanışmasından Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun KAHRAMAN, Şerafettin Can ATALAY gibi 

çok sayıda üyenin katıldığı anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 07/04/2013-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

9 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 01/06/2013-05/06/2013 tarihleri arasında toplamda 5 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mine Özerden ile arasında 07/11/2012-11/06/2013 tarihleri arasında toplamda 8 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu,  

Şerafettin Can Atalay ile arasında 04/02/2011-28/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

137 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 
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Tayfun Kahraman ile arasında 25/01/2011-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 5 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Mehmet Osman KAVALA’nın talimat ve yönlendirmesi ile hareket eden Hanzade 

Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU gibi şahıslar, “Gezi parkı eylemlerini 

derinleştirip yaygınlaştırmak ve profesyonel eylemci yetiştirmek” amacıyla çeşitli çalışma 

grupları içerisinde yer almıştır. Gezi kalkışması süreci sonrasında oluşan toplumsal 

hareketliliği kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek adına İstanbul ve Türkiye 

genelinde yapılmakta olan forumlara katıldıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda Taksim semtinde 

bulunan GARAJ İSTANBUL isimli yerin toplantı salonunda değişik tarihlerde toplantı ve 

forumlar düzenlenmiş ve yine 27.06.2013 günü Hanzade GERMİYANOĞLU ve Yiğit 

AKSAKOĞLU'nun organizesinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. GARAJ İSTANBUL’da 

yapılan toplantılara Taksim Dayanışması üyelerinden Tayfun KAHRAMAN, Şerafettin Can  

ATALAY’ın da katıldığı tespit edilmiştir. 

Gezi kalkışmasıyla ilgili Bilgi Sahibi olarak ifadesi alınan Murat PAPUÇ 

beyanlarında; “adı öne çıkan sivil toplum hareketleri finansörü Mehmet Osman 

KAVALA'nın hem barış temalı çalışma ve projelerinin, hem azınlık hakları ve çevre 

duyarlılığı, düşünce özgürlüğü gibi projeleri, dernekleri destekleyen oluşumların kurucusu ve 

finansörü olması bu kuruluşların, Türkiye'deki çatı örgütü olan ANADOLU KÜLTÜR, 

TESEV gibi STK'lar arasında para akışını sağlamasının tesadüf olmadığını, sadece 

Türkiye'de değil bütün dünyada rejimleri değiştirecek toplumsal hareketleri organize eden 

AÇIK TOPLUM VAKFI ile irtibatlı olmasının rastlantı olmadığını, açık kaynaklardan da bu 

açık toplum vakfının koordinatör ve finansörünün George SOROS olduğunun bilindiğini, 

Osman KAVALA'nın Türkiye'nin SOROS'u olarak nitelendirildiğini, Türkiye'de sıralanan 

bu başlıklarda bir şey yapacak olan kurumun ve kuruluşun Osman KAVALA'yı bulduğunu, 

toplumsal hareketi bir fırsat olarak gören Sol fraksiyonlu yapıların bu büyük tabloyu 

bilmeyerek veya çoğunluğu bilerek bu bir fırsattır argümanıyla hiç yan yana 

bulunamayacakları düşünülen sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelebildiklerini, bu 

nedenle meslek kuruluşları içerisinde görünen CAN ATALAY, Mücella YAPICI, Erkan 

BAŞ, Kurtuluş KILÇER, Doğan ERGİN, Levent İNCEDERE, EMRAH AKANSU, Alper 

DİZDAR, Emre GÜRCANLI, Alev DOĞAN, Mehmet KARAOĞLU, Baransel AĞCA, Elçin 

FIRAT, Bilgütay DURNA, Özgür SAVAŞÇIOĞLU, Ercan BÖLÜKBAŞI, Can SOYER, 

Kamil TEKELEK, Yavuz KARAMAHMUTOĞLU, Ahmet Tarık YENİL, Murat KARA, Can 

KADEROĞLU, Mert UZUN, Onur Emre YAĞAN, Eren DOĞAN, Ozan TAN isimli 

şahısların uluslararası bağlantısı olan şahıslarla yan yana gelip beraber hareket ettiklerini,  

eylemlere katılan kişilere bu platformlar, STK'lar tarafından malzeme ve finansörlük 

yapıldığını, mesela göz maskesi, yiyecek, müdahaleler sırasında yaralanan eylemciler için ilaç 

vs, biber gazından etkilenmemek için solüsyona kadar birçok malzemenin temin edildiğini 

bildiğini, bu platform, dernek ve STK'lara Mehmet Osman KAVALA, Mücella YAPICI ve 

Can ATALAY'ın Finansal koordinatör olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu, Mücella 

YAPICI’nın çoğunlukla basın açıklaması eylemleri organize ettiğini, Gezi kalkışmasının 

süreklileşmesi için çaba sarf eden şahıslar arasında olduğunu” söylemiştir. 

Ayrıca Gezi kalkışmasıyla bağlantılı Taksim Dayanışması tarafından düzenlenen 

forum, toplantı, gösteri vb. etkin olarak katıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda TMMOB 

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen yaz öğrenci kamplarına katıldığı, Forum 

koordinasyonu tarafından düzenlenen 1 Eylül Barış Zinciri, Diyarbakır’da düzenlenen 

toplantılar, ODTÜ eylemleri vb. bir çok olay içerisinde yer aldığı, 

Mehmet Osman KAVALA ve diğerlerinin yaptığı çok sayıda görüşmede, GEZİ 

kalkışmasıyla ilgili Avrupa Komisyonu, Parlamentosu ve bir kısım Avrupa ülke temsilcileri 
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ile görüşmeler yapıldığı, mektup ve yazıların hazırlanıp gönderilmesi,  Bürüksel Carnegie’de 

bir GEZİ sergisi düzenleneceğinden bahsedildiği,  Ayşe Mücella YAPICI’nın Avrupa 

Parlamentosunda yapılacak görüşmelerle ilgili rapor hazırladığı (ID No: 2347597949), yine 

AHİM e gidileceğinden bahsettiği,  

Şüpheli Memet Ali ALABORA’nın Şebnem SÖNMEZ isimli şahısla yaptığı 

telefon konuşmalarına bakıldığında;  Şebnem’in Mücella (YAPICI)’nın kendisiyle görüşmek 

istediğini ve söyleyeceklerinin olduğunu, birlikte Memet Ali ALABORA’nın evine 

geleceklerini söylediği tespit edilmiştir. Bu konuşmalarda Şebnem’in “O zaman Mücella’yla 

geliyoruz. Evi tarif eder misin? …Onun da sana söyleyecekleri var. Takmış seni kafaya. 

Azıcık sabret” dediği, Memet Ali ALABORA’nın “Canım su an doğru zaman değil. Lütfen.” 

diyerek görüşmek istemediğini söylediği tespit edilmiştir. Ayşe Mücella YAPICI’nın Şebnem 

SÖNMEZ ile telefon irtibatlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Şerafettin Can ATALAY’ın 

görüşmelerinde de Şebnem SÖNMEZ ile irtibatlı olduğu anlaşılmıştır. Bu irtibatlardan dolayı 

Şebnem SÖNMEZ’in bahsettiği Mücella isimli şahsın Mücella YAPICI olduğu 

anlaşılmaktadır. 

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA 

28.07.2013 günü Saat:18.30 sıralarında İlimiz Maltepe İlçesi Sahil Yolu üzerinde 

bulunan Maltepe Gezi Parkı Gösteri ve Konferans Alanı civarında Şerafettin Can ATALAY 

ve Ayşe Mücella YAPICI isimli şahısların bulunduğu konuşmacı olarak katılan grubun 

standa çıkarak yerlerini aldığı,  

24.09.2013 günü İlimiz Beyoğlu İlçesi Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan Paradise 

Restaurantta Şerafettin Can ATALAY ve Ayşe Mücella YAPICI ile görüşme yaptıkları 

tespit edilmiştir. 

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=QiJSgzXOxWY" isimli linke bakıldığında;  

16.58 dakika süren videonun 

olduğu ‘Gezi Direnişi Nasıl 

Başladı? 27 Mayıs 2013 Part 1- 

Video Hakan Tosun’ yazılı 

videoda fotoğraftaki Ayşe 

Mücella Yapıcı isimli şahsın 

konuşmasında ‘Yani Mesele ağaç 

eyvallah ağaç, 29’da 500.000 ağaç 

yıkılıyor bu ülkede ağacı koruyan 

mı var bu ülkede, ama şu şu 

buraya gelmişler akşam planda bu yok planda sadece buradaki şey var’ şeklinde konuşma 

yaptığı, 

"https://www.youtube.com/watch?v=QiJSgzXOxWY" isimli linke bakıldığında; ‘Gezi 

Direnişi Nasıl Başladı? 27 Mayıs 2013 Part 1- Video Hakan Tosun’ yazısıyla başlayan 

video görüntüsünde; Deniz Özgür/Müşterekler yazan şahıs konuşmasında ‘Eve doğru 

giderken durumu fark ettik, bir tane dozerin parkın yan duvarlarından içeri doğru girdiğini 

gördük, divan otelin karşısındayız şuan bize söyledikleri yayalaştırma projesi kapsamında 

yolun bir kısmını parkın bir kısmını yola alacakları yolun içine katacakları yönünde, 

gördüğünüz gibi 20 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde bir alanı dozerlerle girmiş 

durumdalar alana girmiş durumlalar bir kaç tane ağaç bu kepçe operasyonunu sırasında 

yerle bir olmuş’. Mustafa Cevdet Arslan / Taksim Gezi Parkı Drn. Bşk. isimli şahsın 

konuşmasında; “İnşaattan yetkili geldi bu kez onlar yol çalışması yapacaklarını söylediler, 

Gezi Parkı çevresinden yolu genişleteceklermiş, buradaki ağaçları keseceklermiş, burada 

inşaat yapamazsınız burada yol kesemezsiniz siz, parkı aslında kullanılmaz hale getirip 
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buradaki projeyi uygulamaya kalkışıyorsunuz, peki dedim niye bunu gece yapıyorsunuz, bir 

yol çalışması gündüz niye yapmıyorsunuz yani halktan mı çekiniyorsunuz böyle deyince 

sustular tabi’. Bülent Müftüoğlu/Taksim Gezi Parkı Derneği isimli şahsın konuşmasında; 

“Bizim aslında bunu görmemiz bir şans eseri aslında ve bunu yarın sabah akşam müdürü, biz 

sabah görevi devir edeceğiz sabah gelecek olan ekip hafriyata devam edecek dedik, bizde hem 

gece hem de yarın sabah 8 den itibaren buradayız zaten süresiz burada kalmaya karar verdik 

bu durumda ve bunu engellemeye karşı kararlıyız çünkü bu kanunsuz yapılan iş kanunsuz bir 

proje’ şeklinde konuşmasını sonlandırmıştır daha sonra park içerisinde bir şahsın ‘kalmayı 

düşünen olursa nöbet değişimi yaparız 5 de nöbet değişimi yapan 7 de burada olmayı 

düşünsün yani. Sabah 7.30 da herkesin burada olması gerekiyor’ şeklinde kalabalığa 

konuştuğu, Videonun devamında 28 Mayıs 2013 İlk Müdahale yazılı ibareden sonra,  

Mücella Yapıcı /TMMOB Büyükkent Şb.’nin yaptığı konuşmada; ‘Yani Mesele ağaç 

eyvallah ağaç, 29’da  500.000 ağaç yıkılıyor bu ülkede ağacı koruyan mı var bu ülkede, ama 

şu şu buraya gelmişler akşam planda bu yok planda sadece buradaki şey  var” Cem 

Tüzün/Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü’nün konuşmasında; ‘Şuanda Taksim Gezi 

Parkının korunması gereken, hem de imar planında belediyenin hazırladığı planlara uygun 

olarak korunması gereken gezi parkına bir tecavüz söz konusu bu yanlışlık ve müteahhit 

firmayı derhal uyarın, buradan sehven söktüğü ağaçları yerine diksin yıktığı duvarı onarsın 

toprak dolgusunu……. ‘. Belediyenin görevlileri çevik kuvvet eşliğinde parka müdahale ettiği 

ve parkta bulunan şahıslarla arbede yaşadıkları grubun görevlilere zorluk çıkardıkları 

‘Taksim Bizim İstanbul Bizim’ ‘Sermaye Elini İstanbul’dan Çek’ ve ‘Katiller’ şeklinde 

sloganların atıldığı, 

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda;  

"https://www.youtube.com/wach?v=vQYIBFqayTA"  isimli linke bakıldığında;  13.34 

dakika süren videonun sol üst köşesinde ‘1. TAKSİM GEZİ PARKI FESTİVALİ…13 

NİSAN CUMARTESİ…’ şeklinde sabit yazı bulunduğu. Videoda Ayşe Mücella YAPICI 

isimli şahsın konuşmasında; "Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Aslında sizin 

sayınızın iki katı bir kadar Taksim parkı sevdalısı da yanlarda oturuyor. Onları da buraya 

yavaş yavaş çağıralım. Evet, bugün Taksim Dayanışması bileşenlerinden Taksim Gezi Parkı 

Koruma ve Güzelleştirme Derneğinin çağrısıyla buradayız. Cumhuriyet, demokrasi ve emek 

tarihimizin en önemli kentsel, kamusal ve toplumsal simge alanlarından olan Taksim Meydanı 

ve Taksim Gezi parkını savunmak için kararlılığımızı kamuoyuna bir kez daha duyurmak için 

buradayız. Taksim Dayanışması olarak 1 yılı aşkın süredir Taksim Meydanı ve Taksim Gezi 

parkını yok etmek üzere bizzat Başbakan tarafından ilan edilip ilkel görsel şovlar ile topluma 

dayatılan projelerin bilim, teknik ve hukuk tanımazlığını ortaya koymak için mücadele 

etmekteyiz. Ancak devam eden yargı sürecine bilimsel ve teknik çevreler ve kamuoyunda 

oluşan tepki ve duyarlılığa rağmen Taksim Meydanı ve Gezi Parkını ortadan kaldırmaya 

yönelik ilk operasyon olan tünel inşaatı başlatılmış, bu usulsüz inşaat bahanesiyle 

gördüğünüz gibi buralarda Taksim Parkı’nda fiilen işgal edilerek şantiye sahasına 

çevrilmiştir. Ve yaklaşık 80 yıldır Cumhuriyet Caddesine nefes aldıran ve İstanbul'a kimlik 

kazandıran yüzlerce ağaç katledilmiştir. Bütün bu gelişmeler üzerine Taksim Dayanışması 30 

gün boyunca sürdürdüğü ve halen her Cumartesi devam eden devam etmekte olan Taksim 

nöbetine başlamıştır. Bu nöbeti de tekrar size Cumartesi günleri sürdürülmekte olduğunu 

duyurmak istiyoruz. Kararlılıkla sürdürülen bu nöbetleri ... sında binlerce ıslak imza 

toplanmıştır. Elektronik imzalarla birlikte yaklaşık 80 bin ki bu gün sadece burada 7 bin imza 

toplandığını söylüyor arkadaşlar. Bütün bu imzalar Topçu Kışlasını değerlendiren kurula 

iletilmiştir. 17 Ocak bu tarihi iyi belleyin. 2013 günü verdiğimiz haklı mücadele yeni bir boyut 

kazanmıştır. İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Taksim Parkımıza 

dayatılan Topçu Kışlası inşaatına onay vermemiştir. Projeyi reddetmiştir. Görevi Kültür 

Varlıklarını korumak olan bilim insanlarının aldığı bu karar hepimizin haklılığının altını bir 
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kez daha çizmiştir. Bu tarihi kurul kararı Taksim Gezi parkının yaşamsal değerinin yanı sıra 

70 yıllık kullanım değerini, döneminin şehircilik anlayışını, tarihi belge niteliğine 

İstanbulluların kolektif belleğinde aldığı yerin önemini vurgulamıştır. Dava konumuz olan ve 

hala altını tekraren çiziyorum. Ve hala sürmekte olan plan kararıyla ortaya çıkan Topçu 

Kışlası ihyasını yani burada yapılmak istenen inşaatın bilimsel ve teknik verilerinin 

yetersizliği nedeniyle mümkün olamayacağını bu konuda uzman bilimsel bilim insanları 

tarafından defalarca beyan edildiği gibi Topçu Kışlasının ihyasının mümkün olamayacağının 

altı bir kez daha çizilmiştir. Ancak ancak ne yazık ki çok kısa bir süre sonra kendini hiç bir 

çağdaş ve demokratik ülkede rastlanmayacak bir biçimde kendisini bütün bilimsel ve mesleki 

kurum ve kuralların üzerinde gören Sayın Başbakan kurulun ret kararını reddettiğini 

açıklamıştır. Ve ardından Kültür Turizm Bakanını görevden almıştır. Bundan da vahim 

olarak 19 Nisan 2012 tarihinde tarafımızca yargıya taşınmış bulunan yasa ve yönetmelik 

değişiklikleriyle yapılan yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle yalnızca bürokratlardan oluşan 

ve adına Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu denilen kurul kendilerine verilen 

emirlerin ve talimatın gereğini yerine getirerek bu sözde ihya projesini onaylamıştır.  Bir 

başka deyişle emre itaat etmiş bilimi, tekniği ve ahlakı reddetmiştir. Akıl ve bilim ve hukuk 

dışı yüksek kurul kararı hukuken ve bilimsel olarak yok hükmündedir. Taksim Dayanışması 

olarak başından beri sürdürdüğümüz mücadele ve kararlılığımız devam etmekte anayasaya ve 

evrensel koruma kurullarına aykırı yüksek kurul kararı da buradan duyuruyoruz yargıya 

götürülmektedir. Sağ olun. Yargı sürecine bütün kurumların ve kişilerin müdahil olmalarını 

da bekliyoruz. Tüm bu saldırıların amacı bellidir arkadaşlar. Yetkilerin kötüye 

kullanılmasıyla onaylanan akıl dışı ciddiyetten tamamen uzak projelerle Taksim Meydanı 

gibi, Gezi parkımız gibi, Emek sinemamız gibi, Haydarpaşa garımız gibi, ormanlarımız, 

derelerimiz, tarım alanlarımızı elimizden alınmak isten... İstanbul'un toplumsal sosyal 

hafızasından silinmek istenmektedir. Bu niyetlere seyirci kalmayacağımızı kentlerimizin ve 

toplumumuzun simgelerini sermayenin emrine soran gerçek sahiplerini yerlerinden 

yurtlarından eden sadece İstanbul'da değil, afet bahanesiyle üzeri örtülen ve sokak sokak 

yıkımları öngören rant çığlıklarıyla Taksim meydanından ve parkından yayılacak 

dayanışmanın gücüyle ve birlikte mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz. Tüm 

bayramlarımızı, sevinçlerimizi, tepkilerimizi, hak taleplerimizi dillendirdiğimiz emek 

meydanımızın ve parkımızın yok edilmesine seyirci kalmadık. Ve kalmayacağız. Bugün 

burada, yarın saat:16.00'da Emek sinemasının önünde bu saldırılar bitene kadar, bu talan 

durana kadar, yok edilmek istenen her köşede kentimizi, değerlerimizi, geleceğimizi savunmak 

için hep bir arada olacağız. Çünkü haklıyız. Çünkü kararlıyız. Taksim Dayanışması" şeklinde 

konuşma yaptığı,   

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen, 28.05.13 TAKSİM GEZİ PARKI 

OLAYLARI (Beyoğlu ilçe) isimli video dosyasına bakıldığında; eylemcilerin genel olarak 

belediye ekiplerine işlerini yaptırmamak için engelledikleri hakaret ettikleri Tevfik Cem 

TÜZÜN, Ayşe Mücella YAPICI, 

Ahmet SAYMADI isimli şahıslar 

ve Deniz ÖZGÜR isimli şahsında 

eylemcilerin arasında bulunduğu,  

Foto Film Şube 

Müdürlüğü tarafından çekilen 

29.05.2013 taksim gezi parkı 

eylem (hdr-7) isimli video 

dosyası izlendiğinde ve video 

sesleri dinlendiğinde; Taksim gezi 

parkında ve çevresinde çekilmiş 

olduğu, görüntülerde kalabalık 
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gösterici gruplarının olduğu bu şahısların bazılarının elinde üzerlerinde çeşitli slogan ve 

yazıların yazlı olduğu pankart ve afişlerin bulundu park içerisine kurulmuş çadırların olduğu 

görülmüş, kamera açısında Ayşe Mücella YAPICI isimli şahıs olduğu, bu şahsa megafon 

tutarak yardımcı olan erkek şahsın Tevfik Cem TÜZÜN isimli şahıs olduğu değerlendirilmiş. 

Ayşe Mücella YAPICI’nın “gezi parkında başbakanın emriyle alışveriş ve rezidans 

yapılmak üzere elimizden alınarak toplumsal hafızamızdan silinmeye çalışılmaktadır 

zorlanmaktadır hatta arkadaşlar bir mayıs 2013 günü kentte tam anlamıyla sıkı yönetim ilan 

edilmiş taksim meydanına ulaşmak isteyen … emekçiler ve tüm İstanbul halkının ulaşım hakkı 

engellenmiş ve sokaklardaki polis şiddeti her türlü muhalefete karşı istiklal caddesi, taksimde 

ve Beşiktaş’ta devam etmiştir ve hala devam etmektedir … sökülen ağaçlar için verilen 

mücadele sadece buradaki ağaçların yaşam hakkı için değil Cumhuriyet caddesinden 

sökülerek götürülen 80 yıllık çınarlar ve bir AVM uğruna kurban edilecek gezi parkının 

ağaçları ve tüm canlılar için bu mücadele kıyılarımızı ormanlarımızı kamusal alanlarımızı 

elimizden alan tüm uygulamalara karşıdır ülkenin doğal alanlarını tahrip eden hesler termik 

santrallere karşıdır bu mücadele sadece Taksim parkının ve meydanının değil Göztepe 

parkını kuşdili çayırını Haydarpaşa garını Atatürk orman çiftliğini ve çeşitli kamu 

alanlarımızı hedef alan bütün rant projelerini İstanbul’un tüm ormanlarını yok edecek su 

kaynaklarını kurutacak olan ve utanılmadan bu gün temeli atılan üçüncü köprü projesine 

karşıdır üçüncü köprüye müşteri sağlamak için İstanbul’un kuzeyinin rant odaklı 

yapılaşmasının önünü açacak üçüncü havalimanı projesi … Karadeniz’den başlayarak 

Küçükçekmece’ye kadar uzanan bir hatta tüm doğal alanlarımızı yok edecek yeni İstanbul 

projelerine karşıdır ebedi kültür yapılarımızın yok edilmesine karşıdır Bizans Osmanlı yada 

cumhuriyet dönemi ayırt edilmeksizin İstanbul’un tüm tarihinin rant adına yok edilmesine 

karşıdır okullarımızın satılmasına hastanelerimizin kent dışına sürülmesine karşıdır burada 

verilen mücadele evleri ve yaşam alanları elinden alınan tüm halkımız ve mahallelerimiz 

içindir burada verilen mücadele kamusal taleplerin ve itirazların seslendirildiği her alanda 

halka karşı kullanılan polis şiddetinin sonlandırılması içindir mücadelenin ve dayanışmanın 

belleği olan taksime sahip çıkmak ve sadece parka meydana değil tüm değerlerimize ve 

haklarımıza sahip çıkmak demektir tüm bu nedenlerden dolayı hak ve özgürlüklerine kentine 

yaşam alanlarına ve geleceğine sahip çıkan isteyen herkesi taksim gezi parkına çağırıyoruz 

biz burada koruma kurulu başta olmak üzere tüm yetkilileri kamu yararı bilim teknik ve etik 

değerleri gözeterek göreve çağırıyoruz çünkü haklıyız çünkü kararlıyız ve artık nefes almak 

istiyoruz taksim bizim İstanbul bizim” şeklinde konuşma yaptığı tespit edilmiştir.  

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 31.05.15 Gezi parkı protestoları 

kapsamında güvenlik tedbirleri (NX5-3) isimli 00:28:29 süreli video dosyasına 

bakıldığında; ‘31.05.2015 Günü gezi olayları yıl dönümünde eylemcilerin ‘her yerdeyiz’ 

pankartının arkasında bulunarak yürüdükleri ve slogan attıkları görülmüştür. Eylemci grubu 

elinde megafonla yönlendiren ve slogan attıran kişinin Şerafettin Can ATALAY isimli şahıs 

olduğu görülmüştür. Ayrıca Ayşe Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu isimli şahıslarında 

pankartın arkasında slogan atan 

eylemci grubun içinde oldukları 

görülmüştür. Eylemci grubun 

pankartlarında ‘şimdi devrim 

zamanı, HDP ve Taksim 

Dayanışması vb afişlerin olduğu 

görülmüş’. Fotoğraftaki   Ayşe 

Mücella Yapıcı olduğu 

değerlendirilen şahıs konuşmaya 

başlıyor: “on binlerce insanı sakat 

bırakanlar kacak bir………………? 
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Ananızın ak sütü kadar helal canlarımızı almak için hepinizin olan bir parkı ……..? aynı 

kuvvetler izin vermeyeceğiz bu böyle devam edemez” şeklinde konuşma yaptığı, 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 03.07.13 taksim dayanışma grubu 

(nx5-2) isimli video dosyası 

izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; Bahse konu video ya 

bakıldığında 13 dakika 23 saniyeden 

ibaret bir video olduğu; videonun ara 

ara çekilmiş videoların birleştirilmesi 

ile oluşturulduğu, Mücella YAPICI 

olduğu değerlendirilen şahıs basın 

açıklamasının gezi parkı 

merdivenlerinde yapılacağını 

söyleyerek dayanışma grubunu 

buraya çağırdığı, kalabalığın “her yer 

taksim her yer direniş”, “bu daha 

başlangıç mücadeleye devam”, 

“hükümet istifa”, “taksim bizim 

meydanlar bizim”, “taksim bizim İstanbul bizim”, “kuruluş yok tek başına ya hep beraber ya 

hiç birimiz” şeklinde sloganlar attıkları Mücella YAPICI olduğu değerlendirilen şahıs video 

saati ile 04:42 de “arkadaşlar basın açıklamamıza başlıyoruz basın açıklamamızı hepimizin 

adına Peyzaj Mimarları Odasından Başak arkadaşımız seslendirecek biz hepimiz buradayız” 

şeklinde konuştuğu ve konuşmaya Başak isimli şahsın devam ettiği şahsın konuşmasında 

anlaşıldığı kadarı ile “değerli basın emekçileri ve kamu oyuna bildiğiniz üzere başbakan 

tarafından seçimlerden önce taksim yayalaştırma projesi adı altında taksim meydanı ile 

taksim gezisini betonlaştırmayı insansızlaştırmayı ve kimliksizleştirmeyi hedefleyen bir 

dönüşüm projesi ilan edilmişti söz konusu proje doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 

ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği İstanbul büyük şehir belediyesi tarafından 

19 eylül 2011 tarihinde kabul edilerek 14 şubat 2012 tarihinde askıya çıkartılmıştı önerilen 

plan değişikliği çağdaş şehircilik ve ulaşım ilkelerinden 21. Yüz yıl kamusal alan ve meydan 

düzenlemesi anlayışından kent ve kentli hakları yaklaşımından uzak olarak ve koruma 

kurulları kararları ile hukuk ihlal edilerek ilan edilmiştir araç ve yaya güvenliğini de tehdit 

eden plan değişikliği battı çıktılar ve istinat duvarlarıyla yaya erişimini engelleyen meydana 

çıkan tarihi caddelerin ilişkilerini koparan gerek görsel gerekse yaşamsal kültürel bütünlüğü 

yok eden bir yer altı yaşam projesi olarak ortaya getirilmiştir ayrıca plan değişikliğine 

hukuksuz bir şekilde eklenerek kamuoyuna topçu kışlası ihyası adı altında tanıtılan yapılaşma 

süreci dayatılmış tüm yurttaşlara açık hepimizin hakkı olan şehrimizin merkezindeki yegane 

park alanı ayrıca deprem karşısında sığınılacak gezi parkı yok edilmeye 70 yıllık ağaçlarımız 

yürüme buluşma ve dinlenme alanlarımız betonlaşmaya kurban edilmeye çalışılmıştır tüm bu 

gerekçeler ile taksim dayanışması bileşenleri ve semt sakinleri tarafından İstanbul büyükşehir 

belediyesine binlerce itiraz dilekçesi iletilmiştir projenin acil olarak durdurulması istemi ile 

11 mayıs 2012 günü 17.01.2012 tasdik tarihli Beyoğlu ilçesi taksim meydanı yayalaştırma 

projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulamalı imar planı 

değişikliği hakkında Türk mühendis mimar odaları birliği mimarlar odası İstanbul Büyük kent 

şubesi şehir plancıları odası İstanbul şubesi ve peyzaj mimarları odası İstanbul şubesi 

tarafından dava açılmıştır devam eden yargı sürecine rağmen inşaatın ihalesi 

gerçekleştirilmiş yüklenici firma kayyum inşaat tarafından inşaat çalışması başlatılmış taksim 

gezi parkı bu hukuksuz inşaatın şantiyesi haline getirilmiştir 27 mayıs 2013 gecesi hukuksuz 

şekilde gezi parkında bulunan ağaçların iş makinaları ile kaldırılması ve şiddet dolu polis 

müdahalesi ile gezi parkını ülkemiz ve dünya kamuoyunun gündemine taşıyan süreç 
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başlamıştır sonrasında hepimizin yakından takip ettiği hukuksuzluklar devam ederken yargı 

süreci de beraberinde sürdürülmüştür bu süreç sonucuna gelinen nokta da İstanbul 1. İdare 

mahkemesinin 6 haziran 2013 tarihinde aldığı karar ile imar planı değişiklikleri iptal edilmiş 

ve mahkeme tarafından alınan gerekçeli karar tarafımıza bu gün iletilmiştir mahkeme 

kararında dalış tünellerine ilişkin plan kararlarının koruma ilke ve kararlılığına aykırılığı 

plan notlarında yer alan gezi parkında topçu kışlasının ihyası ile ilgili hükmün çağdaş 

şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine uygun olmadığı kamu yararı gözetmediği 

sonucuna varılmıştır başlattığımız hukuk mücadelesi sonunda alınan bu karar taksim 

dayanışması bileşenleri ve gezi parkı sürecinde taksim dayanışmasına destek veren tüm 

yurttaşlarımızla sürdürülen mücadelenin haklılığını kanıtlamıştır ülkemiz tarihinde görülen 

en geniş katılımlı demokrasi kent ve insan hakları mücadelesinin haklılığı yargı kararı ile de 

bir kez daha ispatlanmıştır tarihi ve kültürel değerleri ile taksim meydanı ve gezi parkının 

korunması yargı kararıyla da güvence altına alınmıştır kazanımlarımızın takipçisi ve 

güvencesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz taksim 

hepimizin Türkiye .. Birliği mimarlar odası İstanbul büyük kent şubesi şehir plancıları odası 

İstanbul şubesi ve peyzaj mimarları odası İstanbul şubesi adına çok teşekkür ediyoruz” 

şeklinde olduğu konuşma aralarında ve sonrasında kalabalık grubun sloganlar attığı; 

Gezi Parkı Protestoları (31.05.14 Gezi Parkı Yıldönümü Protestoları (İstiklal 

Caddesi) (HPX-600)) isimli 01:06:23 süreli video dosyasına bakıldığında; kalabalık bir 

grubun Taksim meydanında toplandığı ve “Her yer Taksim her yer direniş” şeklinde slogan 

attıkları, polisin ise grubun toplanmasını engelleyerek parkı boşaltmaya çalıştığı ve gruba 

uyarılarda bulunduğu, grubun daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçtiği ve 

grubun “Hırsız, Katil, AKP, Bu daha başlangıç mücadeleye devam, Katil polis İstiklalden 

defol ” diye slogan attıkları, slogan atarak devam eden grup İstiklal caddesi üzerinde polis 

tarafından durdurmuş, Ayşe Mücella YAPICI, Şerafettin Can ATALAY, Ali 

ÇERKEZOĞLU, Eyüp MUHCU, Ezgi ÖZ BAYSAL (olduğu değerlendirilen), Ahmet 

Faik İNSEL isimli şahısların bulunduğu görülmüş, polisin ilk olarak Ayşe Mücella YAPICI 

ve diğer kişilerle konuştuğu ancak grubun “Berkin ELVAN 15’inde bir fidan, her yer taksim 

her yer direniş, somayı unutma, unutturma” şeklinde slogan attığı için konuşmalar tam olarak 

anlaşılmamış, ancak anlaşıldığı kadarıyla grubun meydana çıkıp açıklama yapmak istediği, 

polisin ise buna müsaade etmediği görülmüş, grubun önünde bulunan grubun önünde bulunan 

isimlerin polise ısrarı devam etmiş, Şerafettin Can ATALAY “Bu daha başlangıç 

mücadeleye devam” şeklinde slogan atarak grubun slogan atmasını sağladığı, daha sonra 

yine grubun “Hırsız Katil AKP, Kahrolsun AKP diktatörlüğü, Berkin’in Katili AKP’nin 

polisi, kadın düşmanı Tayyip Erdoğan ” şeklinde slogan attığı, grubun oturma eylemi yaptığı 

ve açıklamalarda bulundukları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 20.01.15 Taksim Dayanışması org 

Ali İsmail Korkmaz ile ilgili açıklama (P-8) isimli 00:09:50 süreli video dosyasına 

bakıldığında; Ayşe Mücella YAPICI, Akif Burak ADLAR, Ali ÇERKEZOĞLU, 

Şerafettin Can ATALAY, Tevfik Cem TÜZÜN’ün de aralarında bulunduğu göstericilerin 

basın açıklaması yaptığı, grup adına basın açıklaması yapan fotoğraftaki Taksim Dayanışması 

Genel Sekreteri Ayşe Mücella Yapıcı’nın konuşmasında; “doğa hırsızlarının karşısında, 

doğayı, eşitliği, paylaşmayı, dayanışmayı ve hepsinden önemlisi özgür yaşamı savunanların 

onurlu inadı her yerden fışkırıyor ve yeşeriyor. Polis olmadan, biber gazı sıkmadan, 

hukuksuzluk, keyfilik yapmadan, kuytuda beklemeden, sinsilik yapmadan yaşam alanlarımızı 

yağmalamaya kalkışamadıklarını görüyoruz. Herkesi korkutarak ve her yerde korkuyu 

yayarak bu rant sistemini sürdürebileceklerine inanıyorlar. Bu nedenle, 15 yaşında, 14 

yaşında, 12 yaşında çocuk ölümleri kaplıyor 'devlet dersinden' dışarı çıkan haberlerin 

manşetlerini. Katillere değil, ölenlere ve yakınlarına davalar açarak korkuyu yaymayı marifet 

biliyorlar. Tıpkı Ethem Sarısülük’ün katili olan polisi neredeyse öldürülenlerin yerine 

http://www.haberler.com/taksim/
http://www.haberler.com/polis/
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Ethem’in ailesini yargılamaya kalktıkları gibi katillerin beşinde olduğunu haykırdığımız Ali 

Korkmaz davası gibi Gülsuyu’nda Hasan Ferit'in katil çetelere sahip çıktıkları Mehmet 

Ayvalıtaş’ın ölümün de kazaya inanmamızı bekledikleri gibi tıpkı Antakya'da Ahmet Atakan 

dosyasını unutturmaya Abdullah Çömert’i  faili belirsiz kılmaya çalıştıkları gibi tıpkı 14 Ekim 

de Berkin'imizin kameralar önündeki katillerine hala bir türlü yargılayamadıkları gibi Lice de 

Medeni’nin katillerine gösterdikleri tutumla Cizre'de 15 yaşında Ümit Kurt’u 13 yaşındaki 

……….?  öldürenleri cesaretlendirdikleri gibi (Katil Devlet hesap verecek sloganı atılıyor) 

bilinmelidir ki Eskişehir'de sopalarla Ankara'da Gülsuyu’nda Lice’de kurşunlarla Antakya'da 

Okmeydanı’nda Cizre'de ölümcül fişeklerle vurulan biziz, bizim canlarımız bizim 

çocuklarımız Ali İsmail'in katilleri aslında hepimizin katilleri azmettiricileri savunanları bu 

ülkenin katilleri Kayseri'de Ali İsmail'in katillerinin ve azmettiricilerin …….? düştüğümüz 

bugün hepimiz Ali İsmail’iz (Gün gelecek devran bitecek katiller halka hesap verecek 

sloganı atılıyor) Gezi’de ben de vardım diyenler bu ülkenin parklarının meydanlarının 

sahipsiz olmadığını haykıranlar yaşamıma karışılmasın, karışılmasına sessiz kalmayanlar 

gençler kadınlar ve bütün bireyler sendikalar meslek odaları demokratik kitle örgütleri 

mahalle dernekleri forumlar taraftar grupları dayanışmalar inisiyatifler partililer partisizler 

geziye verdiğiniz canların Gezi'de yitirdiğimiz canların katillerinin ve azmettiricilerinin, 

emniyet müdürlerinin, valilerinin, içişleri bakanlarının, emri ben verdim diyerek polisin 

gençlerin bedenleri üzerinde destan yazmasına yol açanların hangi mevki, hangi makam, 

hangi sarayda oturuyor olurlarsa olsunlar; sadece hırsızlıktan değil, masum gençlerin ve 

çocukların katlinden dolayı da yargılanması için, vicdanımızı yüreğimizi alıp yola çıkıyoruz. 

(Katil hırsız AKP sloganı atılıyor) Bu çocuklar bizim, bu ülke bizim diye haykırmak, gençleri 

öldüren anlayışa, çocuk katline  cevap veren gidişata, bu cinayetleri daha da artıracak 'İç 

Güvenlik Reformu' denen yargısız infaz yasasına geçit vermemek, kararlı, direngen ve barışçıl 

tutumumuzla bir kez daha 'Buradayız' diye seslenmek için; Gezi'nin kararlılığıyla yitirilen tüm 

canların davalarına sahip çıktığımızı bir kez daha haykırıyor, Ali İsmail Korkmaz Davası için 

yola çıkıyoruz. Taksim Dayanışması.” şeklinde konuşmasını sonlandırıyor. 

CNN TURK’DE YAYINLANAN AYKIRI SORULAR PROGRAMI 

(04.11.2013) 

Enver AYSEVER(sunucu): Hangi sıfatınızla sizi burada ağırlamamız doğru olur? 

Taksim Platformu sözcüsü üyesi mi, mimar mı? Hangi sıfatla? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Evet mimar sıfatımla olabilir. Yurttaşım yani, gezici yurttaşı. diye 

cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Peki siz bir terör örgütü kurma girişiminde bulundunuz 

mu bugüne kadar hiç? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Hayır ben suç örgütü kurma girişiminde bulunmuşum. Daha 

teröre gelmedik. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Peki neydi size atıf edilen suç?  

Mücella YAPICI: Öncelikle polise mukavemet ki ben bunu keyifle karşıladım bu 

yaşta. Sonra izinsiz gösteriye katılmaktı ama tanrı mahkemede 220, doğru söyleyeyim 

suçumu suç işlemek üzere örgüt kurmak. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Peki kimler vardı bu örgütte ve siz suç işlemek üzere 

örgüt kurdunuz mu hakikaten? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Vallahi suç işlemek için örgüt kurmadım. Çünkü suç işlemeye 

niyetim yoktu. Daha doğrusu ben mimarlar odasının üyesiyim. Bizim odamız işlenen kent 

suçlarına örgütlenmiş bir oda olduğu için tam tersini söyleyebiliriz. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Bir örgüt var ama suç örgütü değil denetleme örgütü 

diyorsunuz. diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Evet diye cevapladığı  

http://www.haberler.com/ali-ismail-korkmaz/
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Enver AYSEVER(sunucu): Geziyi ikiye ayırmak doğru mudur? Gezinin ilk akımı 

masum ve iyi insanlar; sonrasında vandalist, saldırgan fırsatçılar. Böyle bir şey söz konusu 

mu? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: HAYIR ÖYLE ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL, TAMAMINA 

KEFİLİM OLUP BİTEN HER ŞEYE. TABİ ŞEYE KEFİL DEĞİLİM; TAHRİKLERE, 

BAŞBAKANIN ONU YAPACAĞIM BUNU YAPACAĞIM SÖZLERİNE KEFİL 

DEĞİLİM. TAKSİM DAYANIŞMASININ OLDUĞU HER ŞEYE KEFİLİM. DİYE 

CEVAPLADIĞI 

Enver AYSEVER(sunucu): Bir kalkışma mı oldu yoksa iktidarı devirmek için bir 

kalkışma var mıydı? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Hayır her ikisi de değildi. diye cevapladığı 

Enver AYSEVER(sunucu): Uluslararası herhangi bir örgütten para aldınız mı? diye 

sorduğu 

Mücella YAPICI: Yok vallahi işte bekliyorum. Faiz lobisinden bu arada iyi olacak 

ama gelen giden yok. Yalnız çok yardım teklifi oldu tabii. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER (sunucu): Kimlerden diye? sorduğu  

Mücella YAPICI: Yani; özellikle sağlık örgütlerinden. Tabi Taksim Dayanışması 

olarak biz kabul etmedik. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Perde arkasında Mustafa SARIGÜL var mı? diye 

sorduğu  

Mücella YAPICI: Temizlik işçilerini göndermişti. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Arkadaşımız M. Ali ALABORA "mesele 3-5 ağaç 

meselesi değil hala anlamadınız mı" dedi. Çok kötü bir linç kampanyasına maruz kaldı. Ben 

ve pek çok insan da onun arkasında durduk. Çünkü bir sanatçının düşünen bir insanın bunu 

söylemesi olsa olsa Türkiye için faydalı olur fikir özgürlüğü açısından. Peki, şöyle diyelim 

eğer söz konusu olan sadece İstanbul' da ki ağaçlar meselesi olsaydı zaten 300- 3000 falan, 

Türkiye'nin tamamında bu eylemlerin olması bir taraftan siyasal olarak da toplumda yeni bir 

örgütlenme ihtiyacı ve bir kimsesizlik duygusunun göstergesi de olabilir mi? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Kesinlikle; bakın bir kere hukuk arama yoluna karşı uygulanan 

şiddete karşı haykırış bu. Yani bu yeter artık. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 8 bini aşkın 

yaralı var ve bunlar hastaneye gidenler. Daha bilmiyoruz çünkü bir sürüsü de hastaneye 

gitmedi. 7 tane gencimiz öldü. Bunların elinde ne vardı. 14 çocuğumuz gözlerini kaybetti. Bir 

çocuğumuz uyuyor hala uyanmasını bekliyoruz. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Başbakanlık, Dolmabahçe'ye yürünmesi çeşitli 

çatışmalarda cam, çerçevelerin kırılması, hani köprüyü yürüyerek geçen insanlardaki sarsıcı 

ve etkileyici görüntünün yerini bu tür şiddet görüntülerinin alması... diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş da 

oturuyordum. Çok fazla da vardır karıştırırsanız. Bir sürü camı gazlar kırdı. Çünkü evlere 

atıldı gazlar. O öyle berbat bir şey ki. Son derece kızgın, düştüğü yerde yangın çıkarıyor. 

Zaten insan öldürüyor. Berbat bir şey. Gazı 50 cm den yedim birkaç kere. Canınızı yakıyor. 

Hasta ediyor ama fişekler perişan ediyor. Bir sürü cam öle kırıldı. O kadar büyük şiddete 

karşı, polisin şiddetine karşı çok da fazla bir şey yoktu. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER (sunucu): Bir başörtülü hanımın taciz edildiği, bir saldırıda 

bulunulduğu çok söylendi. Başbakan da bunu meydanlarda söyledi. Elinizde böyle bulgu var 

mı? Bu yönde size gelen değerlendirme oldu mu? Eğer böyle bir şey olsa siz nasıl bir tutum 

takınırsınız? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Kesinlikle son derece kınarım. Lanetlerim hatta böyle bir şeyi. 

Ama biliyorsunuz bu ispat edilemedi öyle kaldı. diye cevapladığı  

Enver AYSEVER(sunucu): Sonuç itibari ile bir gün geldi ki sanki uzlaşılacakmış 

gibi bir tavır doğdu ve bu tavır Başbakan ile de görüşülecek, barış ortamı doğacak dendi. 
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Fakat orda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Taksim Dayanışması yani platformun taleplerinin 

siyasal ve çok gezi ile ilgili olmadığı söylendi. Gerçekten hani bir hamlede her şeyi çözme 

arzunuz var mı? diye sorduğu  

Mücella YAPICI: Devletin halkı ile kavga etmesini ve oturup da uzlaşma diye bir 

şey aranmasını kabul etmiyorum. Yani; devletin, hükümetin kendi halkına karşı son derece 

açık anayasal talebi varken ve suç işlenirken, kaçak bir şey yapılırken, şiddette bir uzlaşma 

olmaz. Taksim Dayanışmasının 4 tane talebi vardır. Bir; şiddetin sonu ermesi. İkincisi; bakın 

bu kadar çocuk öldü. Bu kadar şiddet oldu. Hala 2 polis memuru var yargılanan ve davaları da 

görüyoruz. Ethem SARISÜLÜK'ün mahkemelerinde. Mahkeme yürümüyor. Böyle bir şey var 

mı? Mahkemeye sanık getirilmiyor. Mahkeme salonunun içi gaz dolduruluyor. Bütün 

sorumlular bunlar. Sadece oradaki polis memurları. Polis memuru da diyemeyeceğim. Çünkü 

onlar 19-20 yaşındaki çocuklardı benim gördüğüm. Yani o çevik kuvvetteki 20- 22 yaşındaki 

çocuklardı. diye cevapladığı, 

SOSYAL MEYDA PAYLAŞIMLARI  
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2189298352 de kayıtlı, 03.07.2013 13:41:08 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) RABİA’yı (905355713xxx) aradığı görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın 

“Peki Mücella abla senin yanındaymış ona ulaşmaya çalışıyorum“ dediği, Rabia’nın “Dur 

vereyim canım bir dakika bekle yanımdan ayrıldı çünkü gitmem gerek.. kararı 

açıklamak için söylüyorsun değil mi” dediği, Şerafettin Can’ın “yani evet evet bir de şey 

yani kararın gerekçesini görmedim daha dolayısıyla bir gerekçeyi görmeden duyuru.. olmasın 

yani “ dediği, Rabia’nın “Tamam bir dakika bakayım vereyim tamam canım hadi görüşürüz“ 

dediği, (RABİA İSİMLİ ŞAHIS TELEFONU AYŞE MÜCELLA YAPICI’YA VERİYOR) 

Şerafettin Can’ın “Mücella abla şimdi ben henüz kararı alamadım bekliyorum bir 15 dakika 

içerisinde alacağım sanırım gerekçeyi“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam ben şimdi 

duyuru yapacağım“ dediği, Şerafettin Can’ın “Dur onu söyleyeceğim gerekçesi kötü bir şey 

olabilir bir yani gerekçeyi görmediğim için bir iptal kararı var o kesin gerekçeyi göreyim“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “O zaman basına yaymayayım mı“ dediği, Şerafettin Can’ın “bir 10 

dakika benden haber bekle bir 15 dakika benden haber bekle“ dediği, Ayşe Mücella’nın “... 

10 da 15 dakika tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Kararı alayım birlikte bir okuyalım“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Saat şöyle düşündük Taksim’de yapalım bu açıklamayı saat” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam tamam tamam hı hı sadece lafı nasıl hı pardon“ dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Lafı bizler kurarız gerekçe konusunda çok haklısın al başka ... bir gerekçe 

olmasın” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam olmasın ben seni 15 dakika içinde arayacağım 

abla “ dediği,  

ID: 2277915769 de kayıtlı, 22.08.2013 16:21:06 da Cemal Sami YILMAZTÜRK’ün 

(905306609xxx) Ayşe Mücella YAPICI’yı (905302809xxx) aradığı görüşmede özetle; … 

CEMAL’İN “... evet olması gereken de bu zaten” dediği, AYŞE’NİN “Ne haliniz varsa görün 

yani” dediği, CEMAL’in “Evet evet evet ya bunu başaramayan bir sol dedi mesela birisi çıktı 

düşünün dedi Can güzel konuşma yaptı sen beğenmiyorsun ama Can güzel şey yaptı 

konuş” dediği, AYŞE’nin “... yapmıştır” dediği, CEMAL’in “Tabi Can güzel konuşma yaptı 

... güzel” dediği, AYŞE’NİN “Yapar yapar ...” dediği, CEMAL’İN “Herkes onu referans aldık 

üzerine ekledi” dediği, AYŞE’nin “BEN CAN’I BEĞENMİYOR DEĞİLİM CAN’A 

GÜVENMİYORUM” dediği, CEMAL’in “Tamam o ayrı o da şeyden kaynaklı...” dediği, 

AYŞE’nin “Önce ... sevsin” dediği, CEMAL’in “Neyini” dediği, AYŞE’NİN “Yok altısını da 

biz biliyorduk söylemedik yok ... Mücella” dediği, CEMAL’in “Ya o ... tamam canım o hata 

yapabiliyor onu şimdi şöyle...” dediği, AYŞE’nin “Ama ... Sami” dediği, CEMAL’in “Galip 

Hoca geldi Galip Hoca geldi” dediği, AYŞE’nin “Heh” dediği, CEMAL’in “Bu Bağımsız 



442 

 

Sosyal Araştırmacılar Grubundan hem bizim ile  görüşme yaptı tekrar hem de o şeyi de getirdi 

dayanışmayı da getirdi meclisi sonra onu onlar artık şey yapacaklar bize raporu da sunarlar 

herhalde bu aylarda şimdilik orada o da sordu nedir diye orada açıklamaya çalıştık yani 

burada...  biz ... raporunu” dediği, AYŞE’nin “YA TAMAM BU OLUR BAK BİR ŞEY 

YAPARSIN AMA BİR DE BU ADAM ŞEYDEN ÇIKMIYOR” dediği, CEMAL’in “Ney” 

dediği, AYŞE’nin “NE OO KIZIL MİLYONER OSMAN KAVALA’NIN YERİNDEN” 

dediği, … AYŞE’nin “Orada ... e Can” dediği, CEMAL’in “Yani eee” dediği, AYŞE’nin 

“YA CAN’IN  DERDİ YILDIZ OLMAK ONU BENİ İLGİLENDİRMEZ O AMA  ...” 

dediği, CEMAL’in “TAMAM  CANIM SENİN DE DERDİN ÖYLE SENİN DE DERDİN 

O SENİN DE DERDİN O (GÜLÜYOR)” dediği, AYŞE’nin “HAYIR BENİM DERDİM 

OĞLUM HEH SALAK BEN YARGILANIYORUM APTALA BAK NASIL BİR LAF 

EDİYORSUN BANA POSTEXPRESS’TE BU MÜCELLA’NIN İNSİYATİFİNDE 

KURULMUŞTUR BİLMEM NE ...” dediği, CEMAL’in “Ama ...  bir şey bu” dediği, 

AYŞE’nin “Ama o öyle değil o odanın Avukatı” dediği, CEMAL’in “Tamam işte ...” dediği, 

AYŞE’nin “Ben böyle şuursuz” dediği, CEMAL’in “... tamam ...” dediği, … AYŞE’nin 

“Bana Can demeyin de ne derseniz deyin” dediği, CEMAL’in “Hadi tamam ... demiyorum bir 

şey sana” dediği, … CEMAL’in “Bir de bir de bu iletişim konusunda şey  var” dediği, 

AYŞE’nin “Sen onu  şimdi telefonda konuşma hiç merak etme tamam mı” dediği, 

CEMAL’in “Ben başka bir şey söylemek istedim de ... mailler filan grupta  

eklenmeyebiliyormuşlar o konuda ...” dediği, AYŞE’nin “Ha o mail ... tamam onu bir şekilde 

hatta ... bir şey yaparız” dediği, CEMAL’in “Onu kim yapıyorsa o arkadaşları  uyaralım o 

mailleri okusun ki gelen mailleri bir rahat kafa ile okusun ki oradan gelen önerileri bir şekilde 

değerlendirsin tamam” dediği, AYŞE’nin “Ya olması ...  ha tamam konuşuruz onu olur mu 

sen uğrarsın bana” dediği,  

ID NO: 2320702672’de kayıtlı, 16.09.2013 tarihinde saat: 10:29:50’ de Ayşe 

Mücella YAPICI’nın (5332519xxx) Ali Ergin DEMİRHAN’ ı (5532819xxx) aradığı 

görüşmede özetle; Ali Ergin’in “Efendim“ dediği, Ayşe Mücella’nın “ben Mücella YAPICI 

emirlerinize amadeyim buyurun “ dediği, Ali Ergin’in “merhaba Mücella abla ya ben şey 

için aramıştım Cansu’ya da söyledim de ya bu Taksim’deki vaziyet dönüştü falan bizde 

ufak ufak bu stüdyomuzu kuruyoruz yani  ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yardıma 

ihtiyacınız var mı“ dediği, ALİ ERGİN’in “Var da onu ben yüz yüze görünce anlatırım … 

Asıl sizden asıl ... beklentimiz şey Taksim’de şöyle biraz dolaşarak mümkünse ...” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Olur olur hayatım emrinizdeyim“ dediği, ALİ ERGİN’in “Ne zaman 

uygun olursunuz yarın mesela ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hatta size dizi çekelim … 

Program yapalım sonra şey yaparız“ dediği, ALİ ERGİN’in “Nasıl yapalım yarın uygun 

musunuz mesela akşama doğru 4 falan ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hım yarın dört buçuk 

gibi saat 6 da yönetim kurulu var“ dediği, ALİ ERGİN’in “Daha erken ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Hı” dediği, ALİ ERGİN’in “Üç buçuk mesela” dediği, Ayşe Mücella’nın “ama 

üç buçukta da ışık kötü mü olur“ dediği, ALİ ERGİN’ in “Evet çok ... olur ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tamam ben geç giderim yönetim kuruluna oldu kaç“ dediği, ALİ ERGİN’in 

“16:30 o zaman nerede buluşalım“ dediği, Ayşe Mücella’nın “On altı on yedi de olur boş 

verin yönetim kurulunu aman ben size hizmete hazırım“ dediği, Ali Ergin’in “ eylem 

kıyafeti giy..” dediği, Ayşe Mücella’nın “tamam hadi kolay gelsin dün sizin ... içeri 

almıyordu Ahmet“ dediği, ALİ ERGİN’in “Ya ... dövecektik orada da ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Yok yok şey etti odayı odayı korumaya çalıştı“ dediği,  

ID NO: 2339974022’de kayıtlı, 26.09.2013 tarihinde saat: 20:51:19’da Ayşe Mücella 

YAPICI’yı (5332519xxx) Seyit’in (5301727xxx) (TİMUÇİN SEYİT GÜNEŞ) aradığı 

görüşmede özetle; Seyit’in “Teşekkür ederim ben Gelecek Gazetesinden Seyit … şimdi 

Pazartesi akşamı saat altı da bu Makine Mühendisleri Odasının toplantı salonunda bir 

panel organize ... etmek istedik de bu … Arjantin’den ve Şili’den …. İki katılımcı 
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gelecek iki avukat bir erkek bir kadın … Adrian KRİNPOVİÇ ile Margarita PENA bir 

de bizim Metin … abi var Metin YEĞİN tanırsınız onu zaten … o olacak işte Gezi 

Dünya Düzeni Deneyimlerinden Gezi Direnişine başlıklı yani onlar hem … Latin 

Amerika’daki deneyimleri konuşacaklar hem de … Gezinin nasıl oradan gözüktüğünü 

falan anlatacaklar bize yani öyle bir şey … bende düşündüm buraya en uygun da siz 

olursunuz ek olarak Taksim Dayanışması adına diye yani öyle oraya katılır mısınız ...” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha orada bir Panele mi katılmamı istiyorsunuz“ dediği, Seyit’in 

“Evet yani onu rica edecektim yani eğer siz bir ... “ dediği, Ayşe Mücella’nın “Vallahi tabi 

severek katılırım da olur katılırım“ dediği,  

ID NO: 2266671886’de kayıtlı, 16.08.2013  tarihinde saat: 10:12:10’da  Ayşe 

Mücella’yı (905302809xxx) Zekiye’nin (905366388xxx) (ZEKİYE HASANÇEBİ) aradığı 

görüşmede özetle; Zekiye’nin “televizyondan senin başına gelenleri duydum bir geçmiş olsun 

bari diyeyim dedim yani … Fakat cevap vermiyordun dedim herhalde bıktı herkese cevap 

vermekten ya da telefonu değiştirdi” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok hayır hayır 

telefonumla ilgili ... polis ile ortak kullanıyoruz ya telefonu“ dediği, Zekiye’nin “Ha evet” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha yani ne yapayım arkadaşları ... istemiyorum ... ..Derginize 

çalışacağım artık” dediği, Zekiye’nin “Vallahi bir yazsana bir yazı” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “He yazacağım abi … Bugün yok bu gece biz hepimiz deprem unutmadık 

unutturmayacağız …Parklardayız” dediği, Zekiye’nin “Öyle mi” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“He” dediği, Zekiye’nin “O gecedir ama belki piknikten sonra” dediği, Ayşe Mücella’nın “... 

başlayacağız gece 3 e kadar bekliyoruz yani parkları  … Gezi parkında üçte Gezi 

Parkında olmayı düşünüyorum” dediği, Zekiye’nin “Ya istersen kafede de buluşabiliriz 

daha erken bir saatte sana uygun” dediği,  

ID NO: 2269358110’de kayıtlı, 17.08.2013  tarihinde saat: 18:39:43 Ayşe 

Mücella’nın (5302809xxx) Pınar ÖĞÜNÇ’ü  (5362933xxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe 

Mücella’nın “İnternetten sana şey yollayacağım yani onlar şeyli bilgi hani çok net çünkü 

14 Şubat da plan askıya çıktı“ dediği, Pınar’ın “Hı hı 15 inde çağrı “ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “15 Şubat da biz çağrı yaptık evet çok açık yani” dediği, Pınar’ın “... evet 

çağrı yaptınız ama 15 inde insanlar toplanmadı neticede yani 15 ine buluşalım diye mi hı” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Hayır yani çağrıyı 14 ünde yaptık da 15 inde toplantı yaptık” 

dediği, Pınar’ın “Hım tamam tamam tamam” dediği, Ayşe Mücella’nın “Plan askıya çıktığı 

gün hemen acil çağrı yaptık anlatabildim mi“ dediği, Pınar’ın “Hı hı tamam tamam o ...” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Yani bir gün sonra toplantı yaptık” dediği, Pınar’ın “Tamam 

tamam ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Asıllarının hepsi var Mimaristte bültenlerde bilmem 

nerede yani onun için çok da gösterinin önemi yok ama o bizde kayıtlı videosu var o 

toplantının zaten kayıtlı demişim ya“ dediği, Pınar’ın “Hı hı“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Bizim bütün toplantımızın video kaydı var “ dediği, Pınar’ın “Hı hı “ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Ancak onu alabilmem için odada olmam lazım“ dediği, Pınar’ın “Evet evet 

anladım tamam zaten ya o 2 Martı da kullanıp süreci yazabiliriz tamam“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Çok önemli değil he hani  2 Martta şey var 2 Martta zaten Google’da 

basında da çok çıkmıştır ... “ dediği, Pınar’ın “Hı hı evet bende öyle buldum zaten ...” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Hı çok var hı yani açık kapalı hiç bir şeyimiz yok şimdi zaten 

bütün basın açıklamalarını kitap yapıp yayınlayacağız yani başından beri ne yaptıysak 

neye çağırdıysak“ dediği, Pınar’ın “Ay güzel olur“ dediği, Ayşe Mücella’nın “He kitap 

yapacağız ... bütün belgeler diye iddianameye ek“ dediği, 

ID NO: 2270552690’de kayıtlı, 18.08.2013  tarihinde saat: 14:42:31’de Ayşe 

Mücella’yı (5302809xxx), Beyza’nın (5558269xxx) ( DOGAN SEVINC)  aradığı görüşmede 

özetle; Beyza’nın “Birde şöyle bir de sana bir şey söyleyeceğim … 31 Ağustosta ... Akife de 

söyledim Tuzlada Halk Meclisi büyük bir etkinlik yapıyoruz tamam mı“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Ben burada yokum ama…ben biraz sizlerle bu konuda konuşmam lazım 



444 

 

konuşmalıyız politik konuşmalıyız yani şöyle çok fazla bölünmeler oluyor çok fazla 

dayanışmalar çıkıyor yani bu tek bir çatı altında toparlanalım derken tekrar saçıldı 

dağıldı“ dediği, Beyza’nın “Yok onlar dayanışma değil Halk Meclisi etkinlik yapıyormuş 

kendileri“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha o güzel o güzel şimdi bir kaç dayanışma mesele şey 

dayanışma kurmuş bizim Can ATALAY da başında herhâlde o işin Haliç Dayanışması Haliç 

Tersanesi Dayanışması ula her meseleye dayanışma kuracaksak dayanışacak adam 

kalmayacak yani … zaten 1 ay bir şey yapılmadı onun ya bir nefes alın ya insanlar yani illa 

her dakika biz şey miyiz her hafta bir şey yapacak her hafta ne olmuş dayanışma niye susmuş 

susmuş Allah Allah Ramazandı herkes yoruldu tatile gitti bilmem ne yaptı yani insaf yani 

böyle bir zorla gündem yarattırma işte en son …bu böyle olmaz bu onun için bu Çarşamba 

toplantısında dayanışmanın geleceği konuşulacak bu Çarşamba toplantısı çok önemli yani 

isterseniz Çarşamba günü bu toplantıdan önce hani hepimiz oturalım ben Süleyman’a filan da 

söyledim Süleyman’da çok rahatsız Nihat filan çok rahatsız biz Gölcük e gittik ya gece şey 

için “ dediği, 

ID NO: 2271942446 ’de kayıtlı, 19.08.2013  tarihinde saat: 12:23:09’da Ayşe 

Mücella’yı (5302809xxx) Mustafa TURUNÇ’un (5323133xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mustafa’nın “Şimdi benim şeyde bir görevim var Eczacı Kooperatifleri var biliyorsun 

ortaklarına dağıtım hizmeti yapan bunun Türkiye’deki birliğinin ikinci başkanlığı 

konumundayım şuan da … Mücellacığım şimdi yirmi beş yirmi yedi Ekim tarihlerinde 

bir ajandana da bir ara bakarsın bizim Parma Vizyon adı altında bir fuarımız oluyor 

her yıl yaptığımız EKB olarak tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği olarak …Bu 

etkinliklerin klasik fuar ticari fuar görüntüsü gibi olsa da aslında ortaklarımıza gelen 

eczacılarımıza belli vizyonları da vermekle ilgili de çabalarımız var onunla ilgili de işte 3 

gün boyunca değişik etkinliklerimiz oluyor“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Keyifle sen 

çağırırsın da gelmez miyim … 25 Ekim Cuma“ dediği, Mustafa’nın “Hı hı hatta panel 

konusunda sana şimdiden söyleyeyim“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Evet“ dediği, Mustafa’nın 

“Ama daha sonra bir mailini falan alıp bizim asistan arkadaşlarımız sizle senle de direk şey 

yaparlar “ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam“ dediği, Mustafa’nın “Daha aydınlatıcı 

bilgileri de veririz demokratik hukuk devletinde SİVİL İTAATSİZLİK olgusu ve 

toplum bilincine katkıları“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam“ dediği, Mustafa’nın “Kimler 

var dersen sen varsın eski eski tüfeklerden yabancımız değil Aydın ENGİN var Mehmet …  

vallahi Hasan CEMAL ile uğraşıyorum ama kendisi şuanda Yunan adalarında mahsur kalmış 

gelemiyormuş Türkiye’ye ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Allah hepimize öyle mahsuriyetler 

nasip etsin ya rabbim“ dediği, Mustafa’nın “bir de eğer tutuklanmazsam biraz da hafif de 

medyatik olsun diye de Levent ÜZÜMCÜ’yü de çağırıyorum“ dediği,  

ID NO: 2271985085’de kayıtlı, 19.08.2013 tarihinde saat: 12:51:13 AYŞE 

MÜCELLA’ya (5302809xxx), Mathilde’nin (442032892xxx) (ULUSLARARASI 

NUMARA:44 203289 CABLE & WİRELESS UK (FIX) LONDON-UNİTED KİNGDOM) 

gönderdiği mesajda;  Mathilde’nin “Merhaba. Ben Mathilde. Tarlabaşı projesine karşı sosyal 

direniş üzerinde çalışan Fransız kız. Fransa’ya geri döndüm ama sana bazı sorular sormak 

istiyorum eğer rahatsız etmezsem. 2 dakika önce yaptığım gibi seni sadece skype üzerinden 

arayabiliyorum. Bana bir mail gönderir misin: mathilde.huault@hotmail.fr, eğer sorularımı 

cevaplamak için vaktin olursa bana söyle. Teşekkür ederim. İyi dileklerimle. Mathilde”  

yazdığı, 

ID NO: 2279072182’de kayıtlı, 23.08.2013 tarihinde saat: 10:46:17’ de Ayşe 

Mücella’yı (5302809xxx) Bülend TUNA’nın (5425343xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Bülend’in “ Mücellacığım seni yormak istemiyorum ama ben sana geçmiş olsun bir türlü 

diyemedim için içinde kaldı çok oy oy oy “ dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya daha geçmedi bu 

daha başlangıç yavrucuğum göreceğiz iddianameler hazırlanıyor demokrat bir 

ülkedeyiz ya” dediği, Bülend’in “Elbette elbette elbette“ dediği, Ayşe Mücella’nın 
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“Müebbet istiyorlar … Beşiktaş’ta Çarşı kıyameti kop kopartıyor müdür geri dön diye 

… Buraya geldim bakayım diye … oturuyor durduğu yerde çağırıp durma daha işimiz 

var devrim yapacağız “ dediği,  

ID NO: 2279262281’de kayıtlı, 23.08.2013 tarihinde saat: 12:42:46’da Ayşe 

Mücella’yı (5302809xxx) Niyazi‘nin (5355745xxx) (NİYAZİ DURANAY) aradığı 

görüşmede özetle; Niyazi’nin “Senin işin başka ya sen milliye milliyetçi oldun ulusalcısın 

sen” dediği, Ayşe Mücella’nın “DEVRİMİ YAPAMADAN GİDECEĞİM ABİ“ dediği, 

Niyazi’nin “Canım biran evvel ayağı kalk gel bende bir hafta istirahat et“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Abi ne olsunlar işte davayı merak ediyor onlarda ne olacak ne ...” dediği, 

Niyazi’nin “O davanın bir şey olacağı yok“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya ya tabi  

Genelkurmay Başkanını içeri attılar beni ne yaparlar düşün işte“ dediği, Niyazi’nin “HİÇ 

BİR ŞEY YAPAMAYACAKLAR BİZ ONLARI İÇERİ ATACAĞIZ“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “elini çabuk tut” dediği, Niyazi’nin “EVET HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN 

EVVEL ALLAH HAYATIMI KOYMUŞUM BU İŞE BEN“ dediği,  

ID NO: 2287011231’de kayıtlı, 27.08.2013 tarihinde saat: 21:14:19’da Ayşe 

Mücella’yı (5302809xxx) Rıfat DOĞAN’ın “ (5494305xxx) (TÜRKİYE KOMÜNİST 

PARTİS) aradığı görüşmede özetle; Rıfat’ın “Ben sana bir şey söyleyeyim senin tek gözün 

açık kalsa …sen yine çok mutlu olursun ve yine gülümsersin bak bunu çok net söylüyorum“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “ne yapayım oğlum“ dediği, Rıfat’ın “Ama bu çok iyi işte yani 

bunu yapabilen ender insanlardan birisin benim hayatımda tanıdığım“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “ALLAH ALLAH DEVRİME GİDİYORUZ AĞLAYALIM MI YANİ “ 

dediği, Rıfat’ın “… sen bence bu süreçte insanları çok iyi şey yaptın yani böyle bir“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ne yaptım“ dediği, Rıfat’ın “Yani gördün ve böyle bir şeye 

dışarıdan bir gözle onları böyle şey fırsatı oldu herhalde yani“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Zihnim açıldı“ dediği, Rıfat’ın “... fırsatı oldu herhalde “ dediği, Ayşe Mücella’nın “Zihnim 

açıldı nirvanaya ulaştım he“ dediği, Rıfat’ın “Öyle mi onlara gülüyorsun yani“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Evet hadi hadi“ dediği, Rıfat’ın “İyi peki işte tamam peki“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Sen nasılsın iyi misin“ dediği, Rıfat’ın “Ben mi “ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“He” dediği, Rıfat’ın “Ya bende iyiyim işte Cuma günü gidiyorum galiba“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Nereye“ dediği, Rıfat’ın “Yani İzmir yapacağım“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Sen nereye gidiyorsun” dediği, Rıfat’ın “Öbür dünyaya öbür dünyaya“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “HERKES ÖBÜR DÜNYAYA GİDİYOR YA MANYAK MISINIZ DURUN 

NEREYE GİDİYORSUNUZ DAHA KARPUZ KESECEĞİZ DEVRİM YAPACAĞIZ“ 

dediği, Rıfat’ın “Ya tatile gideceğim tatile“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Nereye“ dediği, 

Rıfat’ın “... beş beş güne İzmir’e“ dediği, Ayşe Mücella’nın “A güzel” dediği, Rıfat’ın “Hı hı“ 

dediği, Ayşe Mücella’nın “haberi ne yapacağız“ dediği, Rıfat’ın “tamam ama yarın geliyorum 

işte ben senin yanına bak şimdi diyecek yarın gelme yarın gelme diyecek bak ben biliyorum 

Mücella’yı“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok gel gel“ dediği, Rıfat’ın “İyi tamam peki 

hadi“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Ama benim adımı geçirmeyeceksin“ dediği, Rıfat’ın “Ya 

senin canın sağolsun tamam geçirmeyeceğim “ dediği,  

ID No: 2307734150 de kayıtlı, 08.09.2013 günü saat:22.17’de Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği; “ELİ KULAĞINDA GİBİ DURUYOR AN İTİBARİYLE, ÖBÜR GÜN 

ABD AÇIKLAMA YAPAR BENCE. AMA ÇOK CILIZ BİR DURUM 

KURTARMANIN ÖTESİNE GEÇEMEZ. HER AN DEĞİŞİYOR DENGELER, 

YARIN KİMYASAL KOMPLOSUNDA TÜRKİYE’NİN ROLÜNÜ ABD’Lİ 

UZMANLARIN AĞZINDAN VERİYORUZ” yazdığı,  

ID: 2307741178 de kayıtlı, 08.09.2013 günü saat:22.21’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 
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mesaj gönderdiği;  “Nasıl bir oyunun ortasındayız ya...bizim siyasetler hala park kapışıyor” 

yazdığı,  

ID: 2307747583 de kayıtlı, 08.09.2013  günü saat:22.26’da  Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Münazara kulübü oldu hepsi yahu, ortalık yıkılıyor alttan alttan, bunlar 

kendi derdinde” yazdığı,  

ID: 2307751528 de kayıtlı, 08.09.2013  günü saat:22.28’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Son yazıda sizin de, park forumlarınızın da.. bölümü vardı da sığmadı :) 

iyi etmişsin valla” yazdığı,  

ID: 2307754936 de kayıtlı, 08.09.2013 günü saat:22.31’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “AYNEN YA. BİZ TOPLADIK TAKSİM’DE BUNLAR PARKTA 

DUMAN ETTİLER BOŞUNA GİDİP MÜEBBET YATACAĞIM” yazdığı, ….  

ID: 2311616337 de kayıtlı, 11.09.2013 günü saat:02.08’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “HERKES AYAKTA. DEVAM...” yazdığı,  

ID: 2311617721 de Kayıtlı, 11.09.2013 günü saat:02.11’de Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Fakat Nazım’ı dağıtabilirler yarın, dur bakalım ...” yazdığı,  

ID: 2311618227 de kayıtlı, 11.09.2013 günü saat:02.12’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Niye Nazım’ı dağıtsınlar ki” yazdığı,  

ID: 2311621021 de kayıtlı, 11.09.2013 günü saat:02.13’de Ayşe Mücella YAPICI’ya 

(905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] mesaj 

gönderdiği;  “Valla orası? uzun işte yarın konuşuruz... Eylemci tipolojisindeki farklılaşma 

biraz düşündürüyor beni, beklememe rağmen... Uzun laflarız..” yazdığı,  

ID: 2315218770 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.18’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Asaf nicesin Ne yapmak lazım ya... çatlıcam” yazdığı,  

ID: 2315225673 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.24’de Ayşe Mücella YAPICI’ya 

(905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] mesaj 

gönderdiği; “ÖNCE SAKİN, SONRA AKILLI OLACAĞIZ, PARK ZİBİDİLERİYLE 

HEDER EDİLMENİN ÖNÜNE GEÇMENİN YOLUNU BULACAĞIZ... YOKSA 

ERİYECEK HAREKET...” yazdığı,  

ID: 2315227637 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.25’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “ANNEM BURADA VAZİYET ÇOK KÖTÜ” yazdığı,  

ID: 2315228911 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.27’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “BU ARADA HABİRE KÜFÜR YİYORUZ NİYE SUSUYORUZ 

DİYE..” yazdığı,  

ID: 2315233308 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.31’de Ayşe Mücella YAPICI’ya 

(905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] mesaj 

gönderdiği;   “YA TAKILMA ÖYLE ŞEYLERE... BUNLARIN DERDİ EYLEMLİLİĞİ 

YAYMAKTAN ÇIKTI MÜŞTERİ AVINA DÖNDÜ. BELKİ KIZIYORSUN BÖYLE 

DEYİNCE AMA BİR BİLDİĞİMİZ VAR... ALLAH AŞKINA, EYLEMİN TALEBİ 

AKP BİNASI İŞGALİ OLABİLİR Mİ? HANGİ AKLA MANTIĞA SIĞAR? NEDİR 

HEDEF?” yazdığı,  
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ID: 2315237508 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.34’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Haklısın da bu arada çoluk çocuk telef oluyor” yazdığı,  

ID: 2315238609 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.36’da Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Asaf’a (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “Peki ama kim bunlar” yazdığı,  

ID: 2315240413 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:00.37’de Ayşe Mücella YAPICI’ya 

(905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] mesaj 

gönderdiği;  “HE VE PARKÇILAR” yazdığı,  

ID: 2316797431 de kayıtlı, 13.09.2013 günü saat:20.55’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), X Şahsın (33660092xxx) aradığı görüşmede özetle;  Ayşe Mücella’nın “Ya 

benim benim canım ne mutlu görüştürene” dediği, X Şahsın “Evet evet müsait misiniz” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya müsaittim de sana çok kısa fazla yazmasın” dediği, X Şahsın 

“Yok yok sorun değil problem değil” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şöyle bir şey çok severek 

iftiharla gelirim ancak ben Ekimin 3ünde bütün bu gezi sürecinde kaybettiğimiz 

çocuklarımızın aileleriyle Brüksel’e gideceğim” dediği, X Şahsın “Ha üçünde Brüksel de 

iseniz yani zaten bizim ki altı.. olacak hatta o ailelerden de gelen olacak” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Ekimde işte” dediği, X Şahsın “Bizimki de Ekimde olacak Mücella hanım” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Belki o arada geçerim bilmiyorum” dediği,  X Şahsın “Ama işte 

netleştirmeniz lazım ki biz ona göre çalışma yapacağız isminizi koyacağız ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tamam da hayatım Brüksel’de çok ağır bir program var” dediği, X Şahsın “Hı 

hı eğer siz üçünde Brüksel’de iseniz altısında da yani üç gün sonra oluyor bizim ki hafta 

sonuna denk geliyor ... ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ben Brüksel’deki program en az 20 gün 

sürüyor” dediği,  X Şahsın “Ha anladım yani bir hafta sonu şeyiniz olmaz değil mi öyle bir 

katılma şansınız” dediği,   Ayşe Mücella’nın “Vallahi olabilir ben hiç yurt dışına çıkmadım 

ama  mesela Brüksel’deyken yakınsa sizin orası” dediği, X Şahsın “Hı hı şöyle Brüksel’le 

Almanya yani bizim paneli yapacağımız yer yaklaşık iki buçuk üç saat sürüyor  İstanbul 

Ankara gibi” dediği,  Ayşe Mücella’nın “O zaman gelirim belki de” dediği,  X Şahsın “Ama 

ablacığım sizin işte bize net bir şey söylemeniz gerekiyor şimdi biz sizi programa dahil 

edelim ve yerinize başkasını aramayalım yani” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bak şöyle yapalım 

siz benim yerime birini bulun” dediği, X Şahsın “Ama onu da siz eğer sizden işte alternatif 

isim isteyecektik yani bu biz şöyle bir konsept ayarladık yani bu sürecin mağdurlarından bu 

sürecin öznelerinden bu sürecin içinde yer alan  insanlardan bir tanesi olsun bir tane bu sürece 

entelektüel anlamda bakacak yani bu süreçten o yönlü sonuçlar çıkartacak bir insan bir 

de Redhackı düşünüyoruz Redhack var ya bu Kızıl Hackerler o gruptan da  telefon 

bağlantısı” dediği, Ayşe Mücella’nın “Redhack ortaya çıkmaz da Redhackle telefon 

bağlantısı yapılabilir” dediği, X Şahsın “Ha öyle düşünüyoruz işte öyle düşünüyoruz yani 

böyle bir konsept ayarladık merkezi bir şey olacak ben Paris’te yaşıyorum sizi şuanda 

Paris’ten arıyorum” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ben anlıyorum nerede bunu yapacaksınız” 

dediği, X Şahsın “Biz bunu Almanya’nın Stuttgart  kentinde yapacağız yani biz sizi” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Stuttgart’ta” dediği, X Şahsın “Hı hı biz sizi Brüksel’den alırız yani 

arabayla geliriz alırız ağırlarız” dediği, Ayşe Mücella’nın “Peki ben eğer müsaitse Eyüp beyle 

görüşeyim Mimarlar Odası başkanıyla belki o kaçıp gelebilir” dediği, X Şahsın “O zaman çok 

iyi olur yani” dediği, Ayşe Mücella’nın “Çok iyi olur evet Stuttgart’ta” dediği, X Şahsın “O 

zaman biz sizinle kontakta kalalım yani biz yol parasını biletini falan alacağız yani böyle bir 

şey olursa bütün yol parasını ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Biliyorum canım he” dediği, X 

Şahsın “Hı hı ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “O zaman şöyle yapalım sen bana programı bir at 

yine maille ben Eyüp beyle bir konuşayım” dediği, X Şahsın “Tamam tamam” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “O bir gelsin ben de eğer Brüksel’den geçebilirsem gelirim hani katılırım ben de” 

dediği, X Şahsın “Tamam çok iyi olur yani çok iyi olur bu benim cep numaram” dediği, Ayşe 
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Mücella’nın “Tamam” dediği, X Şahsın “Siz istediğiniz zaman çaldırırsanız Avrupa’dan orda 

istediğiniz zaman ben sizi ararım yani sorun yok” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam” dediği, 

X Şahsın “Ben programı da göndereceğim size Mücella  hanım” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Sen bana programı yolla tamam” dediği, X Şahsın “Bir de şey soracağım ben size bir şey 

birini daha soracağım benim çok doksanlı yıllardan İstanbul Teknik Üniversitesinden bir 

arkadaşım vardı ben hapishane çıkışlıyım yani bu ölüm oruçlarından çıktım dışarı” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Hımm” dediği, X Şahsın “İki bin ölüm oruçlarından tahliye olduğumda o 

beni Kadıköy’deki Mimar Mühendis Odasına çağırmıştı bizi Zuhal isminde bir bayandı 

İzmirli tanıyor musunuz” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hı adı ne” dediği, X Şahsın “Adı Zuhal” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya ben şimdi hatırlayamadım” dediği, X Şahsın “Hı tamam 

gelince eğer burada görüşme şansımız olursa o zaman konuşuruz zaten” dediği,  

ID NO: 2311836062’de kayıtlı, 11.09.2013 tarihinde saat: 10:31:05 Ayşe 

Mücella’nın (5302809xxx) Sunay GEDİK’i (TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ) 

(5494305xxx) aradığı görüşmede özetle; Ayşe Mücella’nın “İyiyim ama merak etme örgütü 

bozmam yani” dediği, Sunay’ın “Anladım dimdik ayaktayım diyorsunuz” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tamam şimdi İhsan ELİAÇIK da alayım sana diyorum kabul etti” dediği, 

Sunay’ın “ yok biz onu sevmedik tipini beğenmedik  ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok ya 

çok güzel twitler atmaya başladı” dediği, Sunay’ın “Öyle mi“ dediği, Ayşe Mücella’nın “... 

HİÇ FENA DEĞİL TABİ AYRICA ALLAH İLE İLİŞKİ KURMAMIZ DA 

GEREKİYOR” dediği, Sunay’ın “Yani evet birimiz kursa iyi olur” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “İŞTE BEN KENDİMİ FEDA EDİYORUM” dediği, 

ID NO: 2437047551 de kayıtlı, 14.11.2013 tarihinde saat: 11:46:19 Ayşe Mücella’yı 

(5302809xxx) Yasemin AHİ’nin (2123108xxx) (FRİEDRİCH EBERT STİF TUNG 

DERNEĞİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ) aradığı görüşmede özetle Yasemin‘in “Alo 

merhabalar ben Yasemin AHİ Friedrich Ebert Vakfından arıyorum … size bir mail 

atmıştık Avrupa Parlamentosundan gidecek heyet ile ilgili“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Evet dün gece gördüm“ dediği, Yasemin‘in “görüşmek mümkün olacak mı acaba sizin 

açınızdan” dediği, Ayşe Mücella’nın “tabi ki ne zaman yalnız“ dediği, Yasemin‘in “23 ünde 

öğleden sonra görüşmeleri ikili görüşmeleri ayarlıyoruz“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Peki“ 

dediği, Yasemin‘in “Cumartesi olmazsa otelde yapalım sizin açınızdan uygunsa şeyde 

The Marmara’da kalacaklar“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam tabi ki tamam“ dediği, 

ID No: 2306646483’de kayıtlı, 08.09.2013  günü saat:09.31’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Figen’i (905347787xxx) aradığı görüşmede özetle;  Ayşe 

Mücella’nın “Hayatım bugün siz bana geleceksiniz ya röportaj yapacağız … Mümkün değil 

burada yapabilmemiz çünkü benim evde yine hiç bir şey yapamayız” dediği, Figen’in “Şimdi 

aslında çok basit yani şeye biraz anlatmak hani gezi öncesi neler oldu nasıl geçti” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “İstersen Taksim makinaya gelirim ama mimarlık odası çok rahat” dediği, 

Figen’in “Tamam mimarlar odasına geliriz” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hem Taksim 

dayanışmasının kurulduğu yer yani” dediği, Figen’in “Hım tamam” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Şimdi bak tarih önemi var toplantının yapıldığı salonda yaparız” dediği, 

Figen’in “Tamam öyle yaparız” dediği,  

ID No: 2311934503 de kayıtlı, 11.09.2013 günü saat:10.56’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Şule’yi (905327359xxx) [Ayşe Şule ÖZÜEKREN adına 

kayıtlı] aradığı görüşmede özetle;  Mücella’nın “Bu kadar yetenekli bir mimar bir sürü 

pezevenk Çalık inşaattan oradan buradan kıç yalayıp iş alıyor ağzına sıçıyor memleketin 

yetmedi aldıkları işler benim Yalçın’ım gidiyor bilmem nerde Güney Afrika’nın şeyinde 

uğraşıyor nereye kadar bu ya nereye kadar yani yetti artık yetti hani benim kaybedecek bir 

şeyim yok Şule be iki çocuğum var onlar için de bunu yapıyorum ve çok mutluyum yani hiç 

hiç korkmuyorum hiç” dediği,  Şule’nin “Ya korkmak değil bendeki üzüntü ve bir acaba bir 

başka yol olabilir mi bu çağda” dediği, Ayşe Mücella’nın “BU BAŞKA YOL BU İŞTE BU 
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BAŞKA YOL BU MESELA ... ” dediği, Şule’nin “SOKAKSIZ” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“HAYIR SOKAKSIZ OLMAZ BU İŞ HER YERDE SOKAKTA VARDIR SOKAK ... 

BİLGİYASARIN KLAVYESİ DE BANKANIN BİLMEM NESİ DE” dediği,  Şule’nin 

“Bak onlara varım” dediği,  Ayşe Mücella’nın “ÜNİVERSİTENİ TABİKİ AMA 

SOKAKTA VAR ÇÜNKÜ SOKAĞA ÇIKAĞIZ YANİ YOK BUNUN YOLU YOK” 
dediği,  Şule’nin “Şey senin şeyin için var gerekli sokak hatırlıyor musun mimarlar odasını 

oda ... yerinde” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bak şuanda herkesi yine topluyor gelmiştin değil 

mi” dediği, 

ID No: 2320198217 de kayıtlı, 15.09.2013 günü saat:21.58’de Ayşe Mücella 

YAPICI’yı (905356176xxx)  Eyüp MUHCU’nun (905322736xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Eyüp’ün “Ben Ankara’dayım Mücella” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şöyle bir şey var da … 

Bugün Kadıköy çok güzeldi,… Ender VERMEK’le ben işte orda beraberdik,… Dosyayı 

genişletiyorlarmış dosya ona öyle bir şey öğrenmiş,… seni filan da eklemişler” dediği, 

Eyüp’ün “Nasıl geçti şey Kadıköy” dediği, Ayşe Mücella’nın “Çok güzeldi” dediği, Eyüp’ün 

“polis müdahale etmiş mi acaba” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok şu anda alt yolda 

boğanın orda milleti arıyor tutuklamalara başladı polis müdahale etmedi daha az 

sorunsuz çok bastırdı yalnız ama o kadar çok grup filan vardı ki Ali bir şeyler  konuştu 

sadece ölenlerin aileleri çok acıklıydı yani ondan sonra …Ali ÇERKEZOĞLU dayanışma 

adına bende çıktım onunla beraber selamladım insanları ondan sonra Ali konuştu bende eşarp 

yere attım indim” dediği,  

ID No: 2328487710 de kayıtlı, 20.09.2013 günü saat:14.11’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Tayfun KAHRAMAN’ı (905332580xx) aradığı görüşmede 

özetle;  Tayfun’un “Ne diyeceğim abla sana ben basın açıklamasını hazırlıyorum sizin 

açıklamayı baz alarak hazırlıyorum hatta Mimarlar odası ...” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Tamam  canım yolla bakalım” dediği, Tayfun’un “Sana ve Akif’e yollayacağım toplantı 

notlarını sana ve Akif’e gönderdim Akif’le konuştuk Akif bakıp şey yapacak” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “tamam” dediği, Tayfun’un “Şeye gönderecek” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Onunla ilgilenmiyorum ben Akif’te o ” dediği, Tayfun’un “Tamam gruba gönderecek yarın 

artık şey yapma şansımız kalmadı gidip toplanıp yarın saat onda onbirde şey yapalım direk 

geçelim” dediği, Ayşe Mücella’nın “Nereye makinaya” dediği, Tayfun’un “Hayır hayır basın 

açıklamasını direk şeyle maille geçelim basına” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yavrucum biz 

basını aç.. ha toplantı yapmayalım” dediği, Tayfun’un “Yani toplantı yapmayalım 

duyurmamız artık ... gecikti yani birde çok katılım” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam basına 

açıklama yapalım” dediği, Tayfun’un “Ya bu arada bir de sana bahsedemedim de dün 26sında 

bir toplantı organize edelim diyorlar ben Akif’le falan konuştum çok sıcak bakmadı da 

Kılıçdaroğlu ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bakarız ona konuşuruz şimdi telefonda 

konuşmayalım he Kılıçdaroğlu mu gelecek” dediği, Tayfun’un “Kılıçdaroğlu toplantı yapalım 

falan diye bir grup bana şey yaptı şey Bağımsız bir girişimciler diye bir şey ben de hani çok 

böyle bir araya gel..” dediği, 

ID No: 2341061535’de kayıtlı, 27.09.2013 günü saat:14.30’da  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Eyüp MUHCU’yu (905322736xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Eyüp’ün “toplantılar var” dediği, Ayşe Mücella’nın “Neredesin” dediği, Eyüp’ün “Marsilya 

… bu taraftar gruplarıyla ilgili kimse bir açıklama yapmıyor” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“... anlatırım gel ortalık karışık” dediği, Eyüp’ün “Karışık ya da değil de yani herkes şeyini 

yapsa sorun kalmaz bence yani ... ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Nasıl ne taraftar gruplarında ne 

oldu ki” dediği, Eyüp’ün “bu sabah Galatasaray Fener Beşiktaş taraftar gruplarına operasyon 

yaptılar şafak vakti evlerinden aldılar” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ciddi misin haberim bile 

yok benim” dediği, Eyüp’ün “Tabi o var bir ikinci konu şu TOPBAŞ bugün gazetelere ilan 

vererek Şanlı Yerel Yönetim tarihini yazmış” dediği, Ayşe Mücella’nın “Evet onu fark ettim 
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işte ben de onun için arıyorum” dediği, Eyüp’ün “Kamu ile ilgili kuruluşların ya da işte neyse 

ortamların bir şey yapması lazım bir şey demesi lazım yani” dediği,  

ID:2405470187 de kayıtlı, 28.10.2013  günü saat:14.20’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx) Gürkan AKGÜN’ün (905416501xxx) aradığı görüşmede özetle;  Gürkan’ın 

“Alo şimdi konuşamadım ne Süleyman’a ne Ali’ye ulaşamadım Ankara’dakilerle konuştum 

onlar forumlar vesaire bekliyor diyorlar hani bir çağrıyı” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Bekleyelim diyor.. ” dediği, Gürkan’ın “Yok bekliyorlar böyle bir çağrı olursa” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Herkes çağrı bekliyor” dediği, Gürkan’ın “Ha kitle gelecek diyor istersen 

yapalım akşam saat yediye” dediği, Ayşe Mücella’nın “Olmaz abiciğim biz ikimiz nasıl 

yapalım öyle bir şey yapamayız” dediği, Gürkan’ın “... nasıl yapacağız” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Olmaz yani dayanışma ortak karar almadan oraya buraya biz çağrı yapamayız 

hiç de öyle bir şey yapmadık işte onun için diyorum ya koordinasyonu toplayalım yani öyle 

bir çağrıyı nasıl yapalım biz sekretarya olarak yapamayız” dediği, Gürkan’ın 

“Koordinasyonun bütün elemanları şeyde Ankara’da” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Ankara’da onlarla konuşamıyoruz işte” dediği, Gürkan’ın “Evet işte bir şeyle konuştum 

Hakan’la konuştum Kaldıraç” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hakan kim” dediği, Gürkan’ın 

“Kaldıraçtan var ya ... ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok be bırak onlar.. siyasetlerle 

konuşmayı sakın bırak yani biz şeyle konuşalım hani bu Süleyman’lar müleymanlar Tabipler 

odası filan yani esas şeyi yüklenecek olanlarla hukuki sorumluluğu onların hiç bir hukuki 

sorumluluğu yok ki” dediği, Gürkan’ın “Öyle tabi Mustafa’yı arayayım KESK’ten” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Mustafa’yla konuştum ben ha işte tek tek bulabildiklerimizi bulalım ben 

şimdi Eyüp’le konuştum Süleyman’a ulaşamıyor musun” dediği, Gürkan’ın “Yok 

ulaşamadım” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ulaşamıyorsak yani bilmi..” dediği, Gürkan’ın “Ama 

o geri döner yani telefonda beni aradığımı görür.. ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bekleyeceğiz 

bakalım üçe kadar bir bekleyelim yapamayız yani biz sekretarya olarak şimdiye kadar hiç 

kimseyi hiçbir karar olmadan çağırmadık olmaz” dediği, Gürkan’ın “Tamam tamam tamam 

abla tamam” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam ablacığım” dediği, Gürkan’ın “Tamamdır” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya ama işte yani tekrarda arayalım yoksa ama birde şöyle bir şey 

var yani Taksim Dayanışması Kadıköy’e çağrı yapmaz” dediği, Gürkan’ın “Yani yaparsak 

Kadıköy’lüler manasız olur evet” dediği, Ayşe Mücella’nın “Manasız olur yapacaksak 

Taksim’e yapacağız bu da demektir ki kıyamet yani” dediği, Gürkan’ın “Evet orası da öyle” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “o zaman da bu sağlam karara bağlı bir şeydir anlatabiliyor muyum 

bunu seninle ben yani Mimarlar odası şey bunun zaten biz devletin kurumlarına sormadan 

böyle bir şey yapamayız ikimiz birden yor.. (Gülüyor) yürü gidelim” dediği, Gürkan’ın “Bir 

de Tayfun’u arayayım istiyorsan ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ara konuş bakalım he 

bizimkileri aramama gerek yok (Gülüyor) hadi bakalım” dediği, Gürkan’ın “Tamam tamam 

abla tamamdır” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ben  genel merkezle çalışıyorum biliyorsun ... 

(Gülüyor) hadi ... Sami’yi arayayım bir de hadi hoşçakal neyse Eyüp’ü aradım şimdi Sami’yi 

de ararım dur hadi hoşçakal ” dediği,  

ID: 2405689160 de kayıtlı, 28.10.2013  günü saat:16.05’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’yı (905356176xxx), Gürkan AKGÜN’ün (905416501xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Gürkan’ın “Mücella abla şimdi ben Süleyman abiyle de konuştum Sami abiyle de onlar da 

çok çağrı yapalım taraftarı değiller” dediği, Ayşe Mücella’nın “Evet evet hı” dediği, 

Gürkan’ın “Şim.. şimdi Yoğurtçu Parkı ... bir irtibata geçtim onlara bir çağrı yaptırıp biz en 

azından onların çağrısını işte retweet yaygınlaştırırız falan filan” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Ama forumlar ortak bir şey yapmıyorlar mı” dediği, Gürkan’ın “Öyle bir haber almadım 

belki yaparlar yani” dediği, Ayşe Mücella’nın “O zaman şey zorlamayalım ya o da çirkin olur 

biz çağıramıyoruz siz çağırın gib” dediği, Gürkan’ın “Onlar böyle bir şey bekliyorlardı hani 

dedim yapıyorsanız yapın biz onu en azından yaygınlaştırırız duyururuz etrafa ama yani 

bizden böyle bir çağrı” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tweet atarız hı” dediği, Gürkan’ın “Hı 
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Retweet birşey yaparız öyle ya..” dediği, Ayşe Mücella’nın “Çünkü herkes Ankara’da” 

dediği, Gürkan’ın “Evet evet bir de millet orada burada bir şey yapmakta zor yani” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Zor söyledin mi sen arayanlara” dediği, Gürkan’ın “Söyledim söyledim 

yani istiyorsan şöyle bir hani bir kınama şeyi yazabiliriz” dediği, Ayşe Mücella’nın “Onu 

yazarız canım yalnız o şöyle şimdi Ankara’dan avukatınla konuştum ben şeyi yani gerçek 

bilgiyi alalım mail atın dedim ona göre basın açıklaması yapalım” dediği, Gürkan’ın “Tamam 

onu yapalım yani ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şimdi tweetler ve duyumlar üzerinden 

yapmayalım ben gece Kazım’ı yine ararım sabaha karşı oturur yazarım yarın sabah koruz 

onu” dediği, Gürkan’ın “Tamam tamam tamam abla” dediği, Ayşe Mücella’nın “Anladın mı 

esas avukatınla konuştum hani dayanışmadan dedim şey bildirelim o da dedi şimdi çok işimiz 

var sadece orda şey işte öğrendim annesiyle filanda konuştum Mustafa’nın kadının önüne gaz 

bombası atılmış” dediği, Gürkan’ın “Hı hı durumu nasıl kötü mü” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“İyi iyi konuştum çok iyi korkmuyorum ben dedi” dediği, Gürkan’ın “He anladım” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Yani ama önüne tam gaz bombası atılmış yani bütün onları da söyleyen 

bir de davanın şeyi hiç olmazsa raporu da korum ben bundan sonra raporu korum Avrupa’da 

yaptığımız temasları” dediği, Gürkan’ın “Tamam tamam tamam abla ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Anladın mı raporu hala koymamıştım yani o raporu da bundan sonra koyarsam 

temaslarımızla ne kadar haklı olduğumuzda çıkar,…,Anladın mı ben he” dediği, Gürkan’ın 

“Öyle yaparız o zaman tamam” dediği, Ayşe Mücella’nın “Öyle yapalım hı hı şeyde gelmiş 

haberiniz olsun onu da yazarız İnsan Hakları Komiseri Barbara  var bizim şeylere toplantılara 

katılmıştı bir de ben onu merak ediyordum hani oradan kimse geldi mi diye o da gelmiş 

gelmiş ve izlemiş bunları bu olanları onu da yazarız” dediği, Gürkan’ın “Ha Ankara’ya mı 

gelmiş he yazarız olanlarda rezillik yani böyle yargılama ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Çok 

rezillik olacak iş değil ama bunu şeyle hani avukatın ağzından bayağı hukuki bir şekilde 

yazalım ki iş hani biz böyle ne diyeyim defi kabilinden hani bizde bunu yapıyoruz gibi 

olmasın hani dayanışmanın ciddiyetinle bağdaşan bir şey olsun” dediği, Gürkan’ın “Hı hı 

tamam tamamdır ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bir de forumlar ortak karar almadan bir 

forumdan yana tavır koymayalım başımıza iş açılır bu sefer her forumu Tweetlememiz 

gerekir” dediği, Gürkan’ın “He doğru diyorsun yani onlar ...” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Ortak bir karar alırlarsa ortak yani forumların ortak kararını nasıl duyurduk ortak kararlarını 

duyuralım yoksa al başına belayı olur her forum bu sefer derki bak onunkini duyurdun 

benimkini neye duyurmadın” dediği, Gürkan’ın “Hı hı tamam tamam ...” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tamam abiciğim he” dediği, Gürkan’ın “Tamamdır” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Ama ben tekrar gece Kazımı ararım notlarını hızlandırırım sabah erkenden koruz” dediği, 

Gürkan’ın “Tamam” dediği, Ayşe Mücella’nın “Oldu ablacığım” dediği, Gürkan’ın “Oldu ...” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Hani sen de bana yardım edersin şeyde” dediği, Gürkan’ın 

“Tamam tamam ben evdeyim nasıl ... ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam sen yazarsın şey 

de ... sen yazarsın ben düzeltirim koruz ve de şeyi de koruz ben raporu düzelttim raporu da 

koruz” dediği, Gürkan’ın “Tamam tamamdır” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam” dediği, 

Gürkan’ın “Hadi öpüyorum seni o zaman” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ben de seni öpüyorum 

hatta şöyle bir şey de yaparız şimdi Kazım’la da konuşayım ben bütün bu olanları 

AİHM’e ek dosya halinde tekrar yollarız” dediği, Gürkan’ın “He” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tabi tabi bunlar önemli biz bunların peşine düşelim tamam” dediği, Gürkan’ın 

“Tamam tamamdır” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hadi güzelim hadi öptüm seni” dediği, 

Gürkan’ın “Peki hadi ... görüşürüz güle güle” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ha şey ne zaman ... 

gecesi yapacaktınız” dediği,  

ID: 2405531168 de kayıtlı, 28.10.2013 14:51:30 da Eyüp MUHCU’nun 

(905322736xxx)  AYŞE MÜCELLA YAPICI  (905356176xxx) aradığı görüşmede özetle;   

Eyüp’ün ‘bu forumlar üzerinden forumların böyle talepleri de var onu teyit ederek 

forumlar üzerinden bir şey yapılırsa onu yaygınlaştıralım derim ben de 
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yaygınlaştırabiliriz şimdi Süleyman sana bir şekilde ulaşacaklar tamam mı” dediği, 

Ayşe’nin ‘Ama nasıl forumlar üzerinden yaygınlaştıracağız’ dediği, Eyüp’ün ‘daha önce 

oldu ya ama bu tür şey tartışmaya neden oluyor şimdi bu TD adına bir açıklama şeye neden 

oluyor tartışmaya o oluşmasın diye forumlar daha önce yaptılar bunu aynı şeyin duyurusunu 

yapar TD‘ dediği, Ayşe’nin ‘Çok doğru gelmiyor bana ama forumlar nasıl bir araya gelip 

yapacaklar yapıyorlar mıymış’ dediği,  Ayşe’nin ‘Çünkü biz TD olarak tutup da Kadıköy’e 

çağrı yapamayız olmaz öyle şey‘ dediği, Eyüp’ün ‘Tamam işte” dediği, Ayşe’nin ‘ya 

yapacağız Taksim’e” dediği, Eyüp’ün ‘Ha teyit edecek tamam mı ona göre işte oradaki 

taleplere bakacaklar yani ona göre şey yap.. ... seni arayacaklar tamam mı‘ dediği,  

ID: 2413167454 ’de kayıtlı, 01.11.2013 günü saat:16.21’de Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Eyüp MUHCU’yu (905322736xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Eyüp’ün “... Mücella ya şeyi soran oluyor da bu sanatçılardan yani bu süreçte etkin yer 

alan kimi önerebiliriz böyle şey soruyor bazen” dediği, Ayşe Mücella’nın “Sosyalist 

enternasyonal için mi” dediği, Eyüp’ün “Evet” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hıı bilmi..” 

dediği, Eyüp’ün “Aradılar mı seni onun için” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hıı bir şey söyledi 

...” dediği, Eyüp’ün “Neyse başka isim var mı alternatif isim ... benim aklıma Şebnem geldi 

Şebnem SÖNMEZ geldi başka alternatif ... ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Bence en iyisi 

Şebnem çünkü süreci en iyi o yaşadı başından beri bir de şeyi düşünüyorum ben” dediği, 

Eyüp’ün “Ha onun şeyi var mı ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Dayanışmada başından beri 

olan …Yani dayanışma sürecine başından beri gelip katılan ve bilen biri olması lazım Taksim 

dayanışma..” dediği, Eyüp’ün “İyi bir bak bakalım isim bakan sen tamam” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Hı yani Levent ÜZÜMCÜ en akıllılardan biri …Ya Memet niye kabul 

etmiyor …ALABORA” dediği, Eyüp’ün “Ha o yaşadığı olaylardan dolayı artık şey 

yapmıyor ya yer almıyor bu ortamlarda biliyorsun,…,Aslında ilk isim olsun o yani” 
dediği,  Ayşe Mücella’nın “Şeyi arayayım Şebnem’i o da bilir Şebnem iyi bir ... kabul de 

eder” dediği, Eyüp’ün “Ya sen arama onu yani biz aramayalım onları” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Ha onlar arasın ...” dediği, Eyüp’ün “Onlar arasın ya biz onlara” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Şebnem. Levent ÜZÜMCÜ” dediği, Eyüp’ün “Tamam peki iyi bir kaç tane 

birde Memet Ali ALABORA var zaten o ” dediği, Ayşe Mücella’nın “Memet Ali ALABORA 

keşke çıkabilse çocuk tekrar çünkü ekmeğinden oldu o” dediği,  

ID: 2461564044 de kayıtlı, 26.11.2013 13:23:32 da Cemal Sami YILMAZTÜRK’ün 

(905306609xxx) Ayşe Mücella YAPICI’yı  (905356176xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Cemal’in ‘Sensiz toplantı mı olur‘ dediği, Ayşe’nin ‘Ya ben ondan sonrasını götürürüm sen 

şimdi  biliyorsun ne yapacağımızı’ dediği, Cemal’in ‘Tamam ... ne yapacağımızı biliyorum da  

yani şey  ama  senin fikrini bilmiyorum ki yani  bu şey eğitim konusunda şeyi ben seminer 

şeklinde formüle ettim ... hıh’ dediği, … Ayşe’nin ‘Yalnız şeyde biz konuştuk işte sonra 

Asumanlar ile filan‘ dediği, Ayşe’nin ‘Herkes müthiş heyecanlı … Yani işte atölyeler 

matölyeler zaten bir toplantı da şey etmez de” dediği, Cemal’in ‘Yok şimdi bugün nasıl 

başlayacağımız kimleri çağıracağımızı konuşacağız‘ dediği, Cemal’in ‘... çalışmanın Asuman 

işte Besime başka şey Hatice‘ dediği, Ayşe’nin ‘Ceyhan meyhan da olur’ dediği, Cemal’in 

‘Zaten onları içerisinde olacak yani‘ dediği, Ayşe’nin ‘... içerisinde olur hah’ dediği, Cemal’in 

‘... bir Akademisyenlerin de olduğu 10 - 15 kişilik bir grup çalışma grubu çalıştay önereceğim 

ben yani oturup birlikte evet evet‘ dediği, Ayşe’nin ‘... evet bunu nasıl yapacağımıza dair fikir 

yürütmek‘ dediği,  

ID: 2468358727 de kayıtlı, 29.11.2013 günü saat:15.25’de Ayşe Mücella YAPICI’ya 

(905356176xxx), Boysan’ın (905325825xxx) mesaj gönderdiği;  “canım Avusturya soruyor. 

akşam skype üzerinden internetten sana bağlansak konuşabilir miyiz diye? müsaitsen 

ayarlayabiliriz?” yazdığı, 

ID: 2471891529 ’de kayıtlı, 01.12.2013 günü saat:10.44’de Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), X Şahsın (4369910224xxx) aradığı görüşmede özetle;   “Selam 
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Bugünkü panelimizde Türkiye saatiyle 13.30 gibi sizinle Skype ya da telefon bağlantısı 

yapmak istiyoruz. Eğer olanaklıysa o saatlerde hazır bulunursanız seviniriz. Selamlar. 

Memoli” yazdığı,  

ID: 2529158861 de kayıtlı, 27.12.2013  günü saat:18.23’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Süleyman SOLMAZ’ı (905324144xxx) aradığı görüşmede 

özetle;  Ayşe Mücella’nın ”Efendim Süleyman” dediği, Süleyman’ın ”Mücella hı tamam 

herkesle konuştum yani kusura bakma ben bilmiyordum tabi senin şeyinin  başladığını o 

telefon açtım ya biliyorum zaten ya şöyle müdahale başladı bizim açıklama yapma şansımız 

yokmuş” dediği, Ayşe Mücella’nın ”Müdahale başladı mı” dediği, Süleyman’ın ”Başladı 

başladı” dediği, Ayşe Mücella’nın ”O zaman şimdi ne olacak” dediği, Süleyman’ın 

“Yapamayacağız biz bir basın açıklaması” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şimdi millet ne 

yapacak” dediği, Süleyman’ın ”Millette yani zaten bizim dışımızda bir sürü şey var onlar 

kavga edecekler” dediği, Ayşe Mücella’nın ”Yahu” dediği, Süleyman’ın ”Yapacak bir şey 

yok Mücella istiyorlardı ya bizim onu engelleme şansımızda yok müdahale etme şansımız da 

yok” dediği, Ayşe Mücella’nın ”Çok mu kötü müdahale var” dediği, Süleyman’ın ”Daha çok 

küçük çaplı başladı daha yeni başladı daha dur asıl ... daha yeni daha küçük çaplı” dediği, 

Ayşe Mücella’nın ”Siz neredesiniz” dediği, Süleyman’ın ”Ben bizim makinanın 

sokağındayım” dediği, Ayşe Mücella’nın ”Geleyim mi” dediği, Süleyman’ın ”Yok yok yok 

sakın ha sakın ha tamam sakın sakın ha sakın ha gelme” dediği, Ayşe Mücella’nın ”Hı Eyüp 

filan orada mı” dediği, Süleyman’ın ”Yok onu görmedim Eyüp ü görmedim yok burada yok 

…Sen gelmiyorsun tamam mı hadi” dediği,  

ID: 2530550748’de kayıtlı, 28.12.2013  günü saat:13.39’da  Ayşe Mücella 

YAPICI’nın (905356176xxx), Şerafettin Can ATALAY’ı (905322337xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Ayşe Mücella’nın “ya sen oradaki şeylere biraz dağılın arkadaşlar dedin gazetecilere 

değil mi gaz gelecek” dediği, Şerafettin’in “Hayır hayır benim dediğim şey şu ya orada 

açıklama yapmaya kalktılar işin esası o millet...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Manyaklar” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Ondan sonra bende açıklama yapamayız açıklama 

yapılamayacağını söyleriz ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “doğru söyledin dinledik biz” dediği, 

Şerafettin’in “İşte öyle yani mevzu şu hani bu mesele üzerinden Taksim Dayanışmasına 

giydiriyorlar öyle bir yani açıklama ...” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ya çok ahlaksızlar hayır 

ben ben şeye yazdım şimdi maille attım ben biliyorsun  maillerde tartışmayı sevmiyorum … 

Ahmet SAYMADİ bir şey yazmış bir kere bildiri onların eline nasıl geçti o bildiriyi ben 

Amerika’ya yolladım tercüme ettirmeye diye bir Tweet atmış bunlar ön almak istiyor siz ne 

hangi ya bunun dayanışmanın bir zamanlaması var bir hukuku var yani 2 senedir biz canımız 

şey ediyor çıkıyor ne zaman duyuracağımızı biliriz belki arkada başka bir şey var millet 

inliyor ortalıktan yıkılıyor yani bunu aslında Çarşamba  günü açık açık konuşalım abi ya yok 

böyle ... yani” dediği, Şerafettin Can’ın “Bence de konuşalım Çarşambayı beklemeden bir 

tutum açıklaması yapsın bence dayanışma abla” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ablacığım 

dayanışma kim şey kim ….hayır ya olur mu” dediği, Şerafettin Can’ın “Olmaz mı diyorsun” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Bu da yanlış olmaz tabi dayanışma sanki ayrı bir şey bunlar başka 

bir şey adam açıklama yapıyor dayanışma çağırıyor biz diye arkasına partisinin adını söylüyor 

böyle korkaklık olur mu eşek oğlu eşek sen o dayanışmanın bir eserisin” dediği,  

ID: 2543731697 de kayıtlı, 03.01.2014 günü saat:18.11’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Şebnem SÖNMEZ’in (905322939xxx) aradığı görüşmede özetle;  Ayşe 

Mücella’nın “Dayanışmanın toplantısına gidiyorum işler çok karışık … Ben senin konsere 

gelecektim … belli olmaz belki gelirim tamam” dediği, Şebnem’in “Olur tamam Barbaros da 

gelecek” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yaa” dediği, Şebnem’in “Evet vallahi” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “O kapıya gelirim ...” dediği, Şebnem’in “Tamam güzelim tamam canım benim 

çok öpüyorum” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam hadi” dediği, Şebnem’in “Hoşçakal canım 

benim bay bay” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hoşçakal tamam hadi” dediği,  
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ID: 2604047468’de kayıtlı, 03.02.2014 günü saat:20.57’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’ya (905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] 

mesaj gönderdiği;  “BİZ GEZİYİ ÖRGÜTLERKEN HİÇBİR ŞEY YAPMAYANLAR 

ŞİMDİ ORTALIKTA KONUŞUYOR GİBİLERDEN LAFLAR ETTİ ALİ İSMAİL 

DAVASI BAŞLAMIŞKEN” yazdığı,  

ID: 2639955727 de kayıtlı, 25.02.2014 günü saat:21.02’de Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Asaf’ın (905446775xxx) [Asaf Gürsel AKSEVEN adına kayıtlı] aradığı 

görüşmede özetle;  Asaf’ın “... AKM ... madem akla takıldı içeride sivil polis olduğundan 

kuşkulanılan bir kişi dışarıya çıkartılıyor …Onun dışında diğer söylenilen her şey hep palavra 

öyle bir şey yok …yok öyle bir şey ama biliyorsun bunlar bize saldırmak için her şeyi 

yapıyorlar yani …şeydeyiz işte alt yolun yanında duruyoruz kitle olarak açıklama yapıldı 

şimdi slogan atılıyor” dediği, Ayşe Mücella’nın “Şimdi açıklama yapılıyor …anında mı 

Sokak TV veriyor “ dediği, Asaf’ın “Veriyor mu he işte oradayız” dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Ha veriyor veriyor “ dediği, Asaf’ın “Ordayız gördüğün gibi işte ya AKM de de öyle bir şey 

yok sadece bir sivil polis dışarıya çıkarılmış o kadar... dört beş ... tane adamız ... etraftakiler 

de öyle şeye başlamışlar tamam” dediği,  

ID: 2640116635’de kayıtlı, 25.02.2014 günü saat:23.04’de  Ayşe Mücella 

YAPICI’yı (905356176xxx), Cemal Sami YILMAZTÜRK’ün (905306609xxx) aradığı 

görüşmede özetle;  Cemal Sami’nin “Gaz mı yedin yine” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok 

sokak çok gazlı eve camı açtım da ben de biraz tencere tava çalayım diye……  çıktık 

yürüyüşe de şeye gittim sen nasılsın” dediği, Cemal Sami’nin “... iyiyim ben iyiyim ya 

anacığım ya bu işin şeyi kaçtı şimdi kaldıraç şey yapmış sokağa eyleme hesap sormaya diye 

bu ... çağrı yapıyor tamam mı şimdi arkasından bizde sokağa çıkıyoruz sanki bir şey var” 

dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok öyle değil de yok canım ...” dediği, Cemal Sami’nin 

“Çağrı yapmış canım adam adamın mailleri var çağrı” dediği, Ayşe Mücella’nın “Herkes 

yaptı canım TKP de yaptı” dediği, Cemal Sami’nin “Öyle mi o da mı yaptı” dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Tabi canım herkes yaptı” dediği, Cemal Sami’nin “Yarın da toplantı Taksim 

Dayanışması çağrı yapsın diyecekler “ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tabi boş versene bakalım 

saat 4te toplanacağız şeyde… ….İşte Ali’ler maliler KESK  DİSK MESK” dediği, Cemal 

Sami’nin “Anacığım bugün ... bugün toplantı çağrısı yapmıştı ben Emek ... filan diye gittim 

şeyi Hüseyin şey yapmış” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yarın yarın” dediği,  

ID: 2641008033 de kayıtlı, 26.02.2014 günü saat:16.47’de  Ayşe Mücella YAPICI’yı 

(905356176xxx), Akif Burak ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle;  Ayşe 

Mücella’nın “Alo Akif” dediği, Akif Burak’ın “Ha haber var mı konuştun mu hiç“ dediği, 

Ayşe Mücella’nın “Sami geldi şimdi dün konuşmuşlar ... şey Tayfun gelmemiş ya yalnız 

Tayfun’un haberi” dediği, Akif Burak’ın “Ha Tayfun.. kimse söylemedi“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “Yok he yokmuş Denizli’den çağırmış toplantıyı zaten“ dediği, Akif Burak’ın 

“Hı Hı” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ondan sonra işte konuşmuşlar yani şöyle bir şey ... ya 

Hüseyin oraya başka birilerini filan da çağırmış o işin dedikodu kısmı da hani böyle 

millet habire Taksim Dayanışması çağırsın Taksim Dayanışması çağırsın meseleleri var 

ya bu yolsuzluk şeyinde genel olarak hani şeyin bizimkilerin eğilimi şu olmuş hani bu 

Taksim Dayanışmasının görevi değil bu politik bir görevdir hani siyasetler var bilmem 

neler var onlar çağırsınlar hani Dayanışmanın işi değildir gibi bir eğilim belirlenmiş “ 
dediği, Akif Burak’ın “Evet muhtemelen bende öyle düşünüyorum …ya o ... şey bir gündem 

dediğin gibi siyasi bir gündem Dayanışmanın siyasi bileşenleri“ dediği, Ayşe Mücella’nın 

“Çağırsın” dediği, Akif Burak’ın “... i yapsın yani” dediği, Ayşe Mücella’nın “Hı Hı işte öyle 

onu söylüyorum “ dediği, Akif Burak’ın “Tamam peki “ dediği, Ayşe Mücella’nın “O zaman 

üçte sen gelmiyorsun“ dediği, Akif Burak’ın “Ben gelemiyorum maalesef bu haftada 

gelemiyorum sen katıl muhakkak” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam ben gidiyorum o 

zaman“ dediği, Akif Burak’ın “Sen muhakkak git ben bir Tayfun’u yoklayayım o ne durumda 
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ya eğilim oysa sıkıntı yok o zaman” dediği, Ayşe Mücella’nın “Ama bu Dayanışmanın 

eğilimi olur mu bilmiyorum bu hani” dediği, Akif Burak’ın “Ya canım hani o eğilimi kim ... o 

toplansın hazır bulunsun yani“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Soracağız bakalım ha bir tane daha 

bir şey var yavrum şöyle konuşmuştuk ona daha vakit var ama sizin de haberiniz olsun bu 

karşı bir dava açmak“ dediği, Akif Burak’ın “Ha ben onu gazetede okudum ya“ dediği, Ayşe 

Mücella’nın “He ya o bir şey asparagas tamam mı gazetenin uydurması ama asparagastan 

yola çıkarak şey hani hakikaten böyle bir şeyde yapmak doğru olur filan diye düşündük biz“ 

dediği, Akif Burak’ın “Hı hı hım hı” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam yani orada bir 

problem yok herhâlde“ dediği, Akif Burak’ın “Ha yok canım yani bende tahmin ettim onu 

çünkü konuşulmadı o” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok o konuşulmadı yani gazeteciler 

öyle bir şey çıkarmış ama yani böyle bir şey en azından suç duyurusu olabilir hani dava 

açabilir miyiz bilmiyoruz ama Turgut bey le filan konuştuk biz“ dediği, Akif Burak’ın “Hım 

hı yani kişiler aça.. kişiler açacak onu ya da” dediği, Ayşe Mücella’nın “Yok yok sekretarya 

olarak açarız işte ama şöyle dedik hani ne kadar çok kurum müdahil olursa Dayanışmanın 

içinde herkes hani öyle bir dava“ dediği, Akif Burak’ın “Kurumlar aça.. aynen DİSK KESK 

TBB TMMOB açı..“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Herkes kim varsa evet“ dediği, Akif Burak’ın 

“Biz de müdahil olalım doğru” dediği, Ayşe Mücella’nın “hı yani öyle bir şey ama dayanışma 

adına açılacaksa yine bizim açmamız lazım ama bilmiyorum sonra onun ardı nasıl olur 

bilmiyorum ama yani prensip olarak işte böyle bir dava açı..” dediği, Akif Burak’ın 

“Avukatlar konuşsun işte” dediği,  

 

2.2.12. Şerafettin Can Atalay  

Avukat olup, Taksim Dayanışma Derneğinin sözcülüğünü yapmaktadır. Mehmet 

Osman KAVALA ile irtibatlıdır. Mehmet Osman KAVALA’nın talimat ve yönlendirmesi 

ile hareket eden Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit AKSAKOĞLU’nun, Gezi 

parkı kalkışmasını derinleştirip yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli çalışma grupları 

içerisinde yer aldığı, Gezi kalkışması süreci sonrasında oluşan toplumsal hareketliliği kendi 

istekleri doğrultusunda yönlendirebilmek adına İstanbul ve Türkiye genelinde yapılmakta olan 

forumlara katıldıkları anlaşılmıştır. Bu kapsamda Taksim semtinde bulunan GARAJ 

İSTANBUL isimli yerin toplantı salonunda değişik tarihlerde toplantı ve forumlar 

düzenlendiği, yine 27.06.2013 günü Hanzade GERMİYANOĞLU ve Yiğit 

AKSAKOĞLU'nun organizesinde bir toplantı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. GARAJ 

İSTANBUL’da yapılan bu toplantılara Taksim Dayanışması üyelerinden Tayfun 

KAHRAMAN, Şerafettin Can  ATALAY’ın da  katıldığı tespit edilmiştir. Bu toplantının 

amacının ise forumları kontrol altına almak, GEZİ kalkışmasını Anadolu’ya derinleştirerek 

yaymak amacı taşıdığı, yine şüphelilerin konuşmalarından anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Mücella Yapıcı ile arasında 04/02/2011-28/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

139 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 23/01/2013-30/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

291 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Gökçe Tüylüoğlu ile arasında 03/04/2013-18/04/2013 tarihleri arasında toplamda 10 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile arasında 24/06/2013 tarihinde toplamda 1 adet 

iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 31/05/2013 tarihinde toplamda 1 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 12/08/2012-14/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 13 adet iletişim kaydının mevcut olduğu,  
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Tayfun Kahraman ile arasında 02/06/2013-27/06/2013 tarihleri arasında toplamda 17 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Mehmet Osman KAVALA, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun düzenlenen 

forumları kontrol altına alınması için çalışmaları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Taksim 

Dayanışmasının çalışma yaptığını, bu konuda Taksim Dayanışma ile toplantı yaptıklarını 

Mehmet Osman KAVALA’ya aktarmaktadır. Bu nedenle Forum Koordinasyon merkezi 

kurulmuştur. Taksim Dayanışmasından da Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun KAHRAMAN, 

Şerafettin Can ATALAY’ın toplantılara katıldığı, yine bu amaçla hazırlanan forum, toplantı 

ve TMMOB yaz kursları adı altında etkinliklere katıldığı, Taksim Gezi parkı kalkışmasında 

aktif olarak yer alıp gösterilere katıldığı, ayrıca Mehmet Osman KAVALA ile yaptığı bir 

kısım İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARINDA, Gezi kalkışması sonrası oluşan siyasi 

durumla alakalı, Osman KAVALA, Mehmet KARLI, Can ATALAY gibi şahısların katıldığı 

bazı toplantılar yapıldığı ve bir siyasi ortak tavır konusunda konuşulduğu, bu konularla ilgili 

Osman KAVALA ile bir araya gelerek görüşmeler yaptığı, 

Yine ID:2193357086 de kayıtlı görüşmede, Taksim Gezi Parkıyla ilgili Mahkemenin 

aldığı iptal kararı hakkında görüşme yaparken, Zaman Gazetesinden Kadir KÖKTEN’in  

“Biz Geziyi tamamen destekliyoruz zaten yani bizim öyle bir derdimiz yok lütfen” 

şeklinde konuşma yaptığı tespit edilmiştir.  

Mehmet Osman KAVALA, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Ayşe 

Mücella YAPICI, Çiğdem Mater UTKU, Gökçe TÜYLÜOĞLU ile irtibatlıdır.  

Teknik takip çalışmalarında; Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can 

ATALAY isimli şahısların 26.10.2013 tarihinde saat:18.00 sıralarında Taxim Hill Hotelde 

buluşarak toplantı yaptıkları, Mehmet Osman KAVALA’nın 16.11.2013 tarihinde saat:15.40 

sıralarında Şerafettin Can ATALAY ile Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluştuğu ve 

görüşme yaptıkları, 

Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can ATALAY’ın 06.07.2013 tarihinde 

saat:19.00 da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim İstiklal Taksim İstiklal Caddesi Taksim Meydanı 

Kesişiminde bulunan Mcdonald’s isimli yer önünde Taksim Dayanışması Pankartlı bir grubun 

Polis Kuvvetleri önünde pankart açarak slogan attıkları, bu esnada Şerafettin Can ATALAY 

ve Tayfun KAHRAMAN isimli şahısların basın açıklaması yapan şahısların yanlarında 

durdukları Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın elinde A4 boyutunda beyaz renkli yazılı 

kâğıtların olduğu,  

Şerafettin Can ATALAY’ın 15.08.2013 tarihinde Saat:13.10 sıralarında İlimiz 

Beyoğlu İlçesi Kallavi Sokakta bulunan Greenpeace isimli mekân civarında Bilge Olcay 

Bingöl ÖZTÜRK ve Juan Manuel Plaza Pascual isimli şahısla buluşarak görüşme yaptığı,   

Mehmet Osman KAVALA ve Şerafettin Can ATALAY isimli şahısların 

26.10.2013 tarihinde saat:18.00 sıralarında Taxim Hill Hotelde buluştukları, 

Mehmet Osman KAVALA’nın 16.11.2013 tarihinde Şerafettin Can ATALAY ile 

saat:15.30 sıralarında Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluşarak görüşme yaptıkları,  

31.08.2013 tarihinde İzmir Aliağa Barış ve Emek Şenlikleri kapsamında, Şerafettin 

Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN’ın katılarak konuşma yaptıkları,  

Mehmet Osman KAVALA’nın 23.11.2013 tarihinde saat:15.30 sıralarında 

Şerafettin Can ATALAY ile Gezi Cafe&Restaurant isimli yerde buluşarak görüşme 

yaptıkları,  

19.07.2013 günü saat:09.45 sıralarında Mehmet Osman KAVALA, Şerafettin Can 

ATALAY, Eyüp MUHÇU ve İstanbul Almanya Başkonsolosluğu Hukuk Bölümü 

Yöneticisi Dr. Volker HELMERT isimli şahısların Beyoğlu İlçesi Taksim Sıraselviler 

Caddesi No:9 sayılı adreste bulunan Taxim Oda Cafede görüşme yaptıkları tespit edilmiştir. 



457 

 

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=SivYqfckUYA"  isimli linke bakıldığında; 

videonun sol üst köşesinde (Gezi’ye Ait Yeni Göründüler 29 Mayıs Şafak Baskını Ve 31 

Mayıs Part 2) yazan Ekran 

üzerinde Gezi Direnişi Nasıl 

Başladı? 29 Mayıs 2013 Şafak 

Baskını Part-2, Video Hakan 

Tosun şeklinde başlayan video 

da, Faşizme karşı omuz omuza, 

Faşizme karşı omuz omuza 

sloganları atılarak Avukat 

Şeraffettin Can ATALAY’ın 

topluluğa hitaben  “Yarın önemli 

bir gün arkadaşlar bu geceyi 

sakin geçirebiliriz ama yarın 

mesai saatleri içerisinde tekrar 

şurada görmüş olduğunuz 

duvarları yıkmaya ağaçları sökmeye cüret edebilirler bugün buradayız evet yoruluyoruz ama 

yarında burada olacağız’ şeklinde konuşma yaptığı, Gezi parkı içerisinde bulunan şahısların 

görüntülerinin gösterildiği daha sonradan uzun saçlı erkek bir şahsın eline megafonu alarak 

‘Arkadaşlar biraz sakin olalım bir birimizi gaza getirmeyelim şuan için slogan atmamıza 

gerek yok sadece güvenlikten arkadaşlar ileriye gidip 3 araba Çevik kuvvet otobüsünün 

yaklaştığını şuan kalkanlarını dizdiklerini hazırlıklı olmaları gerektiğini tedirgin olmamaları 

gerektiği’ şeklinde konuşma yaptığı, Kalabalığın ‘Taksim Bizim İstanbul Bizim’ ‘Tayyip 

Defol Taksim Bizimdir’ sloganlarının atıldığı polislere hitaben ‘Allahsızlar Kitapsızlar’ 

‘Cehennemde Yeriniz Yok’ şeklinde sözlü saldırıların olduğu, çadırların ve afişlerin 

sökülerek yakıldığı, ağaçları söken iş makinelerinin önüne yatan şahısları polislerin 

uzaklaştırdığı, çevre güvenliği alan Çevik kuvvet grubuna yanaşan kalabalık niye gaz 

atıklarını, yaptıkları şeyin yasal olup olmadığını sordukları, kalabalığın arasından bunlar insan 

değil şeklinde diyalogların geçtiği ve polisi alkışla protesto ettikleri, daha sonra toplanan 

kalabalığa hitaben bayan bir şahsın megafonla ‘AKP’nin yıktığının yerine biz yenisini 

dikeceğiz biz üniversitelerimizden ağaçlar getirdik biz buraya temsili olarak üniversitelerimiz 

adına buraya ağaçlar dikeceğiz’ diye konuşma yaptığı, ‘Taksim Bizim İstanbul Bizim’ 

şeklinde slogan atarak ve alkışlayarak temsili ağaç diktikleri görülmüştür. Çevik kuvvetin Gaz 

ve Su sıkarak kalabalığı dağıttığı çadırları topladığı görülüyor. Bir erkek şahsın ‘Yaksanıza 

şunları Allah aşkına yaksanıza dün yakıyordunuz bu gün ne oldu’ şeklinde konuştuğu tespit 

edilmiştir.  

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 31.05.15 Gezi parkı protestoları 

kapsamında güvenlik tedbirleri (NX5-3) isimli 00:28:29 süreli video dosyasına 

bakıldığında; 31.05.2015 Günü gezi olayları yıl dönümünde eylemcilerin ‘her yerdeyiz’ 

pankartının arkasında bulunarak yürüdükleri ve slogan attıkları görülmüştür. Eylemci grubu 

elinde megafonla yönlendiren ve slogan attıran kişinin Şerafettin Can ATALAY isimli 

şahıs olduğu görülmüştür. Ayrıca Ayşe Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu isimli şahıslarında 

pankartın arkasında slogan atan eylemci grubun içinde oldukları görülmüştür. Eylemci grubun 

pankartlarında ‘şimdi devrim zamanı, HDP ve Taksim Dayanışması vb afişlerin olduğu 

görülmüştür.  

Fotoğraftaki Şerafettin Can ATALAY olduğu değerlendirilen şahsın elinde 

megafonla eylemci grupla “her yer taksim her yer direniş, katil devlet hesap verecek, hükümet 

istifa iktidar halka, bu daha başlangıç mücadeleye devam, katil polis hesap verecek” 
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sloganları attıkları ve Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, 

Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Medine Yıldırım, Hasan Ferit Gedik –(YAŞIYOR)- 

şeklinde bağırdıkları görülmüştür. Daha sonra eylemcilere “31 Mayıs gezi direnişi 

yıldönümünde Metin Lokumcu hocamıza ve eşitlik özgürlük isteyen arkadaşlar için 1 

dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum” şeklinde çağrıda bulunduğu ve eylemcilerin de bu 

çağrıya karşılık ellerini yumruk ve zafer işareti yaparak karşılık verdiği görülmüştür. “gezi 

şehitleri ölümsüzdür, her yer taksim her yer direniş, bu daha başlangıç mücadeleye devam, 

direne direne kazanacağız” sloganları atıldığı Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın 

eylemcilerle beraber “Artvin’deyiz, Diyarbakır’dayız, Her yerdeyiz” sloganları attıkları 

görülmektedir. 

Polisin gelerek eylemci gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulunduğu eylemci 

grup adına Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın polisle müzakere ederek münakaşada 

bulunduğu görülmektedir. Eylemciler tarafından “hükümet istifa, her yer taksim her yer 

direniş, bu daha başlangıç mücadeleye devam, polis defol bu sokaklar, katil polis hesap 

verecek” bizim sloganlarının atıldığı daha sonra eylemci grubun oturma eylemine geçtiği 

Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın tekrar megafonu eline alarak eylemci grupla beraber   

“Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Ali 

İsmail Korkmaz, Medine Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, Mehmet İstif  –(YAŞIYOR)- karşılıklı 

şekilde slogan atıkları her yer taksim her yer direniş, bu daha başlangıç mücadeleye devam” 

sloganıyla devam ettikleri, oturma eylemine alkış tutarak video sesinden anlaşılmayan şarkı 

ya da marş söyledikleri görülmüştür. 

 

 



459 

 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 taksim gezi parkı müdahale (13) 

isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; video saati ile 13.25 de 

aralarında Ahmet Faik İNSEL, Ali ÇERKEZOĞLU, Arzu ÇERKEZOĞLU, Şerafettin Can 

ATALAY ve bir kısım Milletvekilleri ile birlikte Taksim meydanına geldiği ve burada Arzu 

ÇERKEZOĞLU tarafından bir basın açıklaması okunduğu, 

Video saati ile 21.00’da emniyet görevlilerinin Taksim gezi parkından çıkış 

yaptıkları Şerafettin Can ATALAY olarak değerlendirilen şahsın kalabalığa “polis istifa” 

şeklinde slogan atmaları konusunda yönlendirmeler yaptığı ve kalabalığında sloganı 

tekrarladığı,  

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 15.06.2013 Taksim Gezi Parkı 

Müdahale (NX5-2) isimli 01:46:24 süreli video dosyasına bakıldığında, Taksim gezi parkı 

yanında hurdaya dönmüş polis aracının olduğu, belediye işçilerinin gezi parkı etrafındaki 

bariyer ve demirleri temizledikleri, göstericiler arasında Eyüp MUHCU, Cemal Sami 

YILMAZTÜRK, Şerafettin Can ATALAY, Ali ÇERKEZOĞLU’un da yer aldığı; 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından 

çekilen 15.06.13 Taksim Gezi Parkı 

Müdahale (102) isimli 00:51:19 süreli 

video dosyasına bakıldığında ise aynı 

görüntülerin olduğu Şerafettin Can 

ATALAY’ın; “Arkadaşlar yarın saat 

16.00’da burada yitirdiğimiz 

arkadaşlarımızla ilgili olarak bir anma 

yapacağız fakat kitlesel bir anma 

yapacağız herkesi buraya bekliyoruz. 

Daha verimli olmak üzere Ethem 

arkadaşımızın ailesi cenazeye 

Kızılay’dan kaldırmaya karar vermiş 

durumda bütün ilgilileri cenazeye ve 

acımıza saygılı davranmaya davet ediyoruz” içerikli konuşmayı yaptığı tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 06.07.13 Taksim Dayanışma 

Platformu (13) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu 

videoya bakıldığında 14 dakika 14 saniyeden ibaret bir video olduğu; videonun ara ara 

çekilmiş videoların birleştirilmesi ile oluşturulduğu, video görüntülerinin taksim istiklal 

caddesinde çekilmeye başlandığı istiklal caddesinde kalabalık grupların olduğu ve “her yer 

taksim her yer direniş”, “faşizme karşı omuz omuza”, “direne direne kazanacağız”, 

“polis simit sat onurlu yaşa”, “katil polis taksimden defol”, “sık bakalım sık bakalım 

biber gazı sık bakalım kaskını çıkar copunu bırak delikanlı kim bakalım” ve “bu daha 

başlangıç mücadeleye devam” şeklinde sloganlar attıkları, videoda Şerafettin Can 

ATALAY olarak değerlendirilen şahıs emniyet görevlilerine “GÖZALTI YAPIN 2911’E 

MUHALEFET VARSA GÖZALTI YAPIN EŞKIYALIK YAPMAYIN”  şeklinde 

bağırarak konuştuğu ve etrafında bulunan şahısları etkilemeye çalıştığı, bir grup şahsın cadde 

üzerinde oturma eylemi yaptığı ve 

emniyet görevlilerinin müdahale ettiği 

tespit edilmiştir. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden 

alınan 06.07.13 taksim dayanışma 

platformu müdahale (11) isimli video 

dosyası izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; video saati ile 11:10 

sıralarında Şerafettin Can ATALAY 



460 

 

olarak değerlendirilen bir şahsın kamera acısına girdiği ve sivil giyimli şahıslar ile 

münakaşada bulunduğu, Şerafettin Can ATALAY isimli şahıs video saati ile 12:00 da 

emniyet görevlileri ile tartıştığı ve yüksek sesle “gözaltına al ya o yiğit olan savcı sorsun bana 

nedir mesele” vb şekilde bağırdığı,  

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan M2U01156 isimli video dosyası izlendiğinde 

ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu video ya bakıldığında 1 dakika 9 saniyeden ibaret 

bir video olduğu; video görüntülerinde kalabalık gösterici gurubunun taksim gezi parkına giriş 

yaptığı ve “direne direne kazanacağız”, “tayyip istifa”, “faşizme karşı omuz omuza” şeklinde 

sloganlar attıkları kalabalık grubun arasında Şerafettin Can ATALAY olarak değerlendirilen 

bir şahsın da bulunduğu şahsın video saati ile 00.43’de kamera açısına girdiği ve 00.46’da 

kamera açısından çıktığı, 

Güvenlik Şube 

Müdürlüğünden alınan 1041343 

isimli video dosyası izlendiğinde ve 

video sesleri dinlenildiğinde;  video 

görüntüleri başladığında 

milletvekilinin iş makinasının önüne 

geçerek çalışmaları durdurduğu 

video saati ile 01.00 sıralarında bir 

kısım milletvekili ile birlikte Ahmet 

SAYMADİ, Tevfik Cem TÜZÜN ve 

Şerafettin Can ATALAY’ın birlikte 

çalışmaları durdurduğu,  

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 

27.10.14 Validebağ gönüllüleri derneği protestoları 

(06) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; video saati 7.30’da Şerafettin Can 

Atalay konuşma yapmaya başlıyor konuşmanın 

anlaşıldığı kadarıyla “… bir mahkeme kararı 

bulunmadığı yalanını hala hiçbir utanma belirtisi 

göstermeden söyleyebiliyor Biz burada evet üç beş 

ağacın derdini biliyoruz üç beş ağacına sahip çıkıyoruz 

ama aynı zamanda en basit demokratik haklarımıza 

sahip çıkıyoruz üç beş ağaca sahip çıkıyoruz ama aynı 

zamanda Validebağ Korusu'na sahip çıkıyoruz Validebağ Korusu'na girme çabalarının 

tümüne karşı bir direniş barikatı örüyoruz üç beş ağaca sahip çıkıyoruz halka kendisini 

seçtiğini iddia ettiği halka her türlü yalanı söylemekten en ufak bir utanç duymayan dil 

Bezirganlarına karşı duruyoruz üç beş ağacı savunuyoruz bu memlekette akarsuyun madenin 

doğal varlıklarımızın ve kentlerimizin ancak biz sahip çıkarsak geleceğe taşınabileceğinin 

bilincini yeni bir Yurttaşlık bilinciyle buluşturuyoruz değerli arkadaşlar değerli arkadaşlar 

biz burada üç beş ağaç savunusuyla AKP hükümetinin yeni güvenlik rejiminin ipliğini daha o 

yasa meclisten çıkmadan pazara çıkardık 12 Martlardan 12 eylüllerden 90'lardan bildiğimiz 

plakasız araçları burada ortalığa çıkarmak zorunda kaldılar 12 Eylül cuntasından 

doksanlardaki kontrgerilla faaliyetlerinden bildiğiniz her türlü yalanı baskıyı ve tehdidi 

kullanmak zorunda kaldılar adımız Recep Tayyip Erdoğan değil dolayısıyla bin yıl 

mağduriyet hikayesi anlatmayacağım biz bu kapkaççı devlete bu kapkaççı AKP hükümetine 

karşı direniyoruz Dolayısıyla biz bu şiddetin biz bu yağmanın mağduru değil muhatabı ona 

karşı direnenleriz değerli arkadaşlar buradaki ağaçlara an itibariyle ne yazık ki sahip 

çıkamamış durumdayız fakat vazifemiz bitmiş değil biz bu kaçak inşaatın esas olarak 
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Validebağ Korusu'na kuzeyden başaramadıklarını güneyden yapma çalışması olduğunu 

biliyoruz ve yarın bütün gün burada olacağız İstanbul tabip odası bu geceden itibaren burada 

nöbet tutmaya başlayacak biz saat 18 itibariyle bütün İstanbul halkına bütün İstanbul halkına 

buraya bekliyoruz biz demokrasiden bahsetmeyeceğimiz galiba ortada fakat anlaşıldığı 

kadarıyla bir cumhuriyetten dahi bahsedemez durumdayız hiçbir kurala uymayan her türlü 

baskı aracını haklı itirazları bastırmak için kullanmaya yemin etmiş bu kolluk onun arkasını 

toplamaya yemin etmiş bir siyasi iktidar var bu kadar hukuksuzluk bu kadar çürüme ile hiçbir 

siyasi iktidar kendi varlığını sürdüremez çünkü yurttaşlar o siyasi iktidarın hiçbir emrine 

uymaz hale gelirler hiçbir yaptırımının meşru görmezler Çilem arkadaşımız söyledi Deniz 

arkadaşımızda söyledi biz yaşamı savunuyoruz yağmacılara karşı her yerde direniyoruz ve 

direneceğiz yarın buradayız arkadaşlar herkes üyesi olduğu tüm demokratik kitle örgütleri ile 

üyesi olduğu bütün siyasi partileri annesini babasını eşi dostu akrabayı buraya çağırmalıdır 

buradaki dirilişin büyütmeliyiz teşekkürler” şeklinde olduğu,  

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 30.10.14 Validebağ Protestoları 

(excam 1) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; video saati 

03:43’de Şerafettin Can Atalay konuşma yapıyor konuşmanın anlaşıldığı kadarıyla “hani 

ezandı hani dinde hani imandı be utanmaz be utanmaz be utanmaz Pinokyo dediler Pinokyo 

sevimli bir sevimli bir karakterdir kendi arkasındaki güçten başı dönmüş bu adamda da en 

ufak bir sevimli yan görüyor musunuz peki onun arkasına dizilmiş bu kolluk kuvvetlerinden bu 

Kaymakam’da bu İstanbul Valisi’nde. Ben talimat veriyorum dedirten Recep Tayyip 

Erdoğan’da şu kadar sevimli insani bir yan görüyor musunuz arkadaşlar dediler ki  dediler ki 

… manipülasyon için her türlü aracı kullanırsa yurttaşlarına hukuka oyun çağrısını nasıl 

yapacak değerli arkadaşlar ne diyorlardı bir oranın üzerinde ot bile yok iki orada bir tek 

ağaç bile yok erik ağaçlarını gözlerine soktuğumuzda dediler ki eylem yapanlar yani bizler 

yani sizler zarar verdi o ağaçlara nerede ağaçlar arkadaşlar nerede canım erik ağaçları 

nerede polis kamerası nerede o erik ağaçları nerede bu kadar yalanın riyanın sınırı olacak bu 

sınırı elbirliğiyle çözeceğiz peki ne diyorlardı ne diyorlardı bir mahkeme kararı yok” şeklinde 

olduğu, video görüntüleri izlenerek ve video sesleri dinlenerek tespit edildiğine dair; 

Gezi Parkı Protestoları 31.05.14 Gezi Parkı Yıldönümü Protestoları (İstiklal 

Caddesi) (HPX-600) isimli 01:06:23 süreli video dosyasına bakıldığında; kalabalık bir 

grubun Taksim meydanında toplandığı ve “Her yer Taksim her yer direniş” şeklinde slogan 

attıkları, polisin ise grubun toplanmasını engelleyerek parkı boşaltmaya çalıştığı ve gruba 

uyarılarda bulunduğu, grubun daha sonra İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçtiği ve 

grubun “Hırsız, Katil, AKP, Bu daha başlangıç mücadeleye devam, Katil polis İstiklalden 

defol” diye slogan attıkları,  slogan atarak devam eden grup İstiklal caddesi üzerinde polis 

tarafından durdurmuş, Ayşe Mücella YAPICI, Şerafettin Can ATALAY, Ali 

ÇERKEZOĞLU, Eyüp MUHCU, Ezgi ÖZ BAYSAL (olduğu değerlendirilen), Ahmet 

Faik İNSEL isimli şahısların bulunduğu görülmüş, polisin ilk olarak Ayşe Mücella YAPICI 

ve diğer kişilerle konuştuğu, ancak grubun “Berkin ELVAN 15’inde bir fidan, her yer taksim 

her yer direniş, somayı unutma, unutturma” şeklinde slogan attığı için konuşmalar tam olarak 

anlaşılmamış, ancak anlaşıldığı kadarıyla grubun meydana çıkıp açıklama yapmak istediği, 

polisin ise buna müsaade etmediği görülmüş, grubun önünde bulunan grubun önünde bulunan 

isimlerin polise ısrarı devam etmiş, Şerafettin Can ATALAY “Bu daha başlangıç 

mücadeleye devam” şeklinde slogan atarak grubun slogan atmasını sağladığı, daha sonra yine 

grubun “Hırsız Katil AKP, Kahrolsun AKP diktatörlüğü, Berkinin Katili AKP’nin polisi, 

kadın düşmanı Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attığı, grubun oturma eylemi yaptığı ve 

açıklamalarda bulundukları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 16.11.13 Halk Cephesi Çağlayan 

Adliyesi (Güv.Şb. Personeli)  isimli 00:51:08 süreli video dosyasına bakıldığında; 
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Üzerinde taksim dayanışma yazılı yelek bulunan Şerafettin Can ATALAY isimli 

şahsın minibüsün üzerinden topluluğu yanındaki şahıs ile birlikte yönlendirdiği, topluluğun 

“gün gelecek AKP halka hesap verecek, ölümsüzdür devrim şehitleri, anaların öfkesi katilleri 

boğacak, faşizme karşı omuz omuza, her yer Taksim her yer direniş, bu daha başlangıç 

mücadeleye devam, Berkin Elvan ölümsüzdür” şeklinde slogan attıkları görülmüştür. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID:2529229081  de kayıtlı,  27.12.2013 18:55:55 de AHMET SAYMADİ’nın 

(905553606xxx)  ŞERAFETTİN CAN ATALAY  tarafından arandığı  (905322337xxx) 

(ERDEN EREN) görüşmede özetle; Şerafettin’in “Abi Parmak kapının ordayız şu anda” 

dediği, Ahmet’in “Tamam ya şu Dayanışmanın metni senin mailine geldi mi“ dediği, 

Şerafettin’in “Benim mailime gelmedi abi yok ... insanların … kendine gel konuşuruz“ dediği, 

Ahmet’in “Bana attırsana onu abi acil ya alo … Ahmetsaymadi@xxxmail.com“ dediği, 

Şerafettin’in “Abi dur şuan mümkün değil ya şuan polisin önündeyiz çünkü tamam sonra 

hallederiz“ dediği, Ahmet’in “Attırabilirsen attı abi Amerika’ya yollayacağım da onlar 

okuyacaklar onu hadi“ dediği, Şerafettin’in “Tamam görüşürüz“ dediği, Ahmet’in “Hadi“ 

dediği tespit edilmiştir. 

ID: 2188861918 de kayıtlı, 03.07.2013 09:03:19 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) ÖNCÜL’ün (905556087xxx ONCUL KIRLANGIC) aradığı görüşmede 

özetle; Şerafettin Can’ın “Ha Bilent ay ... Bilent diyorum Bülent yanında mı“ dediği, 

Öncül’ün “Yok yanımda değil“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam telefonunu bana mesaj atar 

mısın bir de Bülent bu saatte telefonuna bakar mı uyuyor mudur“ dediği, Öncül’ün “yok yok 

şey o bir toplantıya gitmişti de ben şey yapayım mesaj at..” dediği, Şerafettin Can’ın “Ya 

şöyle söyle Bülent’e telefonuna bakar telefonunu bana mesaj attıktan sonra sen ara seninkini 

açar benimki kayıtlı değildir onda“ dediği, Öncül’ün “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Şimdi durum şu haberi ilk o girecekti ya Zaman şöyle bir şey yapmış dünkü 6 İdare 

kararının içerisinde bizim kararla ilgili bir bölüm var Zaman ondan uyanıp haberi 

yapmış isterse haberi hemen girsin gerekçeli kararı daha alamadık biz haberi hemen“ 

dediği, Öncül’ün “Anladım” dediği, Şerafettin Can’ın “Girsin çünkü Sendika Orgdan aradılar 

biraz önce yani haber patlamak üzere“ dediği, Öncül’ün “Anladım tamam“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “İsterse beklesin ama bana bir haber etsin sen telefonunu da“ dediği, Öncül’ün 

“Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bana mesaj at ama“ dediği, Öncül’ün “Tamam öyle ... “ 

dediği, Şerafettin Can’ın “... ya bir ara hemen de tamam” dediği,  

ID: 2188869518 de kayıtlı, 03.07.2013 09:10:43 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) DERYA KARADAĞ’ı (905354882xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “Derya şimdi dünkü karar vardı ya 6 idarenin kararı o senin mesaj 

attığın karar o kararı içinde bizim karardan bahsediliyormuş tamam Zaman bunu 
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haber yapmış bizim karardan da bahsederek Zaman haber yapmış Sendika org muhabiri 

aradı böyle bir şey var mı diye ben 5 dakika sonra sizi arayayım dedim Bülent’e haber verdim 

çünkü Bülent baştan beri hani arıyordu ediyordu 6 İdarenin kararından böyle bir karar olduğu 

anlaşılıyor de sadece dedim Sendika.org muhabirine de bunu söyledim … gerekçeli kararı 

almak için ben öğleden önce şeye yetişmeye çalışacağım İdare Mahkemesine kararı alır almaz 

hani haber edeceğim ama bugün alacağımdan emin değilim yarın da alabiliriz bu kararı ama 

böyle bir gelişme var ama …sonuç olarak yarın öğleden sonra bununla ilgili bir basın 

toplantısı yapmasında mimarların şehir plancıların ve peyzajın yararı var bilgin olsun hadi 

görüşürüz “ dediği, Derya’nın “Tamam o kısmını artık “ dediği,  

ID: 2188882988 de kayıtlı, 03.07.2013 09:25:38 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) DERYA KARADAĞ’ın (905354882xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “dinlerim tabi ama sorun şu sen dün bana bir mesaj attın bugün başka bir 

şey söylüyorsun hiç gerek yok böyle şeylere … sana haber verdim odaya döndüğümde diğer 

insanlara da söylerim“ dediği, Derya’nın “Tamam ben deli değilim yok seninle kavga 

etmeye falan çalışmıyorum bir dinle ben size şundan dolayı mesaj attım Taksim 

Dayanışmasına devam ediyorum bir şekilde“ dediği, Şerafettin Can’ın “tamam işte onu 

haber verdim ya“ dediği, Derya’nın “İnsanlar bir şekilde beni arıyorlar“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Tamam onu haber verdim işte“ dediği, Derya’nın “ve onlara yanıt tamam bunu” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Onu haber verdim“ dediği, Derya’nın “Haber vermek için aradınız“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam başka hiç bir şeyde haber vermeyeceğim“ dediği, 

Derya’nın “Peki şöyle kapattınız şöyle kapattınız mimarlar odası bu konuda basın açıklamalı 

yapmalı işte bilmem ne bilmem ne deyip kapattınız ben mimarlar odasında artık 

çalışmıyorum“ dediği, Şerafettin Can’ın “... Derya kavga etmeyeceğim ya ...” dediği, 

Derya’nın “Hayır kavga falan etmek değil ciddi bir şeyden bahsediyoruz“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Tamam Taksim Dayanışmasına haber verdim Taksim Dayanışması haber ya 

basın açıklaması yapsın ya bununla mı uğraşacağız ya tamam hadi gö..” dediği, 

Derya’nın “Rabia hanımla ve birileriyle görüşürseniz onlar yapabilirler“ dediği, Şerafettin 

Can ın “... Rabia hanıma falan haber ay Derya git kendin ya git kendinle kavga et ya“ dediği,  

ID: 2188883532 de kayıtlı, 03.07.2013 09:26:53 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) DERYA KARADAĞ’ın (905354882xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Derya’nın “Mimarlar odasının yapması gerekiyor bu basın açıklamasını sen mimarlar 

odasının avukatısın senin görevin“ dediği, Şerafettin Can’ın “Değilim canım bende istifa 

ettim“ dediği, Derya’nın “İnsanlara haber vermek tamam mı“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ben 

sana haber verdim gerisi ilgilendirmez beni odaya gittiğimde söylerim hadi hoşçakal” dediği, 

ID: 2188898556 de kayıtlı, 03.07.2013 09:40:30 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) EYÜP MUHCU’yu (905332981xxx TÜRKİYE MÜH. VE MİM. ODASI) 

aradığı görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın “Eyüp bey Zaman gazetesi haberi patlatmış“ 

dediği, Eyüp’ün “Ha öyle bir haber geldi bana da“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet ya bu 

dünkü kararın içerisinde bizim kararla ilgili bir bölüm varmış bende kararı görmedim 

oradan uyanmışlar anladığım kadarıyla ya da uyanmalarına gerek yok kalemlerle 

araları çok iyi zaten onların haberi patlatmışlar şimdi ben idare mahkemesine 

geçeceğim eğer imzadan çıktıysa dün de çıkmamıştı çünkü kararı alacağım bu 

durumda“ dediği, Eyüp’ün “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yarın bir basın toplantısı 

falan yapmakta yarar olabilir“ dediği, 

ID: 2188996827 de kayıtlı, 03.07.2013 10:52:59 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) EMRE BATURAY ALTINOK’un (905327314xxx ) aradığı görüşmede 

özetle; Şerafettin Can’ın “Ha abi çok hızlı ben sana söyleyeyim“ dediği, Emre Baturay’ın 

“Tamam “ dediği, Şerafettin Can’ın “Karar daha imzadan çıkmadı dün saat 4 itibariyle bu 6 

İdarenin Yüksek Kurul kararı ile ilgili Taksim Gezi parkı derneğinin açtığı davada devam 

kararı var mı Y D devam kararı“ dediği, Emre Baturay’ın “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın 
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“Onun içerisinde bizim karara atıf varmış kararı ben görmedim daha onun haberi yap tamam 

patlayan haber o ben kararı alır almaz seni arayacağım ve muhtemelen bir uçağa atla gel 

diyeceğim tamam“ dediği,  

ID: 2189003641 de kayıtlı, 03.07.2013 10:58:07 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) EMRE BATURAY ALTINOK’un (905327314xxx) mesaj attığı görüşmede; 

“Can, bizim davadaki iptali de duyuralım da diyecektim. Bizim dosyaya İBB beyanda 

bulunmuş diğer idare mah. bazıları ayni bazıları koruma kurulu kararı da olan davalarda yd ret 

itiraz retleri dosyaya sunmuşlar görmüşsündür. Gecen de plan davası duruşması oldu başka 

mahkemede. Bir ret kararı verilir ve gerekçesi açıklanırsa bizden önce gündem sapar biz 

açıklayalım derim” şeklinde yazıldığı, 

ID: 2189005083 de kayıtlı, 03.07.2013 10:59:11 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) EMRE BATURAY ALTINOK’a (905327314xxx) mesaj attığı görüşmede; 

“birleştirmemiş dosyaları mahkemeler. Bir anda elimizde bir ret bir iptal kararı olur 

hükûmet bunu sulandırır” şeklinde yazıldığı,  

ID: 2189005202 de kayıtlı, 03.07.2013 10:59:23 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) EMRE BATURAY ALTINOK’un (905327314xxx) mesaj attığı görüşmede; 

“Biz açıklayalım iptali değiştiremezler artık” şeklinde yazıldığı,  

ID: 2189054959 de kayıtlı, 03.07.2013 11:23:10 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) KADİR KÖKTEN’in (905556633xxx FEZA GAZETECİLİK A.Ş) aradığı 

görüşmede özetle; Kadir’ in “Can bey Zaman gazetesinden Kadir KÖKTEN nasılsınız … 

bugün bizim yazmış olduğumuz haberle ilgili arıyorum 1 İdare …Mahkemesinin 

kararıyla ilgili...“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet hocam biz gerekçeli kararı daha görmedik 

gerekçeli kararı daha alamadık … dolayısıyla biz bu ha kararla ilgili şuan da bir yorum 

yapamayız“ dediği, Kadir’in “Peki kısa karar falan var mıydı“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Hayır yok kısa karar olmaz İdari Yargıda Biz görüşme tutanağını görüyoruz“ dediği, 

Kadir’in “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “görüşme tutanağından kararın niteliğini biliyoruz 

ama gerekçeli kararı görmeden karar yapmak pardon yorum yapmak doğru olmaz“ dediği, 

Kadir’in “Anladım peki ne zaman biliyoruz bu şeyi görüşme tutanağını acaba yani ne 

haberiniz ne zaman oldu” dediği, Şerafettin Can’ın “BİZ 20 GÜNDÜR BİLİYORUZ 

HOCAM 20 GÜNDÜR BİLİYORUZ AMA YARGIYA OLAN HÜRMETİMİZ 

NEDENİYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİK DOLAYISIYLA HATTA 22 23 GÜNDÜR 

BİLİYORUZ BİZ BUNU AMA HANİ GEREKÇELİ KARARI GÖRMEDEN 

MAHKEMENİN ADINA KONUŞMUŞ OLMAK İSTEMEYİZ O YÜZDEN BİRŞEY 

SÖYLEMEDİK ŞU ANA KADAR“ dediği, Kadir’in “Ha açıklama yapmanız beklenirdi 

normalde de onu ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Hayır biz hiçbir örnek yoktur ki gerekçeli 

kararı görmeyelim yani kararı imzadan çıkmasın ve şey yapalım açıklama yapalım hiç örneği 

yoktur yani“ dediği, Kadir’in “Hı yani şöyle ben yargı muhabiriyim normal adli davalarda 

bunu çok sıkça görüyoruz da ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Adli davalardan farkı şudur adli 

yargıdan farkı şudur adli yargıda kısa kararı biliriz kısa karar vardır burada UYAP sistemi 

üzerinden biz bir görüşme tutanağı görüyorduk sadece“ dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “kararın gerekçesini bilmediğimiz durumda karar şu mahkeme şu kararı 

vermiştir diye çıkıp söylemek oradaki hakimlere ayıp olur o yüzden biz bunu hiç yapmadık şu 

ana kadar“ dediği, Kadir’in “Peki yani sizi zorlamak istemiyorum da şöyle bir şey 

mümkün olabilir miydi acaba işte 1 inci İdare Mahkemesi Taksim Projesini o 

yayalaştırma projesini iptal etti gerekçesi ise henüz daha yazılmadı o yüzden ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Hocam zaten siz haberi yapmışsınız bugün görmedim ok ya o haber 

doğru ama sorun şu benim ağzımdan ben size böyle bir şey söyleyemem hani orada biz 

sizce haber yapmışsınız zaten bugün ben biraz sonra kararı almaya gideceğim ve şey 

olursa da hani zaten açıklanacak yani durum budur“ dediği, Kadir’ in “Tamam yani ben“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam” dediği, Kadir’in “Açıklamayla ilgili kısmını soruyorum da 
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hani böyle“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hayır biz böyle bir açıklama yapamayız“ dediği, 

Kadir’in “Bunu engelleyen bir mevzuat var mı acaba yoksa“ dediği, Şerafettin Can’ın “Etik 

bir problem var ortada“ dediği, Kadir’in “Etik“ dediği, Şerafettin Can’ın “Sonuç olarak evet 

hakimler imzalamamışlar daha kararı imzaladılarsa bile hani ben bilmiyorum bugün 

imzalamış olabilirler dün 4 itibariyle imzadan çıkmamıştı imzalamışlarsa bile ben bilmiyorum 

hakimler imzalamadan onların kararıyla ilgili benim bir açıklama yapmam ayıp olur yani 

böyle bir şey olmaz“ dediği, Kadir’in “Anladım Can bey bunu şunun için soruyorum siz zaten 

konunun birinci elden muhatabı olduğunuz için çok da yakinen biliyorsunuz“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Evet hı hı“ dediği, Kadir’ n “Yani 6 Haziran bu kararın tarihi 

görünüyor yani o görüşme tutanağı..” dediği, Şerafettin Can’ın “Evet hocam evet hocam 

bizde ondan bir kaç gün sonra fark ettik“ dediği, Kadir’in “Ondan bu yana“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Evet“ dediği, Kadir’ in “Ondan bu yana çok ciddi olaylar yaşandı ama 

yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hocam biz bunu şöyle söyleyeyim“ dediği, Kadir’in “Hani 

belki açıklansaydı“ dediği, Şerafettin Can’ın “Peki hocam şöyle söyleyeyim 2010 

referandumundan bu yana bu tür meselelerde çok esaslı sıkıntılar yaşıyoruz bunu da 

yazmayın anlatabiliyor muyum sorun şu bir mahkeme varsa biz o mahkemenin 

prosedürüne hürmet etmek durumundayız bende bunun farkındayım kaç kere gittim 

mahkemeye ya ortalık birbirine girmiş durumda karar bu imzadan çıksın dedim ama ne 

yapayım çıkmadı yani hani “ dediği, Kadir’in “Ama şunu ben anlamaya çalışıyorum 

yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet“ dediği, Kadir’in “Etikliği gözetirken bir taraftan 

kıyamet kopuyor yani burada yasaklayıcı bir hükümde yokken yani“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Hocam bakın ben“ dediği, Kadir’in “Etik mi orada ki kıyamet mi“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Hocam bu sorunun muhatabı mahkemedir ben değilim biz değiliz biz“ 

dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “Şunu ... mahkemenin gerekçeli kararı 

çıkmadan biz bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz hani ge“ dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, 

Şerafettin Can ın “Çünkü bir mahkeme yani bir mahkeme kararı gerekçesiyle bir anlam ifade 

eder biz bu gerekçeyi duymadan buna ilişkin bir şey söyleyemeyiz yani bu doğru değil 

herhangi bir hukuk fakültesine mezununa sorun bunu aksi bir şey söylemeyeceğini 

umuyorum“ dediği, Kadir’in “Yani soruşturma desen soruşturmanın gizliliği ihlal 

edilecek falan ama öyle bir şey değil... yani “ dediği, Şerafettin Can’ın “Hocam bir şey 

soracağım bir şey soracağım pardon bir şey soracağım” dediği, Kadir’in “Buyurun“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Hukuk Fakültesi mezunu musunuz hani“ dediği, Kadir’in “Evet evet“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Bir şehirde avukatlık ya da savcılık yaptınız mı“ dediği, Kadir’in 

“Yapmadım ama Hukuk Fakültesi mezunuyum evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “Peki şöyle 

söyleyeyim şöyle söyleyeyim ben hani kendi mesleki bakışım nedeniyle böyle bir şey 

yapmadım sonra“ dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ertesi gün o hakimin 

suratına bakacağım o“ dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hakimin 

imzasından çıkmadan ben o kararla ilgili yorum yapmam o kararı elime almışım gibi 

davranmam bu olmaz yani“ dediği, Kadir’in “Yani ... zaten “ dediği, Şerafettin Can’ın “Bu 

olmaz yani“ dediği, Kadir’in “Zaten gerekçe yazılmadığı için onu açıklayamazsınız ama 

yani karar bu şekilde gerekli ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Hocam bende diyorum ki 

bakın bakın karar numarasını dahi ben bugünkü Zaman gazetesinin haber numarası 

haberinden öğrendim Zaman gazetesi bir haber yapmış o haberde karar numarası da 

var bana hiç bir şey söylemiyor kalem haklı olarak söylemiyor imzadan çıkmadan 

söylemez şimdi ben“ dediği, Kadir’in “Ama UYAP’ta görebildiğimiz kısmıyla diyorum 

zaten ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım anladım efendim siz zaten haberi yapmışsınız 

hani“ dediği, Kadir’ n “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “Ben onun ötesinde bir yorum 

yapamam yani ayıp olur ben bunu yapmam kara ya şöyle söyleyeyim saatlerle ilgili bir şey 

konuşuyoruz ben muhtemelen iki üç saat sonra şeyde olacağım kalemde olacağım“ dediği, 
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Kadir’in “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “Ve kararı alacağım benim ondan sonra 

muhtemelen bir basın açıklaması çağrısı yapacağız“ dediği, Kadir’ in “Anladım“ dediği, 

ID: 2189294553 de kayıtlı, 03.07.2013 13:39:56 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) EYÜP MUHCU’yu (905332981xxx) aradığı görüşmede özetle; Şerafettin 

Can’ın “ne yaptınız ne yapmaya karar verdiniz“ dediği, Eyüp’ün “saat 19 da Taksim’de 

basın açıklaması şeklinde organize yap.. Onun çağrısını duyurusunu hemen Mücella 

yapacak“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam“ dediği, Eyüp’ün “Sen Odaya geçeceksin alınca 

gerekçeli kararı“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam“ dediği, Eyüp’ün “O basın açıklaması ...” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Mücella’ya ulaşamıyorum ben hangi numaradan ulaştınız 

Mücella’ya“ dediği, Eyüp’ün “Rabia’dan ulaşabilirsin ona telefonu kapalı her zaman ki gibi “ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam tamam tamam evet evet“ dediği, Eyüp’ün “sen odaya 

geçer.. aldın mı sen“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok hayır bekliyorum“ dediği, Eyüp’ün 

“Alınca odaya geç“ dediği,  

ID: 2189394113 de kayıtlı, 03.07.2013 14:29:37 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) EMRE BATURAY ALTINOK’un (905327314xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Şerafettin Can’ın “Ha abi saat 7 de Taksim meydanında basın açıklaması olacak 

atla“ dediği, Emre Baturay’ın “Bugün 7 mi“ dediği, Şerafettin Can’ n “Bir uçağa gel eğer 

istersen evet“ dediği, Emre Baturay’ın “Tamam peki abi şey mi“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Tamam“ dediği, Emre Baturay’ın “Dayanışma mı yapıyor açıklamayı“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Herhâlde Dayanışma yapar bilmiyorum daha ben kararla ilgili koşturuyordum 

daha kararı da yeni okuyacağım Öyle yani Dayanışma yapar herhâlde“ dediği, 

ID: 2189399789 de kayıtlı, 03.07.2013 14:31:53 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxxx) NİHAL’ i (905335710xxx ) aradığı görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın 

“canım şimdi seni bir Mücella ablanın yanına çıkar mısın“ dediği, Nihal’in “Çıkayım tamam“ 

dediği, (NİHAL İSİMLİ ŞAHIS TELEFONU AYŞE MÜCELLA YAPICI’YA VERİYOR 

GÖRÜŞME ŞERAFETTİN CAN ATALAY İLE AYŞE MÜCELLA YAPICI ARASINDA 

DEVAM EDİYOR)” dediği, Şerafettin Can’ın “Abla şimdi hikaye uzun kararı alamadım 

ben ama UYAP’tan aldık kararı yani karar şuanda ben okuyorum karar iyiye benziyor 

yani korktuğumuz türden bir karar değil sen açıklama yani çağrıyı gir istersen 

geldiğimde ayrıntısıyla bakarız olur mu“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam giriyorum ...” 

dediği, Şerafettin Can’ın “15 dakika sonra oradayım“ dediği, Ayşe Mücella’nın “Basın 

çağrısını giriyorum“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tabi tabi gerisini beraber okuruz ...” dediği, 

Ayşe Mücella’nın “7 de Taksim’de Şerafettin Can’ın “7 de Taksim de çok esaslı bir hikayem 

var ama sana hadi hoşçakal” dediği, Ayşe Mücella’nın “Tamam “ dediği, 

ID:  2189478052 de kayıtlı, 03.07.2013 15:10:24 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) ÇİĞDEM MATER UTKU’yu (905322911xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “Oh patladım ya şey Çiğdem hepsi iptal yani“ dediği, Çiğdem Mater’in 

“Nasıl yani” dediği, Şerafettin Can’ n “Şu an Taksim’de ne yapmaya çalışıyorlarsa … 

hepsi iptal oldu Yani kararı şimdi okuyorum gerekçesi de iyiye benziyor ama daha ayrıntılı 

hikayelerim de var hani anlaşıldığı kadarıyla hani mahkemeyi de etkilemeye çalışmışlar ama 

ona rağmen çıkmış karar hani çok acayip” dediği, Çiğdem Mater’in “Peki bu ne demek“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “bir Gezi Parkıyla ilgili hiç bir şey yapamazlar Gezi Parkını hemen 

açmaları lazım yani zaten zaten açmaları lazımdı ama artık daha fazla açmaları lazım ikincisi 

battı çıktıları kapatmaları lazım olduğu gibi doldurmaları lazım yani” dediği, Çiğdem 

Mater’in “Peki bu tekrar gidip müdahale itiraz edebilecekleri bir karar mı“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Evet Danıştay’a götürecekler ama bu kararın bu gerekçesiyle bozulması çok zor 

bence çünkü iyi bir karar yazmışlar“ dediği, Çiğdem Mater’in “Peki bu karar ne zaman 

verilmiş“ dediği, Şerafettin Can’ın “CANIM KARAR 6 HAZİRANDA VERİLDİ BEN 18 

HAZİRANDAN BERİ KARARDAN HABERDARIM AMA GEREKÇELİ KARAR 

YAZILMADAN BUNUNLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEMEYİ AYIP KARŞILADIM 
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KARŞ..” dediği, Çiğdem Mater’ in “Senin gidip almak istediğin şey buydu değil mi o ara“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Buydu buydu evet aldım işte daha doğrusu alamadım bugün gene 

gittim fırça yedim ama UYAP tan aldık artık Ulusal yargı ağı var elektronik ortamdan aldık 

falan“ dediği, Çiğdem Mater’ n “Peki yani zil takıp oynamaya başlayabiliriz“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “tabi tabi tabi tabi akşam 7 de Taksim meydanından buluşuyoruz 

öpüyorum hadi hoşçakal …tabi 7 de bu basın açıklaması yapılacak bununla ilgili buyur yani 

taksim Dayanışması basın açıklaması yapacak akşam 7 de Taksimde “ dediği,  

ID:  2190560764 de kayıtlı, 04.07.2013 09:28:17 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) EYÜP MUHCU’yu (905322736xxx) aradığı görüşmede özetle; Eyüp’ün 

“İzmir yolundayım evet söyle “ dediği, Şerafettin Can’ın “İzmir yolundasınız ha yandık o 

zaman Akşam Oktay EKİNCİ’nin programı varmış dün aradı beni” dediği, Eyüp’ün 

“Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ben dedim ki ben gelmeyeyim Mücella abla gelsin“ 

dediği, Eyüp’ün “Evet“ dediği, Şerafettin Can’ın “Eyüp bey gelsin Ondan sonra neyse 

Mücella ablaya ulaşamıyorum akşam da söylemeyi unuttum “ dediği, Eyüp’ün “Anladım ben 

İzmir’e gidiyorum ya bir kaç gün İzmir’de toplantılar var” dediği, Şerafettin Can’ın “Yandık 

ne yapacağız“ dediği, Eyüp’ün “... sen“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam ben Mücella ablaya 

ulaşmaya çalışayım“ dediği, Eyüp’ün “Tamam peki“ dediği,  

ID:  2190636055 de kayıtlı, 04.07.2013 10:22:56 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) ASLI AYDINTAŞBAŞ’ı (905337447xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın “şimdi televizyona çıkacağımda şimdi bu bir an önce şu işi anlamam lazım 

bugün gazetelerde işte bu karar aslında 6 Haziranda çıkmış niye haber verilmedi niye 

Gezi Parkı ve Taksim Dayanışması bunu gizledi kamuoyundan diye ...” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Biz kamuoyundan gizlemişmişiz” dediği, Aslı’nın “Bir bilmiyorum ki sana ... şeyleri 

...” dediği, Şerafettin Can’ın “ YA ŞİMDİ DURUM ŞU BAK DUR TAMAM BEN SANA 

BEN SANA ŞÖYLE SÖYLEYEYİM YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM BU TARİHİ 

YANLIŞ HATIRLAYABİLİRİM 18 HAZİRAN YADA 19 HAZİRAN GÜNÜ 

KARARIN NE OLDUĞUNU GÖRÜŞME TUTANAĞIYLA GÖRDÜM BEN UYAPTA 

BEN GÖRDÜM TAMAM SADECE ŞU YAZAR YA O ŞUDUR NORMAL 

MAHKEMELER GİBİ DEĞİL İDARE  MAHKEMELERİ HAKİMLER 

OTURURLAR KONUŞURLAR KARARIN NİTELİĞİNİ ŞEY YAPARLAR VE HANİ 

NE KARAR VER.. TUTANAK ALTINA ALIRLAR” dediği, Aslı’nın “18 HAZİRANDA 

ZATEN OLAYLAR BİTMEMİŞ MİYDİ” dediği, Şerafettin Can’ın “BİTMİŞTİ 18 

HAZİRANDA GÖRDÜM BEN YA YANLIŞ HATIRLIYOR OLABİLİRİM 19 

HAZİRAN DA OLABİLİR 18 DİYE HATIRLIYORUM” dediği, Aslı’nın “Tamam 18 

inde gör.. ...” dediği, Şerafettin Can’ın “... ama sorun şu şimdi sorun şu ya böyle bir 

terbiyesizlik olabilir mi ya be ben inanıyorum bu.. nasıl insanlar yani çünkü durum şudur 

İdare Mahkemesinde gerekçeli karar yazılmadan imzadan çıkmadan bununla ilgili bir şey 

söyleyemem şimdi ben çıkıp şey deseydim elimde hiçbir belge yokken ...” dediği, Aslı’nın 

“Peki hayır 1 dakika sen sakın bunu söyleme sen şunu söyleyeceksin ben 6 Haziranda değil 

18 Haziranda gördüm nokta” dediği, Şerafettin Can’ın “AMA SORUN ŞU BEN 18 

HAZİRANDA DA BUNU AÇIKLAYAMAZDIM Kİ AYIPTIR YANİ” dediği, 

ID:  2190682183 de kayıtlı, 04.07.2013 10:57:33 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) MUSTAFA KURTARAN’ın (905302284xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Mustafa’nın “Ben ... ben ha ben Mustafa KURTARAN Samanyolu haber muhabiriyim“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Buyurun “ dediği, Mustafa’nın “Efendim sizi şunun için rahatsız 

ettik de malum Bölge 1 inci İdare Mahkemesi bir karar aldı bu Gezi Parkındaki 

yayalaştırma Projesiyle ilgili olarak bununla siz ilgili sizden görüş almak istiyorduk ama 

konuşabilir miyiz efendim“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yani karar ortada daha karar bize 

tebliğ de edilmedi dün UYAP’tan gördük biz kararı gerekçesi çok açık ben kararla ilgili 

yorum yapmayacağım“ dediği, Mustafa’nın “Ya mi Mimarlar Odası da koymuş efendim 
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sitesine“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam tamam işte“ dediği, Mustafa’nın “... hayır yani 

nedir durum onunla ilgili bir görüş alamaz mıyız efendim ... bize konuşsak yani“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Yani kararın gerekçesi çok açık hani ben özel olarak bir yorum yapmak 

istemiyorum“ dediği, Mustafa’nın “Ya mahkeme bunu söylemiştir de deseniz yani ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Mahkeme işlemi şehircilik ilkelerine planlama ..ne koruma mevzuatına ve 

hukuka aykırı değerlendirmiştir çok açık bir gerekçe var çok ayrıntılı bir gerekçe var o yüzden 

ben çok ...” dediği, Mustafa’nın “Tamam bunu sizin ağzınızdan alamaz mıyız efendim siz 

bunu ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam işte söyledim söyledim şuan söyledim“ dediği, 

Mustafa’nın “Bir şey daha sorabilir miyiz yani şimdi bu konuda sizin bilginiz var normalde 

buradan şeyin de bilgisi olması lazım değil mi efendim Büyükşehir’in de Bakanlığın da“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Bakın bizim bilgimiz yok bunu bakın şöyle anlatayım ben size biz 

bir karar verildiğine ilişkin bir tutanak gördük UYAP’ta Haziranın 3 üncü haftası falan olması 

lazım tam tarihi de hatırlıyorum ama emin değilim ajandaya bakmadım o yüzden 

söylemeyeceğim fakat karar imzadan çıkmadan bizim bunu söylememiz mümkün değildir 

ayrıca 26 Haziran tarihinde eğer biz biliyorduysak ki bu resmi bir öğrenme değildir Kültür 

Bakanlığı da biliyordu “ dediği, Mustafa’nın “Ha işte“ dediği, Şerafettin Can’ın “26 Haziran 

tarihli bir dilekçe var dosyada idare de biliyor bunu ona rağmen yapıyor ...” dediği, 

Mustafa’nın “İşte tam bizde bu bunu konuşmak istiyo..“ dediği, Şerafettin Can’ın “Benim 

ağzımdan söylemeyin ama bunu durum çok açık ortada yani ama yani ama bakın ben 

avukatım ve şunu söyleyemem karar daha tebliğ olmamış idareye kararın gereğini niye 

yapmadın diyemem karar tebliğ olmamış çünkü bu işin bir usulü var hani usul hukuku var 

usul hukuku açısından idareye de bir şey söyleyemem ama dün itibariyle bütün inşaatı 

durdurmaları gerekiyor bu çok açık yani şunu şunu bunu yazmayın ama yani şimdi sizinle 

konuşuyorum bunu olduğu gibi yazarsanız da bir acayip olur şunu sorarsanız bana siz 

belediye yetkilisi olsaydınız kararın böyle çıkacağını anladığınız zaman bu inşaata son verir 

miydiniz diye sora.. evet son verirdim ama bunu yapmak zorunda değiller hukuken böyle ama 

bunları yazmayın yani yazmamanızı özellikle rica ediyorum çünkü hani ben avukatım 

avukatlık yapıyorum bunun bir hani kurallar bütünü var bu kurallar bütünü çerçevesinde yani 

şu an itibariyle ne diyelim hani bu söylediklerim dışında yani gerekçeli karar açık ortada idari 

yargılama usulü kanun hükümleri uyarınca kararı öğrendikleri an itibariyle kararın gereğini 

yapmak durumundalar dün itibariyle öğrendiler bütün basın yayın kuruluşlarında yer aldı hani 

dün itibariyle ınşai faaliyetlerin tümüne son vermeleri gerekirdi vermediler benim 

söyleyeceğim budur hocam tamam“ dediği, Mustafa’nın “Tamam “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Geri kalanını benim ağzımdan yazmayın yani çünkü ya şöyle söyleyeyim mesela şu neyse 

boş verin ya yani“ dediği, Mustafa’nın “Ya biz zaten ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Resmi 

olarak kararın gerekçesini bilmeden kararın gerekçeli karar tebliğ edilmeden gerekçeli karar 

öğrenilmeden bir şey yapılamaz yani kimse yapamaz“ dediği, Mustafa’nın “He ne onlar 

durdur yani durdurmaya da durdurmamaları da normal diyorsunuz değil mi şey ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Hayır demiyorum şunu söylüyorum yani“ dediği, Mustafa’nın “... bu karar 

durdurmaları gerekiyordu ama kanunen durdurmamaya bilirlerdi diyorsunuz ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “ya kabaca onu söylüyorum tabi ama bunu da yazmayın ben bu hani böyle 

bir demeç vermek istemiyorum“ dediği, Mustafa’nın “Yok hayır biz kendi kafamız” dediği, 

Şerafettin Can’ın “ben çünkü çok kızgınım hocam yani şöyle bir şey olabilir mi yani bu hani 

bakın diyorum ki size 26 haziran tarihinde Kültür Bakanlığı bir dilekçe verdi dosyaya karar 

iptal kararı vermeyin diye hani böyle bir durum var ortada hani bunlara hakikaten kızmamak 

mümkün değil ama ee hukuk alanına çekilip konuşacaksak yani çok sınırlı bir şey 

söyleyebilirim yani anlatabiliyor muyum derdimi kararın gerekçesi açık Mimarlar Odası da 

sitesine koymuş benim haberim yok yani ...muş sizden öğrendim“ dediği, Mustafa’nın “Evet” 

dediği, Şerafettin Can’ın “bu kararın uygulanması lazım artık burada hani daha fazla şeye 

gerek yok yani hadiseye gerek yok“ dediği, Mustafa’nın “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın 
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“Tamam benim verdiğim demeç ben başka bir demeç vermek istemiyorum kararın gerekçesi 

açık ivedilikle kararın gereğinin yapılması gerekir durum bu“ dediği, Mustafa’nın “Tamam 

oldu Can bey teşekkürler oldu“ dediği,  

ID:  2190925340 de kayıtlı, 04.07.2013 13:16:19 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) BEGÜM ÖZDEN FIRAT’ın (905334396xxx) mesaj attığı görüşmede; 

“Ağustos Almanya gezi panelleri. Kim geliyor ne zaman bidi bidi soruyorlar. Konuşalım 

unutmayalım diyorum” şeklinde yazıldığı, 

ID:  2191167978 de kayıtlı, 04.07.2013 15:20:35 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) BİGE OLCAY BİNGÖL ÖZTÜRK’ü (905302017xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Bilge Olcay’ın “...ya bu şimdi Associated Pressden aradılar“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“İsmini söyleyemediğimiz ... evet” dediği, Bilge Olcay’ın “Şimdi diyorlar ki cumartesi günü 

Taksim Dayanışma herhangi bir şekilde bir toplantı çağrısı veriyor mu“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “7’ye muhtemelen çağrı yapılır ama toplantı saat 4’te toplantı sonucu 

olmadığı için ben bir şey ... ama …bugün saat 4’te toplantı var ondan sonra …herhâlde belli 

olur işler tamam“ dediği,  

ID:  2191349509 de kayıtlı, 04.07.2013 16:51:51 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) AKİF BURAK ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; Akif 

Burak’ın “Biz bu Gezi Parkı 27 mayıstan sonra mahkemeye karar verilmesi için dilekçe 

ver verdik mi “ dediği, Şerafettin Can’ın “dur bakayım bir dakika yok 27 mayıstan sonra ver 

bir da ha bir dakika dur dur bakacağım 29 mayıs 2013 tarihinde biz dilekçe vermişiz abi“ 

dediği, Akif Burak’ın “bir kere verdik değil mi dilekçe“ dediği, Şerafettin Can’ın “27 

mayıstan sonra bir dilekçemiz var 29 mayıs tarihinde ben Mimarlar Odası adına vekaleten 

Şehir Planlamacıları Odası adına Koray’ın verdiği yetki belgesine dayanarak imzalayıp 

vermişim“ dediği, Akif Burak’ın “Anladım peki Baturay’ın verdiği bir var mıdır biliyor 

musun“ dediği, Şerafettin Can’ın “Baturay’ın verdiği bir dilekçe var“ dediği, Akif Burak’ın 

“ön önümde bir metin var Baturay yazmış da davacı odalarca mahkemeye sürekli dilekçe 

verilmiş diye ifade var O doğru mu onu doğrulatmaya çalışacağım ...” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Baturay verdi Baturay verdi“ dediği, Akif Burak’ın “Tamam “ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Defatle diyelim defatle diyelim bir kaç kere“ dediği, Akif Burak’ın “Tamam“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Bakayım istersen Baturay kaç dilekçe verdi ama yani o da bir ya da iki tane 

vermişti yani“ dediği, Akif Burak’ın “Tamam yani defalarca dilekçe verilmiş diyebiliriz o 

zaman“ dediği, Şerafettin Can ın “Evet yani bir an önce onu gönderebilirsek iyi olur diye“ 

dediği, Akif Burak’ın “... olsun “ dediği, Şerafettin Can’ın “Ya İstanbul’dan ben bir tane 

verdim Koray vermedi onu biliyorum Koray’la biz sürekli irtibattaydık Baturay da bir ya da 

iki tane verdi açılmıyor UYAP göremiyorum“ dediği, Akif Burak’ın “Defalarca diyorum “ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Diyelim yani başımız ağrımaz abi hiç yani ... “ dediği, Akif 

Burak’ın “Tamam tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bu saçmalığın içerisinde bunun lafı 

olmaz yani” dediği, Akif Burak’ın “Tamam tamam “ dediği, Şerafettin Can’ın “Ha bir şey 

soracağım toplantı başladı mı “ dediği, Akif Burak’ın “Başladı ben şimdi metne bakıyorum 

şimdi gireceğim toplantıya “ dediği 

ID:  2192695284 de kayıtlı, 05.07.2013 12:53:55 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “Ya şimdi Alman Konsolosluğundan birisi aradı da şu idari 

mahkeme kararlarının kopyalarına nereden bulabiliriz diye soruyor“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Osman bey ben şimdi adliyedeyim ve duruşmadayım nasıl yapalım“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Onları scan de ederek şey yapabiliriz “ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok zaten karar 

tebliğ edilmedi bize daha biz UYAP’tan aldık ve şey yaptık ben size onu mail atmaya 

çalışayım“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bir saate kadar 

olur mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Bir zahmet olmazsa ben bir birisini gönderip aldırırım 

falan” dediği, Şerafettin Can’ın “Yok yok adliyedeyim hani benden“ dediği, Mehmet 
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Osman’ın “Tamam “ dediği, Şerafettin Can’ın “Aldır..  hani ya koşulda yok elektronik 

ortamda ben size“ dediği, Mehmet Osman’ın “Peki tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “ya 

imzasız halini UYAP’tan alınan haliyle biz word belgesi olarak yollayacağım o kararda“ 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın “Zaten öyle gelecek bugün 

falan gelecek diye tahmin ediyorum tamam“ dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam çok 

teşekkürler“ dediği, 

ID:  2193312582 de kayıtlı, 05.07.2013 17:57:04 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) İLKNUR’u (905325242xxx AV.İLKNUR ALCAN) aradığı görüşmede 

özetle; İlknur’un “He ben de bir yerde bir şeyler içiyorum yiyorum sana şeyi soracağım iki 

şey soracağım birincisi Cumartesi günü Taksim Dayanışma insanları Gezi Parkına mı 

çağırıyor “ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet doğrudur” dediği, İlknur’ un “He Parkın içine 

yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “tabi canım artık yani parkı kapatmaları zaten bir gerekçesi 

yoktu artık hiç yok yani “ dediği, İlknur’un “Hı hı İkincisi şey şu sinevizyon olayını 

sorabildin mi“ dediği, Şerafettin Can’ın “Canım ben hiç Odaya gidemedim bugün şey yani 

gittiğimde soracağım hiç gidemedim“ dediği, İlknur’un “Tamam canım” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Bir şey soracağım sen bu akşam toplantıya gidiyor musun“ dediği, İlknur’un 

“Gidiyorum evet” dediği, Şerafettin Can’ın “Peki ya ben şimdi bu duruşmadayım duruşma 

bitmedi Ceren’i de aradım ama“ dediği, İlknur’un “Şey Karargah dosyası mı“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “evet evet şey” dediği, İlknur’un “Ha kafanı topla da ne söyleyeceksen bir 

söyle bakayım“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ha tamam bu şey yarın bu 7’de Parka avukatlar 

buluşup Makine Mühendisler Odasının önünde falan beraber gidelim diyorum ben“ dediği, 

İlknur’un “Hı tamam teklifini biz öne sürelim şeyde “ dediği, 

ID:  2193357086 de kayıtlı, 05.07.2013 18:00:22 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) KADİR KÖKTEN’i (905556633xxx FEZA GAZETECİLİK A.Ş.) aradığı 

görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın “Kiminle görüşüyorum” dediği, Kadir’in “Zaman 

Gazetesinden Kadir KÖKTEN” dediği, Şerafettin Can’ın “Kadir bey siz kayıt alacağınız 

zaman bir daha söylerseniz iyi olur bir iki ben 23 gün önce biliyorum demedim çünkü 

bu böyle bir şey mümkün değil uyap kayıtlarını kontrol ettim görüşme tutanağı ile ilgili 

23 gün önce değil iki ben bunu te.. edeceğim üç dördüncüsü hani ben bir an için 

unutmuşum Zaman Gazetesi muhabiri olduğunuzu sizinle bayağı sohbet ettim yani bu 

ben çok ayıp bir şey yaptığınız yani ben” dediği, Kadir’in “Neyi anlayamadım bir dakika 

bir dakika bir dakika daha ben merhaba demeden saydırıyorsunuz bir dakika“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Durun haberin haberin manşeti haberin man“ dediği, Kadir’in “Can bey 

Can bey Can bey“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir 

dakika“ dediği, Kadir’in “Ben daha merhaba demeden saydırıyorsunuz” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Hayır yani hocam söyleyeceğinizi söyleyin benim söyleyeceklerim bu kadar başka 

bir şey söylemeyeceğim çünkü“ dediği, Kadir’in “Ama daha merhaba demeden sus nasıl 

diyeyim yani” dediği, Şerafettin Can’ın “Hocam şöyle söyleyeyim yani güvenilmez bir 

muhatap oldunuz kanaati var bende hani bunu konuşacak bir şey bunu da yazacaksınız niye 

söyl buyurun hocam dinliyorum merhabanızı da dinleyeyim buyurun“ dediği, Kadir’in “Siz 

bir avukat iseniz ki kamuoyunun gözü önünde bir avukat iseniz yani bir basın mensubuyla 

konuştuğunuzda basın mensubunun bunu haber yapmak için aradığının farkındasınızdır“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Efendim ben size dedim ki Ben size ben size dedim ki Kadir bey 

ben size dedim ki kararı biz resmi olarak öğrenmedik bakın karar “ dediği, Kadir’in “Pek tabi 

bende onu yazdım zaten haberime” dediği, Şerafettin Can’ın “Ha hay hayır hayır hayır 

şimdi söyleyeceğim karar 3 temmuz tarihinde Uyapa düşmüş tamam biz 3 temmuz 

tarihinde basın açıklaması yapmışsınız sizinki en basit anlamı ile ..formasyondur” 

dediği, Kadir’in “Peki siz görüşme tutanağından kararın içeriğine vakıf olduğunuzu 

söylemediniz mi” dediği, Şerafettin Can’ın “Hayır hayır kararın içeriğinden vakıf 

olamadığımız için hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi söyledim durum çok açık“ dediği, 
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Kadir’in “Tamam peki“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bugün odada basın açıklaması yaptık ben 

özür dilerim“ dediği, Kadir’in “Gördüm okudum onu okudum onu “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Bakın ben size ben size ben size herhangi bir şekilde kötü bir şey söylemek istemiyorum o 

yüzden izninizle telefonu kapatacağım çünkü Böyle bir böyle bir ilişki olamaz yani” dediği, 

Kadir’in “Müsaade ederseniz şunu söylememe izin verin” dediği, Şerafettin Can’ın “Buyurun 

buyurun“ dediği, Kadir’in “23 gündür biliyoruz demediniz mi siz” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Demedim“ dediği, Kadir’in “Peki birazdan biz yani bu açıklamayı görünce zaten ben 

dezenformasyona karşı açıklamayı da paylaştınız görünce zaten zan e ...” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Ben 23 gündür bakın beyefendi beyefendi” dediği, Kadir’in “Ses kaydınızı 

yayınlamamız şart oldu artık“ dediği, Şerafettin Can’ n “Beyefendi “ dediği, Kadir’ n “Çünkü 

yalancılıkla itham ediyorsunuz” dediği, Şerafettin Can’ın “Beyefendi ben 23 gündür demiş 

olamam kararın görüşme tutanağının UYAPa giriş tarihi 18 Haziranmış ya” dediği, 

Kadir’in “Peki yani “ dediği, Şerafettin Can’ın “Ben o gün görmüş olsam bir dakika bir 

dakika  ben o gün görmüş olsam 15 gün eder bütün olayların sonlandığı tarihten sonra 

15 Haziranda parka polis girmiş 16 Haziranda Sıraselvilerde insanlar gözaltına alınmış 

kararın görüşme tutanağının UYAPa girdiği tarih 18 Haziran” dediği, Kadir’in “Şimdi 

Can bey” dediği, Şerafettin Can’ın “Yani şimdi bakın Kadir Kadir bey yalancılıkta” dediği, 

Kadir’in “Bu 23 gündür biliyordum iddiası bana ait değil sizin ağzınızdan çıkan ifade” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Ben demed ya beyefendi diyorum ki size ben size diyorum ki ya 

bu konuşma... ben size diyorum ki karar hani görüşme tutanağının UYAPa kaydolduğu 

tarih 18 Haziran ben o gün görmüş Ben o gün görmüş olsam 18 Haziran sayın kaç gün 

oluyor 15 gün oluyor en fazla o gün görmüş olsam“ dediği, Kadir’in “Evet” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Budur hani dolayısıyla ben bunu böyle söylemiş olamam” dediği, Kadir’in 

“Yani 23 ifadesini benim uydurduğumu mu düşünüyorsunuz” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Beyefendi beyefendi bakın ben diyorum ki size kararın UYAPa düştüğü UYAPa girdi karar 

diyorum görüşme tutanağının” dediği, Kadir’in “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “UYAPa 

girdiği tarih 18 Haziran” dediği, Kadir’in “Zaten Can bey şunu ben ... etmem lazım zaten ben 

diyorum ki size“ dediği, Şerafettin Can’ın “Kadir bey bakın ben şöyle söyleyeyim ben 

söyleyeyim bir Zaman Gazetesi muhabiri ile 2 kere görüştüm ben yani bu 3.sü daha önce bir 

arkadaş beni İstanbul Barosu Hizmet Binası Davasıyla ilgili aradı tatildeydim İstanbul 

Barosuna karşı Mimarlar Odasının açtığı dava dedi bende dedim ki kendisine İstanbul 

Barosuna karşı açmadık İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı açıldı o dava “ dediği, 

Kadir’in “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “İstanbul Barosu da İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinin yanında katılma isteğinde bulundu” dediği, Kadir’in “Evet“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Şimdi bundan sonra eğer haber yapacaksanız ben size anlatayım dosyayı ama dedim 

siz isterseniz istihbarat şefiyle ya da neyse amirinizin adı sizin o arkadaşı kastediyorum 

onunla bir konuşun dedim ondan sonra aramadı arkadaş ondan sonra beni arayan ilk Zaman 

Gazetesi muhabiri sizsiniz Çok ayrıntılı olarak anlattım size ve ben 23 gün demedim 23 gün 

demişsem bile ki demedim“ dediği, Kadir’in “Evet” dediği, Şerafettin Can’ n “Demişsem bile 

bu maddi bir hatadır diyorum ki size kararı ya döndüm baktım yani UYAPa görüşme 

tutanağının girildiği tarih 18 Haziran ve Ondan önce bakın şunu da söyleyeyim size ben 

2 aya yakın bir zamandır tahmin ediyorum zaten iptal kararı verileceğini çıktım bütün 

televizyon programlarında dedim iptal kararı bekliyoruz biz dedim ama sorun şudur 

bir Başbakan düşünün yürütmenin durdurulması kararından sonra mahkeme fırçalıyor 

ben sonra değişik ... neyse ... ben herhangi bir şekilde kararı görmeden kararın 

kendisini görmeden bir şey söyleyemem“ dediği, Kadir’ in “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Bu açıdan ben hani tabi ki sizin samimiyetinize niye güveneyim ama hani çok büyük 

haksızlık ettiğiniz kanaatindeyim daha fazla “ dediği, Kadir’in “Peki” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Konuşmak istemiyorum bunları da bunları da buda ses kaydı çünkü bunları da 

yazmanızı istemiyorum Çok açık söyleyeyim buradan da montajlamayın Buradan da 
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montajlamayın ben inanılmaz bir şey yani “ dediği, Kadir’in “Şu söyledikleriniz direk itham 

direk itham ediyorsunuz bizi montaj diyorsunuz“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hayır ben itham 

etmiyorum ya rica ediyorum rica ediyorum hayatta olmamış şeyler değil bunlar rica ediyorum 

hani fıtratınıza sığınarak rica ediyorum ben daha ne diyeyim böyle bir şey olmaz yani İnsan 

insan bakın beyefendi insanlığın öldüğü bir meseleyle ilgili olarak diyorsunuz ki diyorsunuz 

hiç şunu düşünmeden diyorsunuz onu ben gördüysem Kültür Bakanlığı da gördü İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi de gördü” dediği, Kadir’in “Can bey Can bey“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Ben bakın hocam Kadir bey ben size hani hakikaten çok sinirliyim yani 

sabahtan beri bununla uğraşıyorum ben size şunu söyledim şunu niye yazmadınız 

kararın karar numarasını ben Zaman Gazetesini haberi ile öğrendim ne yapacağız“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Dünya görüşlerimiz dünya görüşlerimiz çok yüksek olasılıkla 

birbirinden taban tabana zıt“ dediği, Kadir’in “Muhtemelen“ dediği, Kadir’in “BİZ GEZİYİ 

TAMAMEN DESTEKLİYORUZ ZATEN YANİ BİZİM ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK 

LÜTFEN“ dediği, Şerafettin Can’ın “YA BEYEFENDİ YANİ GEZİYİ SİZ 

DESTEKLEYİN YA DA DESTEKLEMEYİN BEN BUNUNLA İLGİLENMİYORUM 

BEN DİYORUM Kİ BAKIN 6 HAZİRANDA BİLMİŞ OLSAM 6 HAZİRANDA 

BİLMİŞ OLSAM ETHEM SARISÜLÜK’ÜN ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BUNU BİLİYOR 

OLURUM BEN ANLATABİLİYOR MUYUM“ dediği,  

ID:  2195214776 de kayıtlı, 06.07.2013 19:43:22 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) BILGE’nin (905066038xxx BILGE SECKIN CETINKAYA) aradığı 

görüşmede özetle; Bilge’nin “ne yapıyoruz ... ya Cihanlar falan oralarda onlar soruyorlar “ 

dediği, Şerafettin Can’ın “canım ben şuan İlkyardım dayım şu an bilmiyorum hiç “ dediği, 

Bilge’nin “ne ilkyardımda mısın yaralandın mı“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok TOMA’nın 

önünde biraz gaz yedim ama iyiyim yani bir şey yok bilmiyorum yani şuan dışarıdaki 

durumu “ dediği, Bilge’nin “Geçmiş olsun Can “ dediği, Şerafettin Can’ın “Sağol“ dediği, 

Bilge’nin “Kimi arayayım Tayfun’u arayayım mı Tayfun’u” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Tayfun” dediği, Bilge’nin “Bir şey var mı yani şöyle yapacağız “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Yok yok “ dediği, Bilge’nin “Böyle yapacağız diye yoktur “ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok 

yani artık herkes elinden geleni yapar yani“ dediği, Bilge’nin “Tamam tamam canım “ dediği,  

ID:  2197427576 de kayıtlı, 08.07.2013 10:04:59 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) ASLI AYDINTAŞBAŞ’ın (905337447xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Aslı’nın “Can selam ben Aslı AYDINTAŞBAŞ “ dediği, Şerafettin Can’ın “Ha ha selam... 

telefonunu kaydetmemişim şey yani sizden kastın Taksim Dayanışması ise yoktu zaten hiç 

mevzu bile olmadı yoktuk yani ben gitmedim de” dediği, Aslı’nın “Ya biraz hafif ulusalcı bir 

vaziyette değil mi o yani benim seyrettiğim kadarıyla“ dediği, Şerafettin Can’ın “Şimdi benim 

ağzımdan öyle dedi demezsen bence biraz öyle bir şey olmuş televizyondan izledim Taksim 

Dayanışması yoktu yani “ dediği, Aslı’nın “şimdi her gün Taksim Dayanışması çok ulusalcı 

bunlar bilmem ne falan feşmekan ... Biliyorsun programda ben de her ...” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Dün izlemediğim hiç sadece “ dediği, Aslı’nın “Sa..mak zorunda kalıyorum artık 

böyle ve“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ya bir şey soracağım ...... sen sözünü bitir kestim özür 

dilerim “ dediği, Aslı’nın “Yok ..in hobisi oldu Taksim Dayanışmasına çakmak bende 

hani tabi ki Taksim Dayanışması bir siyasi parti değil ki hani bir sürü an.. den oluşan 

bir şey olduğu için hani “ dediği, Şerafettin Can’ın “... sadece ya başka bir şey değil ya ...” 

dediği, Aslı’nın “Bize ne yani bir platform bende diyorum Taksim Dayanışması diye bir şey 

yok diyorum yani hani bir böyle senin sandığın gibi her şeyi organize eden falan bir yapı değil 

diyorum ama o bir şey buluyor web sitesinden bu Taksim Dayanışması Kürt meselesiyle ilgili 

bu zamana kadar ne açıklama yapmış ki mesela diyor“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tövbe 

estağfurullah ya (gülüyor)” dediği,  

ID:  2198026798 de kayıtlı, 08.07.2013 15:26:28 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) ÖMER MADRA’nın (905336590xxx) aradığı görüşmede özetle; (ÖMER 
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MADRA’NIN TELEFONUNDAN GÖZDE KAZAZ GÖRÜŞÜYOR) Gözde’nin “Gözde 

KAZAZ ben Açık Radyodan merhabalar Can bey “ dediği, Şerafettin Can’ın “Ha merhaba 

buyurun“ dediği, Gözde’nin “Can bey şimdi bugünkü forum çağrısı için biz hem bir çağrı 

hem de küçük bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sizinle kısa bir söyleşi yapmak 

istiyoruz uygun olur musunuz acaba“ dediği, Şerafettin Can’ın “tamam ne zaman“ dediği, 

Gözde’nin “şimdi canlı olmasın diyoruz çünkü bizim program 6 buçuk gibi falan muhtemelen 

o ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam şöyle yapalım mı bir 10 dakika sonra konuşalım mı 

10 dak..” dediği,  

ID:  2198187681 de kayıtlı, 08.07.2013 16:42:51 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) GİZEM’in (905428312xxx HATICE KUTLU) aradığı görüşmede özetle; 

Gizem’in “... Bahçelievler Forumundan aradılar da …yarın ki foruma Mimarlar 

Odasından biri gelebilir mi dediler Derya’ya ulaşamadım ...” dediği, Şerafettin Can’ın “ 

Mücella ve Derya dışında buna yanıt verebilecek kimse yok yani “ dediği, Gizem’ in 

“...onlara ulaşma şansın oluyor mu senin nasıl yaparız ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Ben ben 

Odada değilim şuanda onlara ulaşmak dışında şansımız yok yani “ dediği, … 

ID:  2198578272 de kayıtlı, 08.07.2013 20:01:42 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK’ün (905306609xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Cemal Sami’nin “Can neredesin“ dediği, Şerafettin Can’ın “Haseki deyim abi sen 

neredesin“ dediği, Cemal Sami’nin “He ben makinedeyim“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ha 

tamam vatandalar şu anda buraya getirecekler tamam“ dediği, Cemal Sami’nin “Kaç kişi sayı 

kaç“ dediği, Şerafettin Can’ın “Abi sayı emin değilim ya emin değilim 10 kişi de olabilir “ 

dediği, Cemal Sami’nin “27 kişi isim 27 ... isim ...“ dediği, Şerafettin Can’ın “Öyle mi 27 kişi 

var“ dediği, Cemal Sami’nin “Tabi tabi hayır ... Topluca alındığından sayısı 27 yani 

Dayanışmanın“ dediği, Şerafettin Can’ın “... olabilir“ dediği, Cemal Sami’nin “yöneticileri 

orada şu anda“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam“ dediği, Cemal Sami’nin “Bugün 

toplantıdakilerin hepsi orada“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım” dediği, Cemal Sami’nin 

“Üç dört kişi haricinde hepsi orada ... şu bu Cansu Sabri Hocan Süleyman SOLMAZ 

Haluk AĞABEYOĞLU hepsi orada” dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım Abi şey yarına 

çağrı yapacak mısınız onu bir konuşsanıza “ dediği, Cemal Sami’nin “yani şuanda üç kişi 

karar alırız artık uygulayabiliriz özgürüz o konuda “ dediği, Şerafettin Can’ın “valla bence 

bence“ dediği, Cemal Sami’nin “karar aldığımız kararları iletiriz sana Can benim şeyim şu 

yani şöyle şimdi yarın için ya bu gözaltı ile ilgili süreç nedir “ dediği, Şerafettin Can’ın “Onu 

şu an kestirmek mümkün değil“ dediği, Cemal Sami’nin “Ya örneğin insanları yarın şeyin 

önüne mi davet edelim öyle bir şey Vatan’ın önüne“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bence be 

bence Taksim yapalım abi “ dediği, Cemal Sami’nin “Taksim“ dediği, Şerafettin Can’ın “Hiç 

Vatan matan ayırmayalım bence Taksimdir normal 7 ...” dediği, Cemal Sami’nin “Kaçta “ 

dediği, Şerafettin Can’ın “7 “ dediği, Cemal Sami’nin “Akşam 7 mi 7 “ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Ha ha tabi tabi gözaltı ...“ dediği, Cemal Sami’nin “Normalde öyle bir şey 

düşünmüştük değil mi” dediği, Şerafettin Can’ın “Tabi tabi tabi bence odur yani “ dediği,  

ID:  2199811135 de kayıtlı, 09.07.2013 14:37:10 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) HÜSEYİN’i (905494305xxx TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİS) aradığı 

görüşmede özetle; Şerafettin Can’ın “Tamam Mücella’nın evine polis gitmiş“ dediği, 

Hüseyin’in “Öyle mi“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet Şimdi ben oraya geçiyorum 2 şey var 

1 Sola haber verelim“ dediği, Hüseyin’in “Evet “ dediği, Şerafettin Can’ın “Gazeteye, 

ikincisi de bunu bir şekilde duyurmaya başlayalım bu artık başka bir şey yani“ dediği, 

Hüseyin’in “Şimdi Dayanışma toplantısındayım bunu açıklayalım mı burada“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “tabi tabi açıklayın bu“ dediği, Hüseyin’ in “Tamam“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Bu bambaşka bir şey yani “ dediği, Hüseyin’in “Tamam“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Bence akşama çağrı yapılması kaçınılmaz yani“ dediği, Hüseyin’in “Tamam tamam“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Bunlar deli çünkü yani tutuklama çıkarmaya çalışıyorlar 
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tamam hadi“ dediği, Hüseyin’ in “tamam abi“ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam oldu Sen 

gazeteye de haber ver Abbasağa park..” dediği, 

ID:  2200509868 de kayıtlı, 09.07.2013 21:03:54 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) DERYA KARADAĞ’ın (905354882xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Derya’nın “son durumu merak ediyordum da ...” dediği, Şerafettin Can’ın “bir şey yok yarın 

sabaha savcılığa çıkacaklar yani sabah dediğime bakma yarın gün içerisinde“ dediği, 

Derya’nın “Anladım peki “ dediği, Şerafettin Can’ın “Burada ifade vermediler 4 tane soru 

var Taksim Dayanışması nedir nasıl bir oluşumdur Bileşenlerini sayınız 2 işte bir aydır 

yapılan eylem çağrılarını yaptınız mı Ondan sonra 3 neydi böyle tırıvırı yani diğer 

şeyleri tırıvırı 4 tane soru soruyorlar onun dışında 2911 soruyorlarmış herkese“ dediği, 

Derya’nın “O ne be“ dediği, Şerafettin Can’ın “Durum bu” dediği, Derya’nın “İki bin dokuz 

yüz ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet o 

Durum bu” dediği, Derya’nın “Anladım peki bir şey soracağım sana Şimdi biz yani şeyi o 

zaman şimdilik ben bekliyorum yine haber bekliyorum yarın için “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Ya biz tweet atmak zorunda değiliz boş ver atma ya Allah Allah  boş ver bir şey diye.. 

diyebilecek durumda değiliz yani ya yani” dediği, Derya’nın “Anladım “ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Yarın sabah şey yaparız “ dediği, Derya’nın “Anladım “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Gece buradalar yani gece buradalar o belli onu yazabilirsin “ dediği, Derya’nın “Peki peki 

şey temsilciler falan orada olacak mı Vatanın önünde“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yok yok 

ya milleti burada ... etmenin manası yok “ dediği, Derya’nın “He sen orada mısın“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Ben buradayım biraz daha buradayım sonra çıkacağız Tamam hadi” dediği, 

Derya’nın “Tamam peki şey avukat mavukat öyle bekleyecek miyiz orada öyle“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Yok canım ya “ dediği, Derya’nın “İyi güzel“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Bir dakika şimdi kap.. kapatmam lazım Mücella’nın raporuna bakıyorlar tamam hadi 

hoşçakal” dediği,  

ID:  2207197803 de kayıtlı, 13.07.2013 21:17:15 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) AKİF BURAK ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “Geziye geldik en son işte bir sürü patırtı gürültüden sonra millet iftara o 

Beyoğlu Belediyesinin iftarı var ya oraya yuhluyor alkışlıyor falan ya arkadaşlar yapmayın 

etmeyin sonra bize de kızdılar siz bize niye engel oluyorsunuz diye öyle saçma sapan bir hal 

yani … Neyse şimdi toparladık da milleti forum oluyor burada” dediği, Akif Burak’ın “... 

dikkat edin“ dediği, Şerafettin Can’ın “Edeceğiz abi saçmalık işte” dediği, Akif Burak’ın 

“davayla ilgili savcılık itiraz etmiş diye bir şey duydum “ dediği, Şerafettin Can’ın “abi 4 

40 itibariyle itiraz etmemişti Cuma günü Ondan sonra itiraz ettiyse bilmiyorum evet Pazartesi 

gideceğim ama ben“ dediği,  

ID:  2208272360 de kayıtlı, 14.07.2013 17:09:46 de Şerafettin Can ATALAY’ n 

(905322337xxx) ONUR’u (905079437xxx ONUR TAS) aradığı görüşmede özetle; Onur’un 

“Hah abi şimdi bu Derya falan izinde diğer sekretaryada ki diğer arkadaşları ben tanımıyorum 

diye seni arıyorum kusura bakma sık sık rahatsız ediyorum da “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Estağfurullah“ dediği, Onur’un “şey diyeceğim abi şimdi biz bu esnaflarla falan bugün 

baya bir görüştük ettik hepsi tırsmışlar bu Şah Nargile Kafe var bir tane o şimdi 

kapısına yazı asıyor yazı astırdık ona şey yazıyor demokratik hakkını kullanıp eylem 

gerçekleştiren vatandaşlarımıza saldırdığımız için özür dileriz falan yazacaklar onu biz 

şimdi fotoğrafını falan alıp sosyal medyaya atacağız hani bu adamlar sonuçta özür diledi 

artık bunların böyle şey yapılmasına gerek yok şey yapalım onu yani yaygınlaştırma 

konusunda sizde destek atarsanız seviniriz biz paylaşacağız“ dediği, Şerafettin Can’ın “... 

sen bana da yolla bende yaygınlaştırayım yarın da toplantıda gündem olsun bu“ dediği, 

Onur’un “Tamam abi “ dediği, Şerafettin Can’ın “Başka bir şeye ihtiyaç var mı “ dediği, 

Onur’un “Başka bir şey yok abi yine haberleşiriz “ dediği, Şerafettin Can’ın “Abi tamam 

yarın bu avukat bu arada beni bu avukatlar aradı yarın onbirde Bu Çağlayan konusunda çok 
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ısrarcılar isterseniz siz oraya gidin“ dediği, Onur’un “tamam abi Biz de kararsız kaldık biz de 

iki tarafa da adam göndereceğiz öyle çözdük o meseleyi öyle yani “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Tamam oldu ... “ dediği, 

ID:  2209459139 de kayıtlı, 15.07.2013 12:32:19 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) BEGÜM ÖZDEN FIRAT’ın (905334396xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Begüm Özden’in “Alman.. Almanya’yı diyorsan hiç yapmak istemediğim bir şey tamam 

ve ayarlamaya çalışıyorum kimseyi bulamıyorum her şey her an değişiyor bir de onun 

yanında eylül de iki tane Amsterdam ve bilmem neyi ayarlamayı çalışıyorum “ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Anladım da ...” dediği, Begüm Özden’in “Şu anda yapabildiğim 

becerebildiğim bu idi yani ve her şey benim üzerimden dönüyor Almanya’dan günden üç kere 

arıyorlar kim geliyor ne zaman geliyor“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım tamam ben 

anladım “ dediği, Begüm Özden’in “İnsan bulamıyoruz falan filan yani ve“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Ya insan bulamıyorsun ...” dediği, Begüm Özden’in “Şuanda bulabildiğim tek bu 

çözüm buydu yani “ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım ya insan bulamıyorsun bir tarafta iki 

diğer tarafta üç kişi  niye üç kişi çünkü biz yani arkadaşlar ben birisini diğer tarafta ki 

program uymuyor peki ben bu mesele olduktan sonra bana söylüyorsun hani bende buna itiraz 

ediyorum yani bu bence hakikaten hani ...“ dediği, Begüm Özden’in “Can bunun neresi kötü 

Fırat’la olmanızın neresi kötü yani “ dediği, Şerafettin Can’ın “Canım şu kötü yani hani zaten 

sabit insanlar var ... biriside üçüncü yani  yok“ dediği, Begüm Özden’ n “Hayır alakası yok 

işte üç ya kaç kişi geldiniz “ dediği, Şerafettin Can’ın “Anlatayım dur emin ol bundan ... yok 

hani ben ben böyle algılıyorum“ dediği, Begüm Özden’in “... gerçekten büyütülecek bir şey 

değil şuanda zaten böyle hakikaten acayip“ dediği, Şerafettin Can’ın “Büyütmüyorum 

büyütmüyorum ...” dediği, Begüm Özden’in “İki haftadır şu işi çözmeye çalışıyorum dün 

zorla Coşkun’u ayarladım bilmem ne falan tamam mı yani bana bunla şey yapma yani“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “... anladım hani ...” dediği, Begüm Özden’in “Zeyno son anda yok 

ben Meksika’dan oraya yetişemeyeceğim bilmem ne falan diyor“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Begüm tamam bende diyorum ki sana tamam bu iş halleden insanların üzerine böyle şey olur 

millette ona kapris yapar ben böyle bir kapris yapmamaya çalışıyorum sadece neye neye ...“ 

dediği, Begüm Özden’in “Ya kaldı ki sende ne olursa olsun tamam ben tamam olur gelirim 

falan dedin yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Begüm dedim“ dediği, Begüm Özden’in “Tamam 

mı ya o yüzden o kadar önemli ve çok büyük bir şey olacağını düşünmedim özür dilerim ama 

bunda yapabildiğim şey bu“ dediği, Şerafettin Can’ın “Begüm dediğim işte bu sadece bunu 

soracağım ...” dediği, Begüm Özden’in “Buradan konuşmayalım yani“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “Tamam buradan konuşmayacağız dediğimi işittin mi sadece onu soracağım yani“ 

dediği, Begüm Özden’in “Bu neyi gösteriyor Can bu sadece yani yapabildiğim şey şuanda bu 

tamam mı sıçtığımın Almanya işi acayip sinirimi bozuyor zaten ve gitmek bile istemiyorum 

ve günde iki kere Almanlar şöyle mi böyle mi diye arayıp duruyorlar bir yok ben gelmem biri 

o zaman gidemem falan diyorlar yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Ben bir şey de.. ya ben bir 

şey demiyorum tamam bunu o zaman geçelim ya tamam tamam hani bi.. ben nasıl düşündüm 

kafam nasıl çalıştı onu anlatmaya çalıştım“ dediği, Begüm Özden’in “Özür diledim öyle öyle 

düşündün ... öyle değil yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Estağfurullah estağfurullah“ dediği, 

Begüm Özden’in “Yapabildiğim şuanda bu böyle bir organizasyon yani bu“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Özür dileme niye özür diliyorsun ya tamam canım tamam “ dediği, 

ID:  2211080078 de kayıtlı, 16.07.2013 10:44:00 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) BERAT’ın (905305109xxx BERAT ZELİHA ŞENAT) aradığı görüşmede 

özetle; Berat ın “aldın mı sorularımı“ dediği, Şerafettin Can’ın “aldım aldım ya Berat abla 

benim iki tane sıkıntım var birincisi Daha basit olan bugün yine hani ortalık karıştı ve 

dolayısıyla hani zamanla ilgili bir sıkıntı olabilir ama bu basit olan bunun üstesinden 

gelebilirim ikincisi ya Taksim Dayanışması ne diyelim adına bir şey söylemek fena halde 

sıkıntılı bir şey haline geldi hukuken değil siyaseten hani böyle Paylaşılamaz bir iş haline 
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Dolayısıyla hani o kısmıyla ilgili nasıl yaparız nasıl ederiz onu kestiremedim 

anlatabildim mi meramımı” dediği, Berat’ın “He he anladım anladım bugün ne oldu” 

dediği, Şerafettin Can’ın “50 gözaltı” dediği, Berat’ın “Yapma ya “ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Hı hı“ dediği, Berat’ın “İsta.. olay mı var “ dediği, Şerafettin Can’ın “İstanbul yok 

öğrencilerin evlerini basmışlar“ dediği, Berat’ın “Operasyon he anladım canım anladım ne 

yapalım o zaman peki sen şöyle bir şey süreci sen yaz“ dediği, Şerafettin Can’ın “nasıl 

yazacağım ki abla sen bu bir şey soracağım siz ne zamana bağlayacaksınız dergiyi” dediği, 

Berat’ın “... Pazartesiye yanıtların elimde olması lazım“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım 

anladım bir şu bu senin numaran mı “ dediği, Berat’ın “Evet canım benim numaram bu” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam peki şu günün nasıl bittiğini bir görelim ben seni 

arayacağım olur mu“ dediği,  

ID:  2217147904 de kayıtlı, 19.07.2013 18:15:47 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) YİĞİT ACAR’ın (905354253xxxx) mesaj attığı görüşmede; “Abi 28 

temmuz pazar günü akşam saatlerinde Maltepe’de gezi direnişine ilişkin bir forum 

düzenliyoruz. konuşmacılardan biri olmayı kabul eder misin? Kılıçdaroğlu da katılacak 

büyük olasılıkla. Baya baya CHP’yi eleştirelim istiyorum :) Ne dersin?” şeklinde 

yazıldığı, 

ID:  2217330332 de kayıtlı, 19.07.2013 20:01:29 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) YİĞİT ACAR’ın (905354253xxx) mesaj attığı görüşmede;“7 konuşmacı 

olacak. Geziyi resmen anlatıp çakacağız herkese özellikle de bizim partiye. Taleplerimizi 

sıralayacağız. Aksam 6 gibi baslar iftardan önce biter. Sonra bir yeryüzü sofrası. 28 

Temmuz Pazar” şeklinde yazıldığı, 

ID:  2217346109 de kayıtlı, 19.07.2013 20:10:56 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) YİĞİT ACAR’ın (905354253xxx) mesaj attığı görüşmede; “senin yanında 

dayanışmadan bir kişi daha. İhsan Eliaçık. Kadın hareketinden biri. Galiba ezgi 

başaran. Mehmet karlı da olacak. halkevlerinden bir kişi de olabilir. Önerin varsa ya da 

sununla çıkmam diyeceğin biri varsa söyle abi.)” şeklinde yazıldığı,  

ID:  2229414800 de kayıtlı, 26.07.2013 20:21:49 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) CİHAN’ın (905356397xxx CİHAN AVCI) mesaj attığı görüşmede; 

“Hayırlı aksamlar abi nazilsin bir şey rica edeceğim senden salı günü Yeniköy forum 

olarak kentsel dönüşümle ilgili panel düzenleyeceğiz. Mimarlar odasından da uzman 

birini çağırmamız lazım. Yardımcı olabilir misin. Derya’ya sordum gelemeyeceğini 

belirtti” şeklinde yazıldığı, 

ID:  2232322480 de kayıtlı, 28.07.2013 18:04:30 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) FOTİ  BENLİSOY’u (905363819xxx) aradığı görüşmede özetle; Şerafettin 

Can’ın “çok hızlı sana bir şey soracağım çok özet haliyle şimdi ben bu Maltepe de bir 

toplantıya geldim konuşmacı olmak için bir tane metin gel var bugün Adeviyye’dir 

olunması gereken yer diyor sana şöyle soracağım Tahrir’de olanların hepsi darbeci 

midir “ dediği, Foti’nin “abi cuma itibariyle e durum biraz tabi şey kötü ama bugün olun 

olunması gereken yer Adeviyye değildir başka meydandır yani bence var bir tane küçük 

meydan üçüncü meydan diyorlar orasıdır yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “Küçük adı ne 

meydanın“ dediği, Foti’nin “Sfenks Meydanı diye bir meydan …bu piramidin içinde ...” 

dediği, Şerafettin Can’ın “ne yapıyorlar onlar “ dediği, Foti’nin “onlar işte Mursi’ye de şeye 

de Orduya da karşıyız yani hani hikayesi” dediği, Şerafettin Can’ın “anladım yani daha 

çok bizimkiler oradalar diyorsun“ dediği, Foti’nin “tabi ...” dediği, Şerafettin Can’ın “ya 

şimdi şöyle Koray ÇALIŞKAN yazmış bu metni ondan sonra “ dediği, Foti’nin “Yok abi yok 

Koray Koray böyle şey ispat etmeye çalışıyor kendisini böyle AKP’ye ispat etmeye çalışıyor 

yani“ dediği, Şerafettin Can’ın “anladım yani bir şöyle  tamam “ dediği,  

ID:  2267363702 de kayıtlı, 16.08.2013 16:20:56 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) AYFER’in (905557630xxx AYFER ÇALIKIRAN) aradığı görüşmede 



479 

 

özetle; Ayfer’in “İyiyim ben de şey soracağım sana bugün Taksim Dayanışması bir çağrı 

metni yayınladı bu 17 Ağustos ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Evet “ dediği, Ayfer’in “ne 

zaman olacak eylem ya da ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Yani bir eylem yok herkesin 

park kendi parklarında olmaya çağırıyor“ dediği, Ayfer’ n “Herkesin kendi parklarında 

olmaya çağırıyor“ dediği, Şerafettin Can’ın “Parklarına hani mahallesindeki parka gitsin 

herkes” dediği,  

ID:  2278489934 de kayıtlı, 22.08.2013 21:34:43 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) BARIŞ ALP ÖZDEN’i (905558640xxx) aradığı görüşmede özetle; Barış 

Alp’in “yarın şeye gidiyorum ben de Almanya’ya sabahtan“ dediği, Şerafettin Can’ın “... 

hayırlı yolculuklar bol kazançlar … şimdi abi dün kabaca sen önceki haftaki  toplantıda da 

yoktun O yüzden bir özet yapmaya çalışayım şimdi bir kaç düzeyde tartışma var bir tanesi bu 

Taksim Dayanışmasının sekretaryası yürütmesi başarısız yapamıyor edemiyor Bu 

genişlesin Öyle olsun böyle olsun falan filan bir de tabi şey var yani işte bunca tutuklu var 

bunca işte ölen var bunca yaralanan var bunlara niye sahip çıkmıyorsunuz  Diye böyle bir tür 

kuru ajitasyon var  ikinci bir düzey bu falan filan şimdi bunu yapanlar hani birinci 

söylediğimin mesela bayraktarı diyelim Ahmet ondan sonra Haluk abi falan filan  ikincisinin 

ise bayraktarı ne diyelim dergi çevreleri esas olarak “ dediği, Barış Alp’in “Malum evet“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Dergi çevreleri şimdi ikincisine ilişkin çok fazla söylenecek bir şey 

yok yapılabilenler var yapılamayanlar var daha fazla yapılması gerekenler var bu açık şimdi 

bunun ... geçen toplantıda ben ve Foti şunu söylemeye çalıştık organizasyon konuşmaktan 

organize olmaya iş yapmaya fırsat bulamayız dolayısıyla biz neler yapacağımızı falan 

konuşalım talepler var ortada bu taleplerle ilgili kampanya yapılabiliyor mu onu 

bakalım falan filan bu konuşuldu Kabaca geçen hafta bu haftaki toplantıda ben bunu 

yineledim bir takvim çıkartabiliyorsak onu konuşalım falan filan ondan sonra somut olarak da 

31 ağustosta tüm parklarda barışı konuşmaya çağıralım yurttaşları dedim ben mesela 

çünkü daha önce ben kimi verileri temas etmiştim buna ilişkin bir eğilim vardı fakat dünkü 

toplantıda buna ilişkin karar çıkamadı haftaya bu baya bir mesele olacak önemli de mesele 

olacak hani 31 ağustosta ya da 30 ağustosta hiç fark etmez barışı konuşma yani barışı 

konuşmaya çağrı meselesine destek atılmasına karar var bir mesele bu onun dışında yani şöyle 

söyleyeyim Taksim Dayanışmasını dövme seansı yapmak çok kolay fakat buradan elimizde 

bir kazanım kalmaz bir şey kalmaz yani esas olarak önümüzdeki dönem ne yapacağımızı 

somut başlıklar halinde konuşmalı ve onları yapmaya başlamalıyız bence mesele budur esas 

itibariyle bu kadar başka bir şey de yok yani ayrıntı anlatabilirim “ dediği, Barış Alp’in “Hı 

yok yok ayrıntıya gerek yok ya ben grubu bir bilgilendirmiş olayım yani ...” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Tamam haftaya yine aynı saatte şey var o bu 31 ağustos barış çağrısı meselesine 

bence destek atılmasında yarar var onun dışında “ dediği, 

ID:  2279659455 de kayıtlı, 23.08.2013 16:11:32 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ ın “ya şu Alman adam şeyi sordu temyiz ile ilgili vaziyet nedir 

diye sormuştu“ dediği, Şerafettin Can’ın “vallahi açıkçası bakmadım son 10 gündür 

dosyaya temyiz etmişlerdir ama yani temyiz etmeme olasılıkları yok Pazartesi Salı 

bakalım ve ben size haber edeyim olur mu“ dediği, Mehmet Osman’ın “Siz İstanbul’da 

mısınız Pazartesi Salı günü” dediği, Şerafettin Can’ın “Bir dakika ya şuanda Bandırma 

feribotundan iniyorum Bandırma’ya tatile çıkıyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ha tatile 

çıkıyorsun o zaman” dediği, Şerafettin Can’ın “Evet“ dediği, Mehmet Osman’ın “Ben o 

zaman şey yapayım temyiz edilmiş diye yazayım onları daha sonra bilgi yollarız“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Evet temyiz etmeme olasılıkları yok yani“ dediği,  

ID:  2341024203 de kayıtlı, 27.09.2013 14:12:13 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) ÇAĞLA MENDERES’in (905352195xxx ESMA YAYLA ÖZKAN) aradığı 

görüşmede özetle; Çağla’nın “Can bey merhaba ismim Çağla MENDERES telefonunuz 
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bana iki yerden ulaştırıldı Gezi Derneği Tuğçe ÖZEL ve Bilgi Üniversitesi Zehra 

KAFKASLI tarafından biz bir yapım şirketiyiz Atina İstanbul ayağı olan Gezi ile ilgili 

bir belgesel hazırlıyoruz“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet Senem ile konuşmuşsunuz sanırım 

Senem AYTAÇ ile “ dediği, Çağla’nın “evet konuştum doğrudur“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Evet “ dediği, Çağla’nın “hatta biraz önce de ulaşmaya çalıştım çünkü iki gün önce 

konuştuk Dergi baskıya girecek Cuma yapabiliriz demişti Can bey ben biraz belki son 

dakika arıyorum ama genelde böyle gelişiyor Gezinin geliştiği gibi açıkçası bu belgesel 

de yarın öbür gün sizinle bir röportaj yapmamız mümkün olabilir mi yarın veya öbür 

gün yani Cumartesi ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Yani ben bu akşama yetişebilirsem bu 

akşam için sözleştiğinizi biliyorum Senem’lerle bu akşam halledelim ama yetişememe 

olasılığım var O durumda yarın yada Pazar günü yaparız tabi“ dediği, Çağla’nın “Anladım 

yalnız Senem bana dönmedi ... saat kaçta yapılacağına dair bizim saat beşe kadar şeyimiz yani 

röportaj randevularımız var Senem” dediği, Şerafettin Can’ n “Anladım yok beşten sonrası 

için konuşuyorlar bende mail üzerinden takip ediyorum arkadaşlarla yazıştılar çünkü“ dediği, 

Çağla’nın “Ha öyle mi anladım “ dediği, Şerafettin Can’ın “Beşten sonrası için konuşuyorlar” 

dediği, Çağla’nın “Ha yalnız şöyle bir şey şimdi Gezide yaparsak ışığı kaybetmek 

istemiyoruz“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım tamam tamam ben o kısmına karışmayayım 

ben zaten “ dediği, Çağla’nın “Tamam” dediği, Şerafettin Can’ n “Ona dahil olmayı tasavvur 

etmemiştim Yarın yada pazar ... de benim için uygun olur“ dediği, Çağla’nın “Olabilir ha“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “nasıl ayarlayalım“ dediği, Çağla’nın “Daha iyi olur şimdi şöyle 

bizim saat bir de başlıyoruz biz Gezide Divan Oteli girişi önde Mustafa bey ile 

başlayacağız işte bu ilk kepçe atıldığında önüne yatan arkadaş Gezi Derneğinden“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Mustafa Cevdet ARSLAN evet “ dediği, Çağla’nın “Evet onun 

akabinde sizi alabiliriz mesela bize bir mesela ... “ dediği, Şerafettin Can’ın “Şöyle yapalım 

mı bana isminizi tekrar söylerseniz ben bu akşam arayıp size saat ... bilir miyim“ dediği, 

Çağla’nın “Olur tabi ki“ dediği, 

ID:  2346225981 de kayıtlı, 30.09.2013 15:00:15 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) SÜHA’nın (905353530xxx SÜHA YILMAZ) mesaj attığı görüşmede; 

“Arkadaşlar Gülsuyu’ndaki olaylardan ve Hasan Ferit Gediz’in vefatından ötürü fakat 

iptal olmuş olup, Etiler forumunun çağrısına istinaden sanatçılar parkı/Etiler’de 

buluşulup saat 20:00de armutluya yürüyeceğiz, tüm park forumlarına duyurulur.” 

şeklinde yazıldığı, 

ID:  2351437425 de kayıtlı, 03.10.2013 12:02:44 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “ya bu şey sormuştu ben ona cevap veremedim ama temyiz ile 

ilgili bu Alman adam hukuk müşaviri” dediği, Şerafettin Can’ın “Evet temyiz ettiler” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Temyiz ettiler onunla ilgili herhangi bir bilgi bizde var mı sizde 

var mı” dediği, Şerafettin Can’ın “bir dakikanızı rica edeyim ben sizi arayayım mı biraz 

sonra” dediği, 

ID:  2351442397 de kayıtlı, 03.10.2013 12:05:02 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Şerafettin Can’ın “Alo Osman bey bize dilekçeniz gelmemiş temyiz dilekçesi 

gerekçesi de şu yürütmenin durdurulması istemi ile temyiz ederlerse dosya Danıştay’a gidiyor 

Danıştay bir ilk ara karar veriyor onunla birlikte temyiz dilekçesini şey yapıyor” dediği, 

Mehmet Osman’ın “Ha anladım” dediği, Şerafettin Can’ın “Gönderiyor ama temyiz edildi 

ben eminim” dediği, Mehmet Osman’ın “Anladım anladım tamam” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Mahkemeden sordum ve sormuştum ve temyiz bilgini öğrenmiştim” dediği, Mehmet 

Osman’ın “Tamam bu iki tane karar vardı bunlardan hangisini temyiz ettiler” dediği, 

Şerafettin Can’ın “2012/778 Esas sayılı dosyanın kararını temyiz ettiler diğerinde henüz bir 

karar yok zaten” dediği, Mehmet Osman’ın “Ha tamam o yürütmeyi durdurmaydı değil mi 
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tamam” dediği, Şerafettin Can’ın “Evet evet evet” dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam okey 

tamam peki teşekkürler” dediği,  

ID:  2417610592 de kayıtlı, 04.11.2013 10:50:39 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU’nun 

(903124598xxx AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE DELEGASYONU) aradığı görüşmede 

özetle; (ÖZDEN ENGİN KONUŞUYOR) Özden Engin’in “Sayın ATALAY iyi günler AB 

Türkiye Delegasyonu Ankara efendim rahatsız ettim sizi“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Estağfurullah buyurun“ dediği, Özden Engin’in “... öğlen yemeği davetini arz etmiştim size 

Komiser Füle geliyor 7 Kasımda bir emailinize yollamıştım ama bilmiyorum baktınız 

mı“ dediği, Şerafettin Can’ın “Benim dikkatimden kaçmış kusura bakmayın” dediği, Özden 

Engin’in “Olsun efendim rica ederim gmail adresine attım ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Ne 

zaman gönderdiniz“ dediği, Özden Engin’in “Efendim Cuma günü yollamıştım 1 Kasımda“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Peki gönderici ismi nedir onun üzerinden aray.. ...” dediği, Özden 

Engin’in “Tabi ki efendim benim Özden ENGİN ismim ama soyadımız önce çıkıyor bizim 

Engin Özden diye çıkmıştır muhakkak“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet şu an gördüm çok ... “ 

dediği, Özden Engin’in “Ama rica ederim daha yeni sayılır da biraz acele ediyoruz şeyden 

vakit daralıyor diye“ dediği, Şerafettin Can’ın “7 Kasım Perşe..” dediği, Özden Engin’ in “O 

da Cuma yalnız yazmışım ben konu kısmında yanlış yazmışım ama Perşembe” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Peki kaçla kaç arası“ dediği, Özden Engin’in “12:30 da efendim“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Peki nerede“ dediği, Özden Engin’in “Bu Sultanahmet’te Armada otel var“ 

dediği, 

ID:  2429861058 de kayıtlı, 10.11.2013 17:00:55 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) MURAT’ın (905064305xxx MURAT YALÇIN) aradığı görüşmede özetle; 

Murat’ın “Can hocam ben Murat İzmir den diye söyleyeyim geçen Özgür KARADUMAN ın 

avukatlık bürosunda birlikteydik hatırlamışsınızdır belki“ dediği, Şerafettin Can’ın “Evet 

hatırladım nasılsınız“ dediği, Murat’ın “Sağolasın hocam ayın 19una kadar dolu olduğunu 

söyledin ama biraz yoğunsun herhâlde koşturmaca halinde misin sesinden öyle hissettim 

şimdi ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Yok yok evdeyim gayet rahatım ...” dediği, Murat’ın “He 

eyvallah o zaman“ dediği, Şerafettin Can’ın “Bugün herhangi bir koşturmaca olmadı yani “ 

dediği, Murat’ın “şey telefonunu şey verdi Foti hocam verdi geçen hafta onunla da 

konuşmuştuk Foti BENLİSOY’la bu yani hiç İstanbul dışına çıkma şansınız var mı İzmir’de 

önümüzde ki hafta Cuma günü Gezi Direnişi üzerine Taksim Dayanışma Platformundan 

bir arkadaşımız gelirse güzel olur diye düşündük de” dediği, Şerafettin Can’ın “Şimdi 

şöyle bir sıkıntı bu Cuma mı“ dediği, Murat’ın “Yani evet bu Cuma oluyor bugün günlerden 

işte Pazar önümüz Cuma oluyor” dediği, Şerafettin Can’ın “Peki şöyle söyleyeyim Cumartesi 

olursa seve seve gelirim ama Cumayı şu an bilemedim“ dediği, Murat’ın “Buraya mı “ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Cuma mı yapacaksınız toplantıyı evet kim gelecek başka” dediği, Murat’ın 

“... genelde her bizim her Cuma normalde forumlarımızda Hatta geçtiğimiz bir iki hafta 

Perşembe yapmak zorunda kaldık forumu yaptığımız salon düğün salonu belediyeye ait“ 

dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım “ dediği, Murat’ın “Sürekli orada yapıyoruz forum 

parkımızda aynı parkın içinde düğün salonu Cuma günleri ... düğün olunca Perşembeye 

sarkıtmıştık hani normal günlerimiz Cuma ama şöyle bir şey olur katılımcılar derler ki biz 

Cuma günü uygun değiliz biz Cumartesi gününe de koyabiliriz ...” dediği, Şerafettin Can’ın 

“Peki başka kim katılacak hocam” dediği, Murat’ın “Bir şey söyleyeyim mi şu an iki isim 

vardı Foti BENLİSOY ve Can ATALAY diye“ dediği, Şerafettin Can’ın “Peki Foti 

Cumaya evet dedi mi“ dediği, Murat’ın “Yok hocam gelemiyor Cuma Cumartesi Pazar 

yurtdışında Şöyle hani illa ... değil o iki arkadaştan birisi olsun dedik öyle rakam falan 

belirlemedik” dediği, Şerafettin Can’ın “Peki hocam yarın” dediği, 

ID:  2456574492 de kayıtlı, 23.11.2013 21:28:09 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’nın (905322221xxx) aradığı görüşmede 
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özetle; Mehmet Osman’ın “Bircan YORULMAZ ile yine biraz konuştum da onun görüşü 

yani CHP listesinden bir adayı kim olursa olsun HDP’nin desteklemesi çok yani pek 

kolay gözükmüyor diyor “ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım o zaman yapacak bir şey 

yok“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet yani onu biraz beklemek lazım eğer yani o konuda 

şeylerse çok katılarsa yapacak sahiden fazla bir şey kalmıyor evet“ dediği, Şerafettin Can’ın 

“Yani bence de doğru bir tutum değil bu ama“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet“ dediği, 

Şerafettin Can’ın “Yani yapacak bir şey yok hani o ... siyasi sorumluluk işi“ dediği, Mehmet 

Osman’ın “Neyse yine yani bir kaç kişiye daha soracağım şeye ... konuşacağım bir Saruhan’la 

falan da konuşacağım“ dediği, Şerafettin Can’ın “Yani esas olarak ya şimdi şöyle söyleyeyim 

tahminimi söyleyeyim Bircan’ın söylediği Saruhan abinin söylediğidir çok hani iddialı bir 

tahmin olabilir bu ama benim fikrim odur... abi de bunu böyle düşünüyordur diye 

düşünüyorum“ dediği, Mehmet Osman’ın “Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “... yani sevmedim 

bu durumu ama yapacak bir şey yok” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet evet“ dediği, Şerafettin 

Can’ın “... yok “ dediği, Mehmet Osman’ın “... paylaşayım dedim yani şey aldığım ...” dediği, 

Şerafettin Can’ın “Neyse can sıkıcı ama yapacak bir şey yok hani“ dediği, Mehmet Osman’ın 

“Evet” dediği, Şerafettin Can’ın “Bizi bizi bizi aşarak ... bizim bir şey söylememiz de 

mümkün değil artık ...” dediği, Mehmet Osman’ın “Evet yani hayır tabi kesin bir karar değil 

bu ama yani dediği şey pek bunun ... yani şey olabileceğini zannetmiyorum diyor kabul 

göreceğini zannetmiyorum diyor“ dediği, Şerafettin Can’ın “Anladım anladım” dediği,  

ID:  2516662875 de kayıtlı, 21.12.2013 21:12:56 de Şerafettin Can ATALAY’ın 

(905322337xxx) AKİF BURAK ATLAR’ı (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Şerafettin Can’ın “yarın İstanbul’dasın değil mi” dediği, Akif Burak’ın “Sabah dönüyorum 

evet mitingde olacağım “ dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam selamlama yapacağını unutma” 

dediği, Akif Burak’ın “Mücella yapacaktı” dediği, Şerafettin Can’ın “Abi yani sen bir 

olacaksın istersen Mücella ablayı da yanına al git kürsünün oraya tamam” dediği, Akif 

Burak’ın “Ha tamam yarın sabah konuşalım ben Mücella’ya söyledim o tamam hallederiz 

dedi” dediği, Şerafettin Can’ın “Canım şöyle Mücella ya da sen çıkıp selamlamayı yapın 

yapın o zaman ama sen de ol yani tamam” dediği, Akif Burak’ın “Tamam tamam yani ...” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Gecikme ses aracının oraya gel beni bul Mücella ablayı da al gel 

yani “ dediği, Akif Burak’ın “Tamam peki görüşürüz ...” dediği, Şerafettin Can’ın “Haydi 

öpüyorum hoşçakal gecikme ha uyuyup muyuyup kalma haydi hoşçakal” dediği, Akif 

Burak’ın “Yok dokuz buçuk da buradan feribota bineceğiz sabah on birde oradayız” dediği, 

ID:  2517349292 de kayıtlı, 22.12.2013 11:29:56 de Şerafettin Can ATALAY’ı 

(905322337xxx) ECE’nin (905336545xxx NOB MİMARLIK RESTORASYON) aradığı 

görüşmede özetle; Ece’nin “merhaba ben Ece Işıl’dan almıştım numaranızı” dediği, Şerafettin 

Can’ın “Evet Söğütlüçeşme tarafında ses aracının oraya gelirseniz buradan çok rahat 

yönlendiririz birbirimizi olur mu” dediği, Ece’nin “Tamam aslında ben oradayım yani ses 

aracının şu an çok yakınında” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam ben ses aracının üstündeyim 

şu anda” dediği, Ece’nin “Ha tamam” dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam ses aracının 

üstündeyim ben tamam tamam” dediği, Ece’nin “bi ... geliyorum şimdi sizi orada nasıl ...” 

dediği, Şerafettin Can’ın “Tamam ben sizi bir görevli arkadaş aracın üstündeyim ben buradan 

konuşuruz aracın üstündeyim ben tamam” dediği, Ece’nin “Tamam geldim” dediği, 

ID:  2518129370 de kayıtlı, 22.12.2013 18:09:08 de Şerafettin Can ATALAY’a 

(905322337xxx) BEGÜM ÖZDEN FIRAT’ın (905334396xxx) mesaj attığı görüşmede; 

“BÖYLE ZAMANLARDA DAHA ÇOK SEVİYORUM SENİ. BİR AYAKLANMA 

DAHA OLURSA NE OLUR BİLMİYORUM:)” şeklinde yazıldığı, 
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2.2.13. Tayfun Kahraman   

Taksim Dayanışmanın sözcülerindendir. Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Şehir 

Plancıları Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. 

GEZİ kalkışması sürecinde, Kültür Varlıkları Koruma Kurulundaki memuriyetinden dolayı 

geçici olarak Gaziantep iline tayini çıkmıştır. Mehmet Osman KAVALA, Hanzade Hikmet 

GERMİYANOĞLU ve Ayşe Mücella YAPICI ile irtibatlıdır.   

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Mücella Yapıcı ile arasında 25/01/2011-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

5 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 12/06/2013-28/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

22 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile arasında 26/06/2013-29/06/2013 tarihleri 

arasında toplamda 5 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 04/06/2013-07/06/2013 tarihleri arasında toplamda 6 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 10/06/2013-11/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 4 adet iletişim kaydının mevcut olduğu,  

Şerafettin Can Atalay ile arasında 02/06/2013-27/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

17 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Mehmet Osman KAVALA ile irtibatlıdır. Mehmet Osman KAVALA’nın talimat ve 

yönlendirmesi ile hareket eden Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Yiğit 

AKSAKOĞLU’nun “Gezi parkı eylemlerini derinleştirip yaygınlaştırmak ve 

profesyonel eylemci yetiştirmek” amacıyla çeşitli çalışma grupları içerisinde yer almıştır. 

Gezi kalkışması süreci sonrasında oluşan toplumsal hareketliliği kendi istekleri doğrultusunda 

yönlendirebilmek adına İstanbul ve Türkiye genelinde yapılmakta olan forumlara katıldıkları 

anlaşılmıştır. Bu kapsamda Taksim semtinde bulunan GARAJ İSTANBUL isimli yerde 

değişik tarihlerde toplantı ve forumlar düzenlendiği, yine 27.06.2013 günü Hanzade 

GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU'nun organizesinde bir toplantı gerçekleştirildiği 

tespit edilmiştir. GARAJ İSTANBUL’da yapılan bu toplantılara Taksim Dayanışması 

üyelerinden Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can ATALAY’ın da katıldığı tespit 

edilmiştir. 

Taksim Dayanışmanın forumların bir çatı altında toplanması ile ilgili yaptığı 

çalışmalar kapsamında forum koordinasyonuyla ilgili görüşmeleri bulunmaktadır. Taksim 

Dayanışmasının aldığı kararlarla ilgili Taksim Dayanışması sosyal medya hesabından Twit 

atılmasıyla ilgili görüşmeleri bulunmaktadır. Akif Burak ATLARDAN hesabın şifresini 

isteyerek, Dayanışma adına twit atacağını söylemektedir. 

Ayrıca Taksim Dayanışması yönetim toplantıları, Taksim Gezi Parkı kalkışmasında 

aktif olarak görev almış ve basın açıklamaları yapmış, sosyal medya hesabından da yoğun 

olarak halkı GEZİ kalkışmasına davet ederek provokasyon içerikli paylaşımlarda 

bulunmuştur.  

TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARINDA 

Tayfun KAHRAMAN ve Şerafettin Can ATALAY’ın 06.07.2013 tarihinde 

saat:19.00 da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim İstiklal Caddesi Taksim Meydanı Kesişiminde 

bulunan Mcdonald’s isimli yer önünde Taksim Dayanışması Pankartlı bir grubun Polis 

Kuvvetleri önünde pankart açarak slogan attıkları, bu esnada Şerafettin Can ATALAY ve 

Tayfun KAHRAMAN isimli şahısların basın açıklaması yapan şahısların yanlarında 
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durdukları Şerafettin Can ATALAY isimli şahsın elinde A4 boyutunda beyaz renkli yazılı 

kâğıtların olduğu,  

31.08.2013 tarihinde İzmir Aliağa Barış ve Emek Şenlikleri kapsamında, Şerafettin 

Can ATALAY ve Tayfun KAHRAMAN’ın katılarak konuşma yaptığı tespit edilmiştir.  

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 
Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 06.07.2013 tarihli taksim dayanışma 

platformu müdahale (11) 
isimli video dosyası 

izlendiğinde ve video sesleri 

dinlenildiğinde; 

Video saati ile 12.25’de Tayfun 

KAHRAMAN olarak 

değerlendirilen şahıs kamera 

açısına girdiği Milletvekilinin 

emniyet görevlileri ile konuşma 

yaptığı yerde bulunduğu, 

kamera açısına video saati ile 

Ahmet Faik İNSEL’in kamera 

açısına girdiği, Açık 

kaynaklardan yapılan 

araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=ITbpPTdCol"  isimli linke bakıldığında; videoda Tayfun 

Kahraman isimli şahsın yaptığı basın açıklamasında; 

“Gezi Parkı, park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi 

Parkı’na Toplu Kışlası adı altında ya da başka 

herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin 

iptal edildiğine dair resmi bir açıklama 

yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin 

yıkılmasıyla ilgili girişimlerin durdurulmasını, 

Taksim Gezi Parkındaki yıkıma karşı direnişten 

başlayarak halkın en temel demokratik hak 

kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini 

veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce 

insanın yaralanmasına, yurttaşlarımızın ölmesine 

neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, 

Hatay valileri ve Emniyet müdürleri olmak üzere 

tüm sorumluların görevden alınmasını, gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanımının 

yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan 

yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına 

ilişkin açıklama yapılmasını, 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere 

Türkiye’deki tüm meydanlarda, kamusal alanlarda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili 

engellemelere son verilmesini, 

ifade özgürlüğünün önündeki 

engellerin kaldırılmasını talep 

ediyoruz” açıklama yaptığı, 

Foto Film Şube Müdürlüğü 

tarafından çekilen 16.11.2013 

Halk Cephesi Çağlayan Adliyesi 

(Güv.Şb. Personeli)  isimli 

00:51:08 süreli video dosyasına 
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bakıldığında; Berkin ELVAN’ın Babasının ve Avukatının basın açıklaması yaptığı,  Tayfun 

KAHRAMAN isimli şahsın “Merhabalar arkadaşlar bugün Berkin için buradayız ve berkin 

için adalet istiyoruz Taksim dayanışması olarak hepinizin bildiği gibi kaybettiğimiz yedi 

canımız ve şuanda hastanede yatmakta olan Berkin için ve bunların sorumlularının 

yargılanması için bizler mücadele etmeye devam edeceğiz bizler bugüne kadar Taksim de ve 

tüm Türkiye’de her zaman barışçıl hoşgörü içindeki gösterilerimizde şiddet gördük ve şiddetle 

karşılaştık şuanda bunun sonuçlarını yaşıyoruz bir arkadaşımız şuanda eminiz ki bizi oradan 

görerek ve buradaki sesimizi duyarak bizim yanımıza gelmek istiyor ama bunun için adalet 

istiyoruz özellikle sorumlular hakkın da az önce avukat arkadaşımızın açıkladığı gibi tüm 

sorumluların yargılanmasını bekliyoruz Taksim dayanışmasının talepleri hala daha 

karşılanmadı bu taleplerin takipçisi olduğumuzu ve kaybettiğimiz arkadaşlarımızın hale 

yaralı olan arkadaşlarımızın yanımıza dönmesi için çaba sarf edeceğimizi ve sorumlarının 

biran önce yargılanması için her türlü yolu deneyeceğimize buradan tekrar ifade etmek 

istiyorum teşekkür ederim” şeklinde konuştuğu,  gösterici topluluğun “Bu daha başlangıç 

mücadeleye devam, Berkin ELVAN onurumuzdur” şeklinde slogan attıkları,  

Toplam 15.36 dakika süren 

videonun sol üst köşesinde 

’canlı Ankara’ sağ üst 

köşesinde NTV şeklinde sabit 

yazı bulunduğu, Eyüp 

MUHÇU, Ali 

ÇERKEZOĞLU, Tayfun 

KAHRAMAN isimli 

şahısların konuşma yaptıkları, 

Tayfun Kahraman isimli 

şahsın basın açıklamasında: 

‘Arkadaşlar Gezi Parkı, park 

olarak kalmalıdır. Taksim 

Gezi Parkı’na Toplu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, 

projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin 

yıkılmasıyla ilgili girişimlerin durdurulmasını, Taksim Gezi Parkındaki yıkıma karşı 

direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle 

bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce insanın yaralanmasına, 

yurttaşlarımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay valileri ve 

Emniyet müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, gaz bombası ve 

benzeri materyallerin kullanımının yasaklanmasını, ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı 

için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir 

soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını, 1 Mayıs alanı olan Taksim ve 

Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda 

toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini, ifade özgürlüğünün 

önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanı sıra 27 Mayıs 2013 saat 

22.00'dan bu yana ülkemizin meydanlarında, caddelerinde, sokaklarında ve tüm kamusal 

alanlarında yükselen tepkilerin içeriğinin, ruhunun, beklentilerinin, taleplerinin yetkililer 

tarafından fark edilmesi gerektiğini düşünüyoruz yaşananları marjinallikle açıklamaya 

çalışmak, görmezden gelmek anlamını gelir, Gezi Parkı'na müdahaleyle simgeleşen iktidar 

anlayışının yurttaşlarımızda yaşam tarzına ve inançlarına müdahale ve hor görülme 

biçiminde algılandığı ve buna kadını, erkeği, genci yaşlısıyla büyük bir toplumsal tepki 

gösterdikleri, biz varız, buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri 

görülmektedir. Yükselen bu tepkinin içeriğinin başta 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, 

AOÇ ve HES'ler olmak üzere ekolojik değerlerimizin talanına ve güncel olarak Tabiatı ve 
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Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısına ilişkin itirazların, ülkemize ve bölgemize 

ilişkin savaş siyasetine karşı duruşun ve barış talebinin, kadın bedenleri üzerinde denetim 

kuran muhafazakar erkek politikalarına karşı yükselen sesin, üniversite, yargı ve 

sanatçılarımız üzerindeki baskılara karşı direncin, başta Türk Hava Yolları işçileri olmak 

üzere tüm emekçilerin hak gasplarına karşı taleplerinin, tüm cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği 

ayrımcılığına karşı mücadelenin, yurttaşların eğitim ve sağlık hakkına ulaşımının önündeki 

tüm engellerin kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim 

dayanışması’ şeklinde konuşmasını sonlandırdığı görülmüştür. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2189393840 de kayıtlı, 03.07.2013 14:28:52 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ı (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “Alo he abi şey ya 7 de de 7 de de toplantı.. ... olacağız yani nasıl olacak o iş” 

dediği, Akif Burak’ın “Ya şey diyor hani toplantıya başlarız bir ara veririz gideriz yaparız 

döneriz diyor” dediği, Tayfun’un “Nerede yapacakmışız meydanda mı” dediği, Akif Burak’ın 

“Taksimde meydanda Gezi parkı merdiveni falan bir yerde” dediği, Tayfun’un “Hı iyi 

tamam” dediği, Akif Burak’ın “Eylüle de haber vermiş zaten akşam basın açıklaması 

olacak diye dolaşıyor dedi” dediği, Tayfun’un “Şey şöyle yap o zaman Koray dava şeyi 

almış gördün mü Mail attı şimdi bize …Koray Uyaptan çekmiş abi kararı evet şuan da geldi 

karar onu da göz önüne alın tamam şimdi geldi” dediği, Akif Burak’ın “Tamam yani Can da 

zaten mahkemeye gitmişti bildiğim kadarıyla” dediği, Tayfun’un “Kavga etmiş Can falan 

Koray öyle dedi az önce bilmiyorum ne olmuş” dediği, Akif Burak’ın “Kavga mı etmiş” 

dediği, Tayfun’un “... mahkemeden alamamış ama Uyapa düşmüş Uyaptan almış şimdi Koray 

karar geldi abi mail inde var senin de” dediği, Akif Burak’ın “Tamam harika” dediği, 

Tayfun’un “Tamam abi” dediği, Akif Burak’ın “Sen haberleşiriz öyleyse “ dediği, Tayfun’un 

“Tamam benim 3 de şimdi bir randevum var biriyle görüşeceğim ondan sonra oralarda 

çalışmam lazım elimdeki işi bitiremedim haberleşiriz abi ben oralarda olacağım Taksim 

civarında olacağım” dediği, Akif Burak’ın “Tamam anlaştık “ dediği,  

ID: 2190592982 de kayıtlı, 04.07.2013 09:54:08 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) ASLI AYDINTAŞBAŞ’ın (905337447xxx ASLI AYDINTAŞBAŞ 

ALPTEKİN) aradığı görüşmede özetle; Aslı’nın “Gazetelerde bugün bu kararı yazıyor “ 

dediği, Tayfun’un “Evet” dediği, Aslı’nın “mahkeme kararını ... Taksim projesi yürütmeyi 

durdurma ve eminim Akif de şunu söyleyecek bugün ki yazısında da bunu yazmış niye 

Taksim dayanışması bazı gazetelerde de bu ima var Zaman da işte şunda bunda hatta 

Radikal’de de biraz böyle ... sıkıntı var niye daha önceden söylemediler ... Radikal de 

Zaman’dan gelen bir çocuk var Ömer ERBİL galiba değil mi o Zaman’dan …onun mesela 

yazısında diyor ki niye diyor Taksim dayanışması bilerek bunu gizledi diyor bu kararı” 

dediği, Tayfun’un “Yok bilerek bilerek de gizleme yok biz kararı avukatlarımız 20sinde 

yanlış hatırlamıyorsam 20si civarında Haziranın öğrendiler bu zaten hani avukatlar sürekli 

herkes bu usulü bilir avukatlar sürekli mahkemelere sorarlar dosyalar ne oldu diye onlardan 

böyle bir cevap geldi ama esasında biz gerekçeli kararı ...” dediği, Aslı’nın “20 Haziranda 

zaten Gezi olayları büyük ölçüde bitmemiş miydi” dediği, Tayfun’un “Aynen aynen yani 

bizim orada 6sında haberdar olduğumuz gibi bir durum yok o zaman şunu sormak lazım karşı 

tarafta Kültür Bakanlığı Kültür Bakanlığı niye açıklamadı şeyi …“ dediği, Aslı’nın “... 

tamam” dediği, Tayfun’un “Karar 3 odanın hı hı” dediği, Aslı’nın “Tamam şimdi peki bugün 

ki yazısına yine bu şeye ... Taksim dayanışmasına sitesinde bir şey bulmuş bunlar diyor Kürt 
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meselesinde Kürt Lice’yi kullanıyorlar diyor bütün ulusalcıları toplamışlar baktım 135 şey var 

diyor ne zaman bunlar Kürt haklarını savunur oldular içinde TGB var şu var bu var diyor bak 

diyor böyle bir ifade kullanmışlar Lice’yle ilgili diyor bunlar hani yani hani Kürtleri 

kullanıyorlar bu ulusalcılar Taksim dayanışması buna indirgiyor” dediği, Tayfun’un “Yok 

Kürtleri kullanmak gibi bir durum yok ki hem BDP’de temsilcisi HDK da buranın temsilcisi” 

dediği, Aslı’nın “Başından beri var mı BDP” dediği, Tayfun’un “en başından beri var yani 

HDK ve BDP en başından beri var ama yani bir taraftan İşçi Partisi şeyde bunların 

içinde o yüzden hani Kürtleri kullanıyorlar gibi bir deyimi kullanamaz yani şeydir hatta 

Öcalan’ın dahi açıklaması var hatırlarsan yani Öcalan da burayı ulusalcılara bırakmayın dedi 

ya Ondan beri zaten BDP’nin de burada kitleselleştiği ve şey yaptığı görüldü hani bu alana 

görüldü o yüzden hani BDP’nin bu olayın dışında bırakılması gibi bir şey yok esasında burada 

hükümetin bu şeyi burada anlamaması çok şey yani burada ki dayanışmayı ve burada ki bir 

arada yer almayı anlamamış olmasından kaynaklı bir şey anlamamak istemesinden kaynaklı 

hani orada şeyi çok rahatlıkla söylüyorsun burada ulusalcılarla BDP’liler özellikle alanda 

birlikte halay çektiler yani” dediği, Aslı’nın “Hı hı tamam çok teşekkür “ dediği,  

ID: 2192239062 de kayıtlı, 05.07.2013 02:35:40 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; Akif 

Burak’ın “Hee bitirdin mi davayı” dediği, Tayfun’un “Davayı bitirdim ya ben siz gittikten 

sonra 1-2 saatte tamamladım onu” dediği, Akif Burak’ın “tamam şimdi bu yarın sabah 10 

da koordinasyon toplantısı var ya … Ona gelecek misin” dediği, Tayfun’un “Abi şöyle 

yarın ben saat 11 de doktora hocamla şey randevulaştık gitmeden önce konuşalım diye saat 

11de doktora hocamla şeyim var konuşmam var“ dediği, Akif Burak’ın “Anladım peki yarın 

ki toplantıya ilişkin bir katılım falan var mı mimarlardan vesaire” dediği, Tayfun’un 

“onu da hiç bilmiyorum ya” dediği, Akif Burak’ın “Hayır yani eyleme ilişkin konuşulacak 

ya cumartesi günkü Ben gideceğim oraya ama” dediği, Tayfun’un “Ama Deryanın falan 

haberi var abi odasına haber vermesi lazım ...” dediği, Akif Burak’ın “He ... var da hani 

olacak mı hani bilmiyorum konuşuldu mu en azından orada olunması  ...” dediği, Tayfun’un 

“Sanmıyorum ...” dediği, Akif Burak’ın “He çünkü en son pazartesi günü şey konuşulmuştu 

ya abi Hani sekretarya meselesi konuşacaktı ya sekretaryanın koordinasyonuna ilişkisindeki 

kopukluk falan en temel problem olarak öne çıkmıştı O yüzden sekretaryanın“ dediği, 

Tayfun’ un “... mimarlarının b.k yemişi olur yani hani ne yapalım ya şimdi takip etsin olayı 

baştan sona kadar” dediği, Akif Burak’ın “Okey ben Derya’yı arayayım yani orada hani ben 

katılacağım“ dediği, Tayfun’un “Hı hı sen şey yap ara konuş olmadı mesaj at sabah birilerini 

göndersin yani abi yani o onu da artık biz mi düşüneceğiz ya kendileri düşünsün” dediği, Akif 

Burak’ın “... hayır ama sekretarya ... hani” dediği, Tayfun’ un “Tamam ama yani her şeyin 

artistliğini yapmayı biliyorlar yani burada takipçi olsunlar bilsinler yani bu işlerin ne 

olduğunu ne bittiğini ya Derya’ya söylemiyorum ama hani bir oda olarak yapsınlar yani” 

dediği, Akif Burak’ın “... tamam” dediği,  

ID: 2193490999 de kayıtlı, 05.07.2013 19:29:32 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) TİLBE’nin (905301449xxx DCAT TEKNOLOJİ HİZ.LTD.ŞTİ.) aradığı 

görüşmede özetle; Tilbe’nin “İyiyim sağol şey toplantı var mı bugün 7de diye soracaktım öyle 

bir şey var da” dediği, Tayfun’ un “bugün toplantı yok yani şey var eylem var dün toplantı 

vardı” dediği, Tilbe’nin “He şimdi bugün eylem mi var” dediği, Tayfun’un “Hayır yarın var 

…yine çarşamba saat 6” dediği,  

ID: 2193908358 de kayıtlı, 05.07.2013 23:07:50 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) HAYAT TV’nin (902125873xxx) aradığı görüşmede özetle; (BU 

GÖRÜŞMEDE 2193908358-2193908850 ID NOLU SESLER BİRLEŞTİRİLMİŞTİR) 

(GÖRÜŞME BAŞLAMADAN ÖNCE ARKA PLANDA BULUNAN X ŞAHIS ARKA 

PLANA HİTABEN: ... onlarla burada başlatmış ol.. bu oturma eylemi aynı zamanda bir 

barikat olsun istedik yani ... gezi direnişinin ortaya çıkarmış olduğu dayanışma ortadan 
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kalkmasın ... dolayısıyla ülke çapındaki tutsaklar yani gezi dayanışmasında göz altına 

alınan tutuklular aynı zamanda bizim ço.. nasıl ben Mustafa’ya sahip çıkıyorsam aynı 

duygu ve düşüncelerle tüm arkada..) (HAYAT TV’YE AİT TELEFONDAN CEM İSİMLİ 

ŞAHIS KONUŞUYOR) Cem’in “İyi akşamlar hocam Cem ben Hayat televizyon..” dediği, 

Tayfun’un “Ha merhaba” dediği, Cem’in “Telefon bağlantı yapmak istiyorduk müsait misiniz 

acaba” dediği, Tayfun’ un “Tabi şuanda müsaitim” dediği, Cem’in “Tamam yayına alıyorum 

sizi birazdan arkadaşım size dönecek” dediği, (ARKA PLANDA BULUNAN X ŞAHIS 

ARKA PLANA HİTABEN: Diyor ya Başbakan gelenek.. ... baskısından dolayı ...onlara 

geleneklerini öğren.. ... aslında gençlik yeni yeni gelenekler öğreniyor dolayısıyla bu gençler 

bizim gençlerimiz sadece ve sadece başta da belirttiğim gibi sadece Mustafa için burada 

değilim bütün gençlerimiz için tutuklu gençlerimiz için buradayız aileler olarak da hepsini 

sahipleneceğiz yani) dediği, (Y BAYAN ŞAHIS ARKA PLANA HİTABEN: Evet Gezi 

Parkı direnişi aslında hala devam ediyor elbette yani şuanda her ne kadar Taksime 

çıkılmasa da söylediğiniz gibi parklarda forumlarla devam ediyor insanlar yine seslerini 

çıkarmaya eylemlerini yapmaya devam ediyorlar ama yarın bir eylem yapılacak büyük 

bir eylem olması bekleniyor şimdi Tayfun KAHRAMAN telefon hattımızda Şehir 

Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı) dediği, (CEM İSİMLİ ŞAHIS TELEFONU Y 

BAYAN ŞAHSA BAĞLIYOR GÖRÜŞME Y BAYAN ŞAHIS İLE TAYFUN 

KAHRAMAN ARASINDA DEVAM EDİYOR) Y bayan şahsın “Merhaba Tayfun bey 

yarınki eylemi biraz değerlendirmek istiyoruz sizinle neler olması planlanıyor ne 

bekleniyor zira büyük bir eylem olması bekleniyor sanırım” dediği, Tayfun’un “Evet tabi 

ki yarın ki eylemin esas başlığı yani yarın buna eylemde demek şey değil yarın biz Gezi 

Parkına ve Gezi Parkında ki şuan ki işgale son vermek üzere mahkeme kararıyla 

birlikte gidiyoruz Gezi Parkındaki haklılığımızı mahkeme kararıyla deklare ederek bir 

kez daha bu alanda elimizdeki mahkeme tutanaklarıyla birlikte gidip göstererek bu 

alandaki haklılık mücadele haklı mücadelemizi deşifre edeceğiz ve bu alanda yarın şunu 

söyleyeceğiz Gezi Parkı halkındır ve halka bir an önce açılmalıdır” dediği, Y bayan 

şahsın “Evet elbette sizde söylediniz Taksim Projesinin iptali aslında meşruluğun ne kadar 

doğru olduğunu ve direnişin ne kadar haklı olduğunun da belki en büyük göstergesi haline 

büründü peki tüm Türkiye’yi de düşünürsek elbette Taksime Gezi Parkına çıkmak elbette ki 

önemli ama tüm Türkiye’yi de düşünürsek bu direnişin Türkiye’ye yayılmasıyla ilgili neler 

söylemek istersiniz” dediği, Tayfun’un “Yani tüm Türkiye’de şuanda herkes biliyorsunuz 

aynı zamanda hem Gezi Parkına sahip çıktılar bir taraftan da Türkiye’de toplum şunu 

söyledi siyasetin kendine çeki düzen vermesini ifade özgürlüğüne ve yaşam alanına 

ilişkin yapılan tüm müdahalelerin geriye alınmasını talep etti Türkiye’de bu hareketlilik 

tabi ki devam edecektir Gezi Parkının sadece indirgenmek ... bu olayın şuandaki 

koşulları ne yazık ki karşılamıyor bunun haricinde tabi ki insanların şuanda sokakta 

söyledikleri şey bir taraftan ifade özgürlüğünün bir taraftan da buradaki demokratik 

hak taleplerinin karşılanması bunlar yapılmadığı sürece de Türkiye’de bu hareketin 

devamlılığının sağlanması kendi dinamikleriyle sağlanması tabi ki ortaya çıkacaktır ee 

bizler ee Taksim Dayanışması olarak yada bireyler olarak kurumlar olarak ne söylersek 

söyleyelim insanlar hala daha Taksimde yada Türkiye’nin her yerinde bu taleplerini 

dile getirmeye devam edeceklerdir çünkü taleplerin karşılanmadığı çok haklı ve 

demokratik taleplerin bilhassa bunun altını çizmek gerekiyor karşılanmadığı bir 

durumla karşı karşıyayız ve insanlar bunu talep etmeye devam edecekler ve haklı 

talepleridir bunlar da” dediği, Y bayan şahsın “Evet Tayfun bey son olarak Taksimde yarın 

yapılacak eyleme bir çağrınız olacak mı” dediği, Tayfun’un “Taksimde yarın yapılacak olan 

eyleme ilişkin bir çağrı zaten yapıldı şu anda Taksim Dayanışması tarafından çünkü bu 

karar Taksim Dayanışmasının biliyorsunuz 135 bileşenin bir araya geldiği toplantısında 

alınmış bir karardır bu kararda da bunlar deklare edildi özellikle mahkeme kararının 
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uygulanmasının talep edilmesi ve bir taraftan da her zaman dile getirdiğimiz taleplerin 

karşılanması aynı zamanda da hayatını kaybeden arkadaşlarımızla dayanışmanın 

gösterilmesi onların anılması bir taraftan da tutuklu arkadaşlarımızın bir an önce 

serbest bırakılması için onların o alanda anılması şeklinde bir yarın orada bir gösteri 

olacak” dediği, Y bayan şahsın “son olarak eylem kaçta acaba yarın” dediği, Tayfun’un “Evet 

yarın saat 7de hep beraber Taksim meydanı ve Gezi Parkında olmak üzere buluşacağız” 

dediği, Y bayan şahsın “çok teşekkür ediyoruz Tayfun bey yayınımıza katıldığınız için” 

dediği, Tayfun’un “Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum çok sağolun” dediği, 

ID: 2194694058 de kayıtlı 06.07.2013 14:40:34 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) HALUK AĞABEYOĞLU’nun (905322270xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Haluk’un “şimdi dün koordinasyon toplantısında arkadaşlar biliyor yüz yada yüzün üzerinde 

önlük yapacaktık onlar yapıldı en geç beş beş buçuk gibi makina da olacak Benim ricam 

bunun önemini herkes kavradı herkes yani saat 6 da her kurumdan 8er 10ar kişi gelmeli ki biz 

orada asgari yani on kurum on on onbeş kuruma 8er 10ar kişiden önlük dağıtmalıyız ki ciddi 

bir güvenlik ekibi oluşturalım bu koordinasyon kararıdır Derya oradaydı ... doğrudan 

Derya’yı aradım Derya çıkmadığı için seni aradım” dediği, Tayfun’un “Tamam abi ben ben 

şimdi arkadaşları arkadaşları arayayım böyle bir duyuru yapın bileşenlere diye şey yap..” 

dediği, Haluk’ un “He he evet evet evet evet aynen bir telefon duyurusu filan nasıl uygun 

görürseniz yaparsanız lütfen yani en geç 5 buçuk filan gibi ulaşmış olacak makinaya ya onu 

çok etkin bir şekilde dağılması lazım tamam mı” dediği, Tayfun’un “... dağılması lazım abi 

evet” dediği, Haluk’un “Tamam” dediği, Tayfun’un “Ben şimdi haber veriyorum abi şey 

yaparım“ dediği, Haluk’un “Tamam tamam” dediği, Tayfun’un “Tekrar arkadaşlara söylerim 

sana dönsünler organize ettik diye de” dediği, Haluk’un “Tamam ben yolda motor üzerinde 

olabilirim yani ben en nihayet 5 buçukta onların hepsini oraya getireceğim tamam mı ... yani” 

dediği, Tayfun’un “Tamam ...” dediği, Haluk’un “Ama geldiği zaman elimizde kalmamalı 

çünkü alanın güvenliği tamamen buna bağlı” dediği, Tayfun’un “Yok yok haklısın o konuda 

şimdi şey yapıyorum ... Derya ya ulaşırım ya da diğer arkadaşlara ulaşırım” dediği, Haluk’un 

“... yani bizim bütün ... kurumlara şuna buna ... pardon telefon mesajı yada doğrudan 

arayarak” dediği, Tayfun’un “Telefon mesajı ... zaten bizim katılımcı bileşenlerine 

katılımcılarına öyle ...” dediği,  

ID: 2195241697 de kayıtlı 06.07.2013 19:58:36 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) GÜRKAN AKGÜN’ ün (905416501xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “Efendim he neredesin” dediği, Gürkan’ın “He neredesin makine Nerede 

bekliyorsun” dediği, Tayfun’un “Makinanın altında bodrumda revirdeyim” dediği, 

Gürkan’ın “He revirdesin çıkalım mı yukarı” dediği, Tayfun’un “He tamam çıkacağım ve 

çatıya çıkmam birinci kata gelin” dediği, Gürkan’ın “Tamam” dediği,  

ID: 2196675683 de kayıtlı 07.07.2013 19:11:16 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) HAKAN DİLMEÇ’in (905364032xxx YENER DİLMEÇ) aradığı 

görüşmede özetle; Hakan’ın “Sağol bende iyiyim ya Tayfun bu sendika orgda bir haber 

dolaşıyor” dediği, Tayfun’un “Nerede” dediği, Hakan’ın “Yarın akşam 7ye Taksim 

Dayanışması çağrı yaptı diye ” dediği, Tayfun’un “Abi şuanda çağrıyı ne yaptı arkadaşlar 

bilmiyorum en son yazıyorlardı ben şeye baktığımda … şöyle bir şey var bugün bir toplantı 

yapıldı biliyo.. …Makinada” dediği, Hakan’ın “haberimiz yok bizim ya” dediği, Tayfun’un 

“Maille de şeyle duyuruldu abi Size gelmedi mi” dediği, Hakan’ın “Yok Kaçta yapıldı” 

dediği, Tayfun’un “Saat 12de bugün yani dünü değerlendirmek üzere oradan da şöyle bir 

karar çıktı şey de yarın forumla birlikte şey de forumun yapılması diye Gezi parkında 

forumun yapılması diye bir karar çıktı buna istinaden bir açıklama o zaman arkadaşlar yaptılar 

oradan şey yapmıştır almıştır ...” dediği, Hakan’ın “Nasıl olacak peki” dediği, Tayfun’un 

“Nasıl olacak yani park zaten açılıyormuş Gidilip parkta forum yapılacak yani her parkta 

olduğu gibi Gezi parkında da forum yapıyoruz ...” dediği, Hakan’ın “... 7de meydana mı çağrı 
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yapılıyor“ dediği, Tayfun’un “Ya Gezi parkına çağrı yapılıyor” dediği, Hakan’ın “Evet Gezi 

parkına çağrı yapılıyor” dediği, Tayfun’un “He he evet Gezi parkında forum yapıyoruz ...” 

dediği, Hakan’ın “Tamam ya bu şeyden bizim haberimiz olmuyor ya ilk şeyi“ dediği, 

Tayfun’un “Şey siz grupta yok musunuz ... Taksim Dayanışmasına falan geldi şey mailler her 

yere düştü mailler yarın toplantı var diye” dediği, Hakan’ın “Yok yok neyse tamam tamam 

oldu sağolasın” dediği, 

ID: 2198481252 de kayıtlı 08.07.2013 19:11:25 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) X bayanın (905375971xxx MERT ZAMAN) aradığı görüşmede özetle; X 

bayan şahsın “Alo alo Tayfun bey, Biz hep beraberiz şimdi Akif beyi veriyorum“ dediği, 

Tayfun’un “Neredesiniz “ dediği, (X BAYAN ŞAHIS TELEFONU AKİF BURAK 

ATLAR’A VERİYOR GÖRÜŞME TAYFUN KAHRAMAN İLE AKİF BURAK ATLAR 

ARASINDA DEVAM EDİYOR) Akif Burak’ın “.. gözaltına alındık” dediği, Tayfun’un 

“Hepiniz mi“ dediği, Akif Burak’ın “yani önde görüşme yapan heyet olarak hani Gidenler 

oldu mu bilmiyorum da işte Süleyman Mücella işte Sabri bey Sami bey TTB den Ali 

Hüseyin işte Emre var koordinasyondan Sezi burada Cansu burada“ dediği, Tayfun’un 

“Hı hı kim var abi alınmayan” dediği, Akif Burak’ın “yani bilmiyorum Ongun burada yani 

şeyde biz Meydanın girişinde Burger Kingin orada Gözaltına alındık yani alandan alındık“ 

dediği, Tayfun’un “niye şey mi görüşme yapıyorsunuz diye mi“ dediği, Akif Burak’ın 

“Görüşme yapıyorduk hepimizi aldılar yani bir şey yok yani “ dediği, 

ID: 2198635127 de kayıtlı 08.07.2013 20:29:46 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) TEVFİK CEM TÜZÜN’ü (905322529xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “Ha şimdi duyuyorum abi seni” dediği, Tevfik Cem’in “Ay 35 kişi gözaltında 

bunlardan 24 tanesi bizim arkadaşlarımız” dediği, Tayfun’un “Evet” dediği, Tevfik Cem’in 

“ve işte Mücella’ları falan hastaneye yolladıklarını söylüyorlar ama“ dediği, Tayfun’un 

“Tamam” dediği, Tevfik Cem’in “henüz daha hastaneye varmamışlar orada da avukatlar 

milletvekilleri filan bekliyor” dediği, Tayfun’un “Tamam abi ben sana onu söyleyecektim 

milletvekillerini falan organize et diyecektim de” dediği, Tevfik Cem’in “Evet evet ...” 

dediği, Tayfun’un “Sen yapmışsın zaten çok sağol” dediği, Tevfik Cem’in “Tamam hadi 

görüşürüz” dediği, Tayfun’un “Tamam abi ya ben haberdar olmak istiyorum ya bir şey 

olduğunda bana direk haber verin abi bende panik halindeyim burada” dediği, Tevfik Cem’ in 

“... şu İstanbulgerçeği.comu izlersen o güncel bilgi veriyor meydandalar onlar” dediği,  

ID: 2198957574 de kayıtlı 08.07.2013 23:03:38 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK’ü (905306609xxx TÜRKİYE MÜH.VE 

MİM.ODASI) aradığı görüşmede özetle; Cemal Sami’nin “He gittin gittin rahat.. sın orada 

biz burada sopa yiyoruz gaz yiyoruz sen kurtardın” dediği, Tayfun’un “İyi aferin yani tam 

da bana söylenecek şey şuanda zaten içim ...” dediği, Cemal Sami’nin “canım yok dert etme 

sen Gürkan’ı ara benim telefonu ver tamam mı“ dediği, Tayfun’un “Tamam“ dediği, Cemal 

Sami’nin “kim ya da sizin arkadaşlara benim telefonu ver Can takip ediyor Can’ın telefonu 

vardır sende oradan takip edersin tamam“ dediği, Tayfun’un “... bizim avukatta orada da 

şuanda ... yani“ dediği, Cemal Sami’nin “He orada mı tamam canım o zaman tamam“ dediği, 

Tayfun’un “Siz ne yapıyorsunuz şuan nedir şey orada durum“ dediği, Cemal Sami’nin “Ya 

şimdi bir şey yok kapıya kadar geldi az evvel yine 25 tane kadar polis vurdu falan gitti 

yani millet sokaklarda meydanlarda yine her yerde onun dışında bir basın toplantısı 

yaptık demin bir basın açıklaması basın bayağı kalabalıktı ulusal kanal zaten hemen 

canlı yayında vermiş şey de diğer kanallardan da şey vardı yabancı basın filan buradaydı 

yarın 10 buçukta da Hilldeyiz listeyi şeyde yayınladık Dayanışmanın sayfasında yani şuanda 

80i bulmuş ama yaralılar var ağır yaralı var 2 tane onu tam sayıyı bilmiyoruz tabi” dediği, 

Tayfun’un “Ben geleyim mi Necati gelsin mi oraya “ dediği, Cemal Sami’nin “Ya Necati 

şimdi biz şeyi şöyle bir şey yaptık nedir TMMOB başkanını davet ettik KESK DİSK 

Tabipler Birliği başkanları gelecek ya onların ... temsilcisi olacak Necati’nin 
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Ankara’dan kalkıp gelmesi şuan için yani işi gücü bırakıp gelmesi gerekmeyebilir ama 

kendisi bilir yani gelip burada yarın 10 buçukta basın toplantısı var “ dediği, 

ID: 2220080054 de kayıtlı 21.07.2013 16:09:21 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ı (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “Beyoğlu’ndayım şey eyleme katılacak mısın” dediği, Akif Burak’ın “Hee ... 

radyo var ya benim Herhalde gelemem o yüzden ...” dediği, Tayfun’un “Hee Gorkina he 

Gorki ne yapacakmış” dediği, Akif Burak’ın “Bilmem ...” dediği, Tayfun’un “onu bir sorayım 

dedim ya he” dediği, Akif Burak’ın “Hee sen gidiyorsun yani eyleme” dediği, Tayfun’un 

“Ben evet gitmeyi planlıyorum” dediği, Akif Burak’ın “Tamam sen bir görün zaten ya” 

dediği, Tayfun’un “Evet evet bir şey hani görünmem lazım yani ...” dediği, Akif Burak’ın 

“Aynen öyle “ dediği, Tayfun’un “Bu arada ne yaptınız dün he” dediği, Akif Burak’ın “Dün 

işte sizden sonra bizde kalktık ya biraz sonra” dediği, Tayfun’un “He evin yolunu bulabildiniz 

mi” dediği, Akif Burak’ın “Taksiye bindik” dediği, Tayfun’un “Neyse çok eğlendik boşver 

evet” dediği, Akif Burak’ın “Peki dur bakalım gelirsek ararız “ dediği, Tayfun’un “Tamam 

abi o zaman şey yaparız” dediği,  

ID: 2274311481 de kayıtlı 20.08.2013 16:59:34 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) UĞUR YILMAZ ‘ın (905330208xxx) aradığı görüşmede özetle; Uğur’un 

“Hocam merhaba Uğur ben İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubeden arıyorum sizi müsait 

miydiniz” dediği, Tayfun’un “Merhaba ... müsaitim buyurun” dediği, Uğur’un “Az önce Can 

bey ile de görüştüm de şimdi bizim öğrencilerle bir kampımız var İnşaat Mühendisleri 

Odasının genç ... örgütlenmesiyle ilgili … bu kampta Cuma günü şeyle bizim bu 

İstanbul’daki Gezi olaylarıyla ilgili bir oturumumuz olacak bu oturumda Mücella hoca 

ile birlikte Mücella YAPICI ile birlikte bir paneliste ihtiyacımız var” dediği, Tayfun’un 

“He he evet Bu cuma mı bu cuma günü mü olacak” dediği, Uğur’un “Bu cuma günü evet 

bugün salı” dediği, Tayfun’un “Bu cuma bu cuma günü bende ne yazık ki şeydeyim 

İzmir’deyim” dediği, Uğur’un “Tamam bizim de panelimiz İzmir’de olacak zaten cuma günü 

akşam 7de” dediği, Tayfun’un “Neresinde” dediği, Uğur’un “Foçada” dediği, Tayfun’un “Ha 

... bana biraz uzak olacak çünkü cuma günü bizim düğün var ve düğüne gidiyorum” dediği, 

Uğur’ un “biz bu işi nasıl çözeceğiz” dediği, Tayfun’un “nasıl çözeceğiz bu işi çok geç haber 

verdiniz ama” dediği, Uğur’un “... Levent ÜZÜMCÜ geliyordu ... Mücella hocayla ... isim 

koyalım da ekleyelim de o yüzden koyduk kendisi bir film çekiminden kaynaklanan ... 

bizde Can beyi aradık onu ben Ankara’da bir oturumda dinlemiştim Ondan kaynaklı onu 

aradım o da hani Tayfun bey olabilir dedi ... hani o belki ben zorlarım koşullarımı dedi Hani 

siz olmazsanız yine Can beyi zorlayacağım ama hani o yüzden …“ dediği, Tayfun’un “İşte 

merkezde he merkezde olsaydı tabiki katılırdım oradan oraya geçerdim ama merkezde 

olmaması durumu ya Foça İzmir arası 1 buçuk saat” dediği, Uğur’un “O zaman o zaman çok 

sıkıntılı” dediği, Tayfun’un “Evet yani öyle bir şansım yok ... şansım yok” dediği, Uğur’un 

“Peki şöyle söyleyeyim ben abi diyeyim artık ben bir Can bey ile görüşeyim ondan sonra 

tekrar size döneyim” dediği, Tayfun’un “Tamam” dediği,  

ID: 2289733348 de kayıtlı 29.08.2013 13:18:39 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ı (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; Akif 

Burak’ın “He buluşuyor muyuz” dediği, Tayfun’un “Tamam buluşuyoruz abi gidelim dedik 

ya ...” dediği, Akif Burak ın “4 çeyreğe binelim mi Beşiktaş tan” dediği, Tayfun’un “Abi 

Beşiktaş’tan ben 4 çeyreğe binemem” dediği, Akif Burak’ın “Sen Karaköy den binersin yada 

Eminönü’nden” dediği, Tayfun’un “Yani ben Eminönü’nden binerim 4 buçuğa binerim” 

dediği, Akif Burak’ın “O zaman 5de Kadıköy’de buluşacağız” dediği, Tayfun’un “Olur 5de 

Kadıköy’de buluşalım sen ... aradın mı bir arasana” dediği, Akif Burak’ın “Tamam arayayım 

şey diyeyim Evdeysen geliyoruz diyeyim” dediği, Tayfun’un “şu dün bir karar alındı ya 

forumların yaptığı insan zincirinin duyurulması şeklinde Şimdi forumlardan da beni 

arıyorlar arkadaşlar da hani hemen yapsanız çok geç kalıyoruz falan filan diye Onu 
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hemen yapsak abi sende şey var mı şifreler” dediği, Akif Burak’ın “Yok twitter bende 

yok bende gmail var bir tek Twitter Mücella’da o gidince onu oradan hallederiz” dediği, 

Tayfun’un “Hee Mücella’da mı Cansu’da mı” dediği, Akif Burak’ın “İşte onlar da yani” 

dediği, Tayfun’un “He anladım tamam tamam abi öyleyse o zaman akşam halledeceğiz onu 

da okey” dediği, Akif Burak’ın “Tamam tamam haydi görüşürüz” dediği, 

ID: 2310229749 de kayıtlı 10.09.2013 12:42:09 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “Şimdi mesaj yollamıştım sana akşam toplantı için” dediği, Akif Burak’ın 

“Hiçbir şey anlamadım” dediği, Tayfun’un “Akşam ki top.. bizim toplan yönetim kurulu 

toplantısı ya Şey bu akşam iptal edelim diyorum” dediği, Akif Burak’ın “İptal edelim 

Tamam” dediği, Tayfun’un “Dayanışmanın 19da çağrısı var görmüşsündür sen 

tweetlerde” dediği, Akif Burak’ın “Gördüm gördüm” dediği, Tayfun’un “Tamam” dediği, 

Akif Burak’ın “Toplantıdan mı çıktı o karar“ dediği, Tayfun’un “Toplantı da çıktı abi” dediği, 

Akif Burak’ın “Kalabalık mıydı toplantı” dediği, Tayfun’un “Ha 20 kişi falan vardı çok 

kalabalık değildi” dediği, Akif Burak’ın “Bu kimin önerisiydi Herkes mi destekledi” dediği, 

Tayfun’un “Evet evet şey yok ... yani akşam karanfillerle 19 da Taksimde ... karar çıktı ... “ 

dediği,  

ID: 2311192684 de kayıtlı 10.09.2013 20:46:42 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) TEVFİK CEM TÜZÜN’ün (905322529xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tevfik Cem’in “Abi bir şey söyleyeceğim orada genel eğilim ne veya bizim sekretaryadaki 

arkadaşlar ne düşünüyor yani orada” dediği, Tayfun’un “... şimdi bekliyorum abi toplayacağız 

sekretaryayı” dediği, Tevfik Cem’in “Yani böyle bir eğilim var mı şöyle yapalım böyle 

yapalım diye” dediği, Tayfun’un “Abi şuan da bir eğilim yada şey yok herkes şuan da şey 

dağılmış durumda ve şimdi ben toplayacağım” dediği, Tevfik Cem’in “Peki sen ne 

düşünüyorsun ne önermeyi düşünüyorsun” dediği, Tayfun’un “Abi bu saatten sonra ne 

yapılabilir ki yani bu saatten sonra yapacak bir şey yok ... sokağa çıkacağız yani sokakta 

olacağız başka bir şey yok“ dediği, Tevfik Cem’in “... sokağa ... eve mi ...” dediği, 

Tayfun’un “Evet sokakta olacağız abi ... insanlar gibi insanlar nasıl sokakta ise bizde sokakta 

olacağız yani“ dediği, Tevfik Cem’in “Olacağız ya buralardayız yani” dediği, Tayfun’un 

“Sokakta olmaktan başka bir şansımız yok ki yani şuan sadece sokakta duracağız ... yapacak 

bir şeyimiz yok” dediği, Tevfik Cem’in “Tamam tamam oldu tamam” dediği,  

ID: 2332348628 de kayıtlı 22.09.2013 18:30:43 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ın (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; Akif 

Burak’ın “Program hazırlıyorum … bu yarın mahkeme varmış ya …ona çağrı mı yapacağız 

kararı çıktı ne nedir” dediği, Tayfun’un “ya onun duyurusunun yapılması kararı çıktı“ 

dediği, Akif Burak’ın “Twitterdan” dediği, Tayfun’un “yani nasıl olacağına ilişkin bir şey 

konuşulmadı abi” dediği, Akif Burak’ın “Twitterdan duyuralım” dediği, Tayfun’un “Ona 

siz karar verin isterseniz” dediği, Akif Burak’ın “Twitterdan duyuralım ...” dediği, Tayfun’un 

“He he evet aynen öyle yani bence yeterli olur ama şey konuş..” dediği, Akif Burak’ın “... bir 

şey demek gerekiyor mu ... orada olacağız falan” dediği, Tayfun’un “Vallahi pek şey değil 

bence gerekli de değil dur diğer telefondan da abim arıyor arayacağım ben seni sen hallet onu 

tamam hadi görüşürüz ...” dediği,  

ID: 2350718872 de kayıtlı 02.10.2013 21:06:22 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) AKİF BURAK ATLAR’ı (905383051xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Tayfun’un “İyidir ne olsun ne diyeceğim Dayanışmanın şey tweet hesabının ne şeyini 

şifresini Whatsappdan yollar mısın bana” dediği, Akif Burak’ın “Tamam yollarım” dediği, 

Tayfun’un “Tamam bir tane tweet atacağız şimdi karar aldık toplantı bitti ... bir tweet ... 

tamam hadi görüşürüz” dediği, Akif Burak’ın “Tamam tamam tamam arayayım mı birazdan 

merak ettim” dediği, Tayfun’un “ya Hasan Ferit’le ilgili bir tweet atılması ve basın açıklaması 

yapılması kararı alındı öyle bir şey çıktı şuanda da tweet yazıyoruz ve basın açıklamasının 
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metni yazılacak onun için buradayız hala da toplantı bitti böyle devam ediyoruz onları 

yapacağız şimdi çünkü hemen yarın sabah yapılması yönünde bir karar alındı Öyle bir şey 

için bizde uğraşıyoruz şuanda” dediği, Akif Burak’ın “Tamam kolay gelsin” dediği, 

Tayfun’un “Tamam yani sorun bu senden sonra şey tweetin şeyini şifresini istiyorum” dediği, 

Akif Burak’ın “Tamam bulamazsam Mücella’dan alır yollarım” dediği, Tayfun’un “Mücella 

gitmedi mi abi Mücella gitti” dediği, Akif Burak’ın “Tamam ... bilmiyorum bir yerde vardı 

kağıda yazıp vermişlerdi ama onu bulmam lazım tamam” dediği, Tayfun’un “Tamam tamam 

abi” dediği, 

ID: 2405521369 de kayıtlı 28.10.2013 14:44:54 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) GÜRKAN AKGÜN’ü (905416501xxx) aradığı görüşmede özetle;  

Tayfun’un “Zeki aradı beni ne oldu bir durum mu var” dediği, Gürkan’ın “Ne yapıyordun” 

dediği, Tayfun’un “Zeki de aradı beni diyorum makinada” dediği, Gürkan’ın “Ya işte 

akşama bu Taksim çağrı mağrı  meselesi var da yapalım mı edelim mi Mücella da beni 

aradı” dediği, Tayfun’un “Akşam Taksim ne çağrısı var abi ya” dediği, Gürkan’ın “... 

Taksime değil de Kadıköy’e yada Taksime ne bileyim ya Ankara’da yine karışmış 

ortalık ya biliyor musun baktın mı hiç habere falan” dediği, Tayfun’un “Yok bakmadım 

ne olmuş ki” dediği, Gürkan’ın “Ya işte polis müdahale etmiş gözaltılar yaralılar falan filan 

karışmış orası” dediği, Tayfun’un “Tamam bu akşam şey mi var çağrı mı var“ dediği, 

Gürkan’ın “İşte yapalım mı diye Mücella beni aradı bir de Ankara’dakiler de beni arıyor” 

dediği, Tayfun’un “Ankara’da kim var Ankara’dan arayan” dediği, Gürkan’ın “İşte oradaki 

şeyler ekipler gruplar partiler Yapacak mı dayanışma diye soruyor” dediği, Tayfun’un “Bu 

akşam Kadıköy’e ilişkin mi” dediği, Gürkan’ın “ya öneri Kadıköy Taksim karışık olur çünkü” 

dediği, Tayfun’ un “Yani ... bence hiçbir çağrı yapılmaması lazım da yani bilmiyorum abi 

genel bir itibariyle ... bir Akif’le konuş Akif ne diyor “ dediği, Gürkan’ın “Ne bileyim Akif’le 

konuşmadım” dediği, Tayfun’un “Yani akşam Kadıköy’e çağrı kim var şuan da Youtubeda 

falan var ay şey Youtube diyorum ya Twitterda falan çağrı var mı” dediği, Gürkan’ın “Şuan 

yok” dediği, 

ID: 2517255346 de kayıtlı 22.12.2013 10:08:06 de Tayfun KAHRAMAN’ın 

(905332580xxx) AVNİ’ye (905074459xxx AVNI GUNDOGAN) mesaj attığı görüşmede; 

“Abi merhaba erkenden mitinge geçiyorum toplantıya katlamıyorum haber vermek 

istedim. Tayfun.” şeklinde yazıldığı, 

ID: 2522267615 de kayıtlı 24.12.2013 16:54:34 de Tayfun KAHRAMAN’ı 

(905332580xxx) MEHMET OSMAN KAVALA’yı (905322221xxx) aradığı görüşmede 

özetle; Mehmet Osman’ın “ya bir ara böyle yarın öbür gün uygun vaktinizde bir kahve içebilir 

miyiz” dediği, Tayfun’un “He he tabi tabi olabilir yarın şöyle yarın öğlene kadar bir 

meşguliyetim var ama şöyle yapabiliriz size de uygunsa akşam üstü 5-6 gibi “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “5te benim bir toplantım var bir yani 7ye kadar falan sürebilir” dediği, Tayfun’un 

“Hı hı şöyle desek o zaman siz ne tarafta olacaksınız peki o saatte” dediği, Mehmet Osman’ın 

“Ben Elmadağ da olacağım” dediği, Tayfun’un “Elmadağ’da olacaksınız o zaman 4 gibi şey 

yapsak görüşsek” dediği, Mehmet Osman’ın “4 daha iyi olur” dediği, Tayfun’un “Tamam o 

zaman 4 gibi Taksim civarında şey ...” dediği, Mehmet Osman’ın “İsterseniz Gezi diyelim 

mi” dediği, Tayfun’un “Olur olur tabi ... konuşalım orada ... yani ben de 4te orada olurum” 

dediği, Mehmet Osman’ın “Tamam mükemmel” dediği, Tayfun’un “Hı hı peki peki o zaman 

...” dediği, 

ID: 2216784349 de kayıtlı, 19.07.2013 15:17:01 de TAYFUN KAHRAMAN’a  

(905356251xxx) X şahsın (43653149392xxx - Kayıt Bulunamadı) mesaj attığı görüşmede; 

“Taksim Dayanışmasının çağrısıyla gözaltındaki gençlerle dayanışma amacıyla saat 

17.00de Çağlayan Adliyesi C kapısı önünde buluşuyoruz. TMMOB IKK” şeklinde 

yazıldığı, 
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ID: 2233424691 de kayıtlı, 29.07.2013 12:40:51 de TAYFUN KAHRAMAN’a  

(905356251xxx) X şahsın (43653149392xxx Kayıt Bulunamadı) mesaj attığı görüşmede; 

“yarın (salı) 11.00 de Taksim Hill Otelde Oda Başkanlarımızın katılacağı torba yasa 

konulu basın toplantısı ve gezi parkı ziyaretine katılımınızı bekleriz. IKK” şeklinde 

yazıldığı, 

 

2.2.14. İnanç Ekmekçi     

Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ile birlikte aynı ofisi kullandığı 

anlaşılmaktadır. Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU ve Yiğit AKSAKOĞLU ile irtibatlı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ile arasında 01/10/2009-30/06/2013 tarihleri 

arasında toplamda 275 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Memet Ali Alabora ile arasında 15/11/2011 tarihinde toplamda 2 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 28/11/2012 tarihinde toplamda 1 adet iletişim 

kaydının mevcut olduğu,  

Yiğit Aksakoğlu ile arasında 22/11/2012-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 8 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

ID: 2184696521 de kayıtlı görüşmede, Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU’nun 

GARAJ İSTANBUL’da yapılan toplantıda alınan bir kararla ilgili “…  İnanç bu iletişim 

ekibinin koordinasyon koordinatörlüğünü alıyor … Garajda yaptığımız şeyden biz bir 

tane iletişim ekibi  kuracağız diye bir fikir çıkmıştı ya oradan” diyerek oluşturulmak 

istenilen iletişim grubunun başına organizatör olarak İnanç EKMEKÇİ’nin görevlendirildiği 

anlaşılmaktadır. Yiğit AKSAKOĞLU ile proje çalışmaları bulunmaktadır.  

Yine bu konuyla ilgili ID: 2184004164 de kayıtlı görüşmede, Hanzade’nin “İnanç’la 

ofiste iletişim ekibinin şeylerini topluyoruz İnanç’ı iletişim komitesine sardım bundan sonra 

iletişim çalışmalarını İnanç yürütecek böyle komite örgütlenme küçük hücreler halinde 

örgütlenmeye karar verdik ...”  dediği, ID:2190759352 de kayıtlı görüşmede Hanzade’nin 

“iletişim grubu olarak biz ilk toplantıyı yaptık Neslihan, İnanç, Mehru, Ali şeklinde”  

dediği tespit edilmiştir. Telefon görüşmelerinde bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili 

Mehmet Osman KAVALA ile görüşmeden bahsedilmektedir. Eşi Cavit Umut EKMEKÇİ 

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimlerinde Yrd. Doc. olduğu,  27 Haziran 2013 yılında 

yapılan GARAJ İSTANBUL toplantısına katıldığı tespit edilmiştir.  

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 
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İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID: 2227094894 de kayıtlı, 25.07.2013 15.47:11 de Yiğit AKSAKOĞLU’nu 

(905552110xxx) İNANÇ EKMEKÇİ’nin (SEVİL OKMAR) (905056576xxx) aradığı 

görüşmede özetle; İnanç’ın “ ... karaciğerden ama iyi iyi yani her şey yolunda ya ben 31i 

Çarşambayı da şeye açtım çünkü ben bugün cevap verene kadar Liananın programı doldu” 

dediği, Yiğit’in “ Evet 31i Çarşamba doldu 31i Çarşamba benim de İstanbul’a geliş sebebim 

iki tane ayrı toplantı var hani saat atıyorum 6dan sonra ancak yapabilirim dolayısı ile” dediği, 

İnanç’ın “Ya olmadı Skype olacağı için belki de herkes ayrı yerlerden 6dan sonrayı da 

açabiliriz yani ... bir şey olmazsa” dediği, Yiğit’in “onu bilemem ona bir şey diyemem ama o 

gün yani o gün tüm gün olarak açıktı onun için onu hiç işaretlemedim bile.... şeye göre 

ayarlayabilirim yani dediğim gibi yani saat 11de var 3de var falan ve bunların hepsinin çok 

kısa sürmeyecek aralara sıkıştıramam diye düşünüyorum 6 iyi ...” dediği, İnanç’ın “ Hıı ya 

olmadı Perşembeye açalım ...” dediği, 

ID: 2279835421 de kayıtlı, 23.08.2013 17.35:30 da Yiğit AKSAKOĞLU’nun 

(905552110xxx) İNANÇ EKMEKÇİyi (SEVİL OKMAR) (905056576xxx) aradığı 

görüşmede özetle; İnanç’ın “Bende sana şey diyecektim şimdi bizim Vodefone 

ile,…,Önceden çok öncelerden yapılmış bir Sivil Toplum Kuruluşlarına böyle bir eğitim 

vermek üzerine yapılmış bir şey var proje “ dediği, Yiğit’in “ Bahsetmiştiniz galiba ... ile onu 

konuşuyordunuz da” dediği, İnanç’ın “Bahsetmiştik değil mi“ dediği, Yiğit’in “ Evet“ dediği, 

İnanç’ın “Şimdi artık onu onayladılar en sonunda“ dediği, Yiğit’in “ Evet hayırlı olsun“ 

dediği, İnanç’ın “Hayırlı olsun iki günlük bir eğitim olacak bilmiyorum hani Türkiye’nin her 

tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına açık çağrı yapılacak herhalde ama işte belki kriterlerde 

biraz daha hani genç kuruluşlara öncelik verileceğine dair … bir hani onu biz yaparız … Bir 

şey yapabiliriz ondan sonra şey bir biz ben bir taslak program yaptım hani şöyle,…,Önceden 

konu başlıkları belirlenmiş bu eğitimde,… Sevda falan onlar çalışmışlar üzerinde,… çok da 

yoğun bir yani iki gün için hani başlık sayısı çok fazlaydı biraz da azaltmaya çalıştık ama 

daha çok iletişim kaynak geliştirme“ dediği, Yiğit’in “Evet” dediği, İnanç’ın “Ve sosyal 

medya hani iletişimin bir parçası olarak sosyal medya“ dediği, Yiğit’in “Evet “ dediği, 

İnanç’ın “Gibi bir üçgen içerisinde hani bunu şey yapmak ne derler adına toparlamak,… 

üzerinden bir program çalıştık biz de TÜSEV ekibi olarak,… ama dedik ki hani bu 

programın daha böyle birbirine her verilen eğitimin arkasından biraz daha hani orda ki 

bilginin diğer tarafa aktarılması köprü oluşturulması işte efendim ne söyleyeyim belki enerji 

düşerse bir beş dakikalık aktiviteler yapılması falan hani siz sen bu konuda çok 

deneyimlisin,… böyle bir kolaylaştırıcılık yapar mısın acaba bu eğitimde diye sana sormak 

istedim,…,Ekim yedi sekiz dokuz olarak tarihler şuan konuşuldu“ dediği, Yiğit’in “yani şöyle 

nerede olacak “ dediği, İnanç’ın “Bizim TÜSEV binasında “ dediği, Yiğit’in “ Dur bir dakika 

Ekime bir bakayım yedi sekiz dokuz şimdi tarihler uygun,… ama hani bunu siz kendiniz de 

yapabilirsiniz isterseniz oturur program üzerinde çalış ya yapmamak için söylemiyorum ama 

kendi kendinize yapmanız daha kolay olur diye söylüyorum ben dediğim gibi o tarihlerde 

uygunum yapabilirim programın üzerinde çalışırız ondan sonra siz“ dediği, 

ID :2190768713 de kayıtlı, 04.07.2013 11:47:12 tarihli HANZADE HİKMET 

GERMİYANOĞLU (905324686xxx)’un İNANÇ EKMEKÇİ (905056576xxx) isimli şahısla 

konuşmasında özetle; Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Canikom şimdi Yiğit’le 

konuştum  … Diyor ki ya zaten bu tip fonlar çok kısıtlı ve biz proje yazarsak o projeyi alırız 

kimsede ... diyor  … bide bu bizim alanımız değil yani  burada ana başvurucunun Dipnot 

Bianet Zaytung T24 onların başvurması ve bizim ortaklığımızda da bizim uzmanlık 

alanımızla da yani şiddetsiz işte muhabir aktivizmi işte faili meçhul kıyaklar gibi eğitimlerini 
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bizim veriyor olmamız gerekiyor hani daha da‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Bir şey 

söyleyeceğim biz de dün Cihanla baktık illa oralara girmeden mesela işte siyasi katılım diye 

bir şey bir şey daha var medya kuruluşu olmayan sivil toplum kuruluşları için siyasi katılımın 

Avrupa Birliği kriterlerinde siyasi katılımın yaygınlaştırılması‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Mesela eğer konu bu olursa zaten masala bizim şimdi diyalog ve 

uzlaşma derneği kapsamında ortak olacağız ya‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Evet ‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Yiğit diyor ki bizim alanımızda ve bizim 

uzmanlığımızı gerektirecek kaynaklara biz doğrudan başvuralım onun dışında bizim 

uzmanlığımızı isterlerse ortak olalım ama proje yazma‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Hı‘‘ 

dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Ofisi gibi olmayalım diyor anladın mı çok 

stratejik bir şey söylüyor yani dernek zaten daha yeni kuruluyor olayı proje yazmak olmasın 

ama tabi ki bizden bir uzmanlık bizim alanımıza giren bir şey varsa o zaman destek olalım 

ama bunun ana götürücüsü biz olmayalım diyor anladın mı  projeden yani proje yazma ofisine 

dönmeyelim gibi bir fikri var‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin “Anladım yani yok bu hani 

yaptığımız çalışmaya kaynak yaratmak için söylediğimiz bir şeydi zaten ‘‘ dediği, Hanzade 

Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Evet ama yaptığımız çalışmanın doğrudan yapıcısı yani ... olarak 

biz olmayacağımız için şimdi burada bir iki tane şey var anladın mı‘‘ dediği, İnanç 

Ekmekçi’nin ‘‘Tamam ama yine ‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Ben şimdi 

şöyle göndereceğim Dipnotta durum nedir yani onlar siz olmasanız da biz yaparız zaten ve bu 

projeyi biz yazarız kafasında birileri mi yoksa değiller mi‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Hayır 

canım hiç öyle bir şey değiller yani o ... kişisel olarak ben bu programı çok iyi araştırdım size 

destek olurum diyor sadece ve diyor ki hatta siz medyadan başvurmayın diyor siyasi 

katılımdan başvurun diyor başka bir şey öneriyor yani‘‘ dediği, Hanzade Hikmet 

Germiyanoğlu’nun ‘‘Bence Yiğit’in de olduğu bir Skype yapalım ondan sonra ilerleyelim 

İnanç önümüzdeki hafta içi ne dersin‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Tamam yani bu arada 

siyasi katılımın süresi 15 Temmuzda doluyormuş onun bir hafta daha önce doluyor diğerine 

göre‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘O zaman sen hepimize email atar mısın 

bu durumu özetleyen ben dışardayım şu anda bugün buluşmak yerine bu yazışmayı şey 

yapalım ya şu anda telefonda konuştuğumuzu ve daha önce konuştuklarımızı bir email atıp 

başlatır mısın Yiğit ve Nes de olsun içinde çünkü onlar dernektenler ya ondaysa eğer buna 

emailden başlamamız lazım bugün eğer bu konsensüsü sağlayamıyorsak‘‘ dediği, İnanç 

Ekmekçi’nin ‘‘Ya tamam ama hani onun başka bir noktadan bakıyor hani o senin yaptığın 

işler işlere destek olma açısından bakmıyor anladın mı o dernek açısından bakıyor ‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘İşte bunu ta.. bunu birlikte tartışalım diyorum’‘ dediği, 

İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Hı ...’‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Onu seninle benim 

tartışmamız yetmez ve bunu ancak email üzerinden halledeceğiz Yiğit dışarıda Nes gelmiyor 

Meyzu yan çiziyor Ali yok bir tek Cihan sen ben oturup olup olmayacağını belli olmayan 

proje üzerinden konuşuyor olacak‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘‘Çalışamayız tabi ... ‘‘ dediği, 

Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘O yüzden bence ilk önce emaille bu durumu bir 

konses.. sen bu yeni olağan gelişmeyi de yaz sen yaz diyorum çünkü bu siyasi katılım 

meselesi ile hiçbir bilgim yok sen hem bizim yaptığımız ilk iletişim toplantısında vardın hem 

de‘‘ dediği, İnanç Ekmekçi’nin ‘Hı hıh‘‘ dediği, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun ‘‘Biraz 

daha Yiğitle ve Nesle angaje olmuş olursun anladın mı yoksa ben eve gidince yazarım şimdi 

şey değil‘‘ dediği,  

 

2.2.15. Mine Özerden     

Mehmet Osman KAVALA yönetimindeki Anadolu Kültür A.Ş.’nin yönetim kurulu 

üyesidir. Taksim Platformunda aktif olarak görev yapmaktadır. Mehmet Osman 

KAVALA, Yiğit Ali EKMEKÇİ ile irtibatlıdır. 
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Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Ayşe Mücella Yapıcı ile arasında 15/03/2013-11/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

6 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Çiğdem Mater Utku ile arasında 17/05/2013-14/06/2013 tarihleri arasında toplamda 

8 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Mehmet Osman Kavala ile arasında 18/03/2013-18/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 25 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, 

Yiğit Ali Ekmekci ile arasında 19/01/2013-24/06/2013 tarihleri arasında toplamda 25 

adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği üzere gezi 

kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve faaliyetler 

yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Telefon görüşmelerinde Taksim Platformu (Taksim Bizimdir Hareketi) 

yönetiminde yer aldığı anlaşılmaktadır.  Mine ÖZERDEN’in Platformun organizasyonları ve 

toplantılarıyla ilgili telefon görüşmelerinin bulunduğu, Platformla ilgili planlamaları yaptığı, 

Betül Tanbay TÜTEN’in Platform yönetiminde yer aldığı, Mehmet Osman KAVALA’nın da 

bu toplantılara katıldığı ve yönlendirdiği,  Platformun çekirdek kadrosu olarak Mine 

ÖZERDEN, Betül Tanbay TÜTEN, Korhan GÜMÜŞ, Mahmut BOYNUDELİK, Nori ŞENİ, 

Çağla…., Şahin… isimli şahısların bulunduğundan ve Yiğit Ali EKMEKÇİ, Gürhan 

ERTÜRK’ün de platforma üye olduğundan bahsedildiği, ID: 2506781307 de kayıtlı 

görüşmeden, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim meydanıyla ilgili aldığı karar ve 

planlarla ilgili Taksim Platformunun 2011 yılı içerisinde kurulduğu ve Taksim 

Dayanışması Bileşenleri arasında yer aldığı, GEZİ kalkışması sırasında faaliyetlerinin olduğu 

anlaşılmaktadır.  

30.10.2013 günü Taksim Platformu üyeleriyle Anadolu Kültür A.Ş. salonunda 

toplantı yaptığı, bu toplantıya Mehmet Osman KAVALA’yı da çağırdığı, yine 14.11.2013 

tarihinde bu amaçla Cezayir Restorantta bir toplantı yapıldığı, toplantıya Mehmet Osman 

KAVALA’nın özellikle katılmasını istediği bazı şahısların da katılması için çalışma yaptığı 

tespit edilmiştir.  

Diğer taraftan 26.09.2013 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube 

Müdürlüğüne yapılan İhbar No;11167 sayılı ihbarda; “gezi eylemleriyle ilgili Taksimdeki 

olaylar büyümeden önce Açık Toplum Vakfı’ndan Osman KAVALA’nın 

yönlendirmesiyle Mine ÖZERDEN’in birkaç kişi üzerine banka hesabı açtırdığını bu 

hesaba para yardımı toplanarak, eylemcilere gaz maskesi, sargı bezi, deniz gözlüğü gibi 

ihtiyaçlar dağıtıldığı” beyan edilmiştir. Konuyla ilgili İstanbul Vakıflar 1. Bölge 

Müdürlüğünün araştırma yaptığı ve Açık Toplum Vakfıyla ilgili rapor hazırladığı tespit 

edilmiştir. Bu konuda Mehmet Osman KAVALA ile Açık Toplum Vakfı Genel 

Sekreterliğinde bulunan Gökçe TÜYLÜOĞLU ve Mine ÖZERDEN’in yaptığı telefon 

görüşmelerinde Açık Toplum ve Anadolu Kültür A.Ş. arasındaki ilişki, evrak verilip 

verilmemesi, konunun ayrıntılı anlatılıp anlatılmaması gibi görüşmelerin yer aldığı tespit 

edilmiştir. 

Ayrıca şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 

2014/38188 sayılı dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah 

ÖCALAN’ın vermiş olduğu talimatları doğrultusunda oluşturulan ve “Çatı Partisi” söylemi 

altında doğrudan doğruya tek sesli bir örgütsel duruş sergilemek yerine farklı görüş ve 

düşünceleri bir havuzda toplayan, bu yolla amaç ve hedeflerine farklı grup ve oluşumların 

desteğini alarak; siyasal alanda terör örgütünün etkinliğini arttırabilmeyi, siyasi gelişmeleri 

doğrudan doğruya etkileyebilmeyi, örgütün kırsal alanda ve diğer faaliyetlerinde daralma 

yaşaması halinde siyasal alanda baskı unsuru olabilmeyi, siyasi baskı ile teröristbaşının 

cezaevi koşullarının istediği yönde değişimini ve nihai olarak serbest bırakılmasını, yerel ve 
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genel seçimlerde dağınık durumda bulunan marjinal kesimleri ve sol grupların 

potansiyelini örgütsel alana kanalize etmeyi amaçlayan HDK yapılanması içerisinde faaliyet 

yürüttüğü şüphesiyle takibi yapılan ve hakkında bahsi geçen soruşturma üzerinden iletişimin 

tespiti tedbiri uygulanan şahısların yapmış oldukları telefon görüşmelerinde, şüpheli Mehmet 

Osman Kavala ile de görüşmeler gerçekleştirdikleri ve bahsi geçen bu görüşmelerde tanzim 

olunan bu iddianame kapsamında suç unsuru içeren tape kayıtlarının olduğu tespit edilmiş 

olup, ilgili dosya içerisinden temin olunan görüşmelerde; 

30.05.2013 11:12 tarih ve saatinde 90532695xxxx numaralı hattı kullanan Mine 

ÖZERDEN isimli şahısla yaptığı, 

MİNE  : Merhaba OSMAN, ya sen ordaymışsınız galiba, çıkmışsın 

yemekten. 

OSMAN  : Ben bi baktım, şimdi ofise gidiyorum. 

MİNE  : Tamam, ya şimdi böyle şey teklifleri geliyor, GAZ 

MASKESİ ALALIM VE BOL MİKTARDA İŞTE GENÇLERE DAĞILSIN GİBİ 

TEKLİFLER GELİYOR. BUNLAR İÇİN DE DESTEK YAPMAK İSTEYEN 

İNSANLAR VAR. BİR YERDE TOPARLAMAK LAZIM BUNLARI AMA PARA 

MARA HESABI FALAN FİLAN HESABI AÇMAK LAZIM HERHALDE. NASIL BİR 

ŞEY ÖNERİRSİN, BÖYLE BİR ŞEYE SEN DE KATKIDA BULUNUR MUSUN? 

OSMAN  : BULUNURUM TABİ KATKIDA, BUNU ŞEY YAPILIR 

HERHALDE YA ÇOK ENFORMEL BİR İŞ OLDUĞU İÇİN BURADA ARTIK 

KONUŞULAN OLMAZ, BİR KİŞİ HESAP AÇTIRACAK YA DA NAKİT PARA 

TOPLAYACAK. 

MİNE  : Evet ama. 

OSMAN  : ONDAN SONRA GAZ MASKESİ ALINACAK. 

MİNE  : Bunu yine de bir şeyin, mesela kendi üstüme almak istemem 

böyle bir şeyi, Onun için böyle birini bir şey bulmamız lazım. Yani birinin hesabının açılması 

OSMAN  :GÖNÜLLÜLERDEN BİRİNİN HESABI 

KULLANILACAK. YANİ BİR TEK KURUMLAR OLMAZ Kİ. 

MİNE  : Tamam tamam peki, doğru kurum da olmaz. 

OSMAN  : EN İYİSİ O İKİ KİŞİNİN İMZASI İLE. 

MİNE : ha iki kişilik bir şey açalım diyorsun. Tamam tamam olur. 

OSMAN : denetim için. 

MINE : peki tamam, Denetimi olması lazım. Yapabilecek bir iki insan 

bulmaya çalışayım 

Şeklindeki görüşmeden ve 

02.06.2013 14:10 tarih ve saatinde 90532442xxxx numaralı hattı kullanan 

TUĞRUL isimli şahısla yaptığı, 

... 

TUĞRUL  : AHMET ile, dün gene moralimiz biraz bozuktu. Yani hani iş 

böyle yağma bilmem neye döndü. Fakat sabahleyin inanılmaz bir temizlik kampanyası 

başladı.  

OSMAN  : Güzel. 

TUĞRUL  : Taksim Parkı girdiğimizden daha iyi halde. tek tek izmarit 

topluyorlar. Bi de yemek organizasyonu yapıldı, yani şey aktivist çoğunluk, etrafın temizliği 

ve geride duruyor. Her solcu, sosyalist gruplarımız ise miting yapıyorlar. 

OSMAN  : Bu şeyler hala orda mı? 

TUĞRUL  : Kim? 

OSMAN  : İşçi Partisi takımı. 

TUĞRUL  : Yok yok onlardan kimse yok, şey var. Kaldıraç maldıraç işte 

diğerleri, hepsi o, klasik bildikleri yöntem. 



503 

 

OSMAN  : Onlar şey. 

TUĞRUL  : yok yok onlar şey işte, en yukarıya bayrak koyup bağırmakla 

ilgileniyorlar. Geri kalan hali ise herkes elinde torba ve şey, eldiven şey yapıyor. Arka tarafta 

bir tane yemek sağdıcı gibi bir şey kurmuş. BEN FATİH’E SÖYLEDİM. ŞİMDİ YÜZ 

TANİ SANDİVİÇ HAZIRLATIYOR. 

OSMAN  : Güzel 

TUĞRUL  : Bi de çok şey onları falan filan. 

OSMAN  : Peki ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Hı? 

OSMAN  : Ses falan var mı? 

TUĞRUL  : Ses şeyde, ses sistemi şeyde var, arka tarafta Gezi’nin 

içinde var. Bana sorarsan şeyi bırakıp ne derler, meydanı bırakıp. 

OSMAN  : Tabi tabi artık meydanı bırakıp. 

TUĞRUL  : MEYDANI SOLCULAR TUTUYORLAR VE 

ÇIKMAYACAKLAR. O SORUN DEĞİL. MEYDANI BIRAKIP GEZİ’YE YÜKLENİP 

GEZİ’DE ORGANİZE OLMAK LAZIM. YANİ SES SİSTEMİYLE, GECE BİR TANE 

JENERETÖR GELMİŞ. 

OSMAN  : İyi iyi, Yani Gezi’deki durumu normalleştirmek lazım artık. 

TUĞRUL  : Evet evet, işin en iyi tarafı Gezi’de şeyler yok. 

OSMAN  : örgütler yok. 

TUĞRUL  : Yani o örgütler yok. 

OSMAN  : Ortada bir masa var mı? 

TUĞRUL  : Yok aslında Gezi’de, şeyde bir şey var, yemek yapılan yerde, 

yemek siparişi yapılan yerde bir şey var ama onun doğrusu. 

OSMAN  : BÖYLE BİR PLASTİK MASA BULUP ÇOK ÖNEMLİ, O 

ÇOK FAYDALI OLUYOR. PLASTİK BÜYÜKÇE BİR MASA VE 10-15 TANE 

İSKEMLE OLURSA İNSANLAR SÜREKLİ ORADA KORDİNASYON MASASI GİBİ 

ŞEY YAPARLAR. 
TUĞRUL  : Evet onun için, onun için şey gerekiyor, Güçlü bir ses 

sistemi gerekiyor. Ses sistemi ve ışık gerekiyor. Yani onu yaparsak olabilir. Ses sistemi 

gerekiyor. Sizin ses sistemi geldi gitti mi, ne oldu? 

OSMAN  : Cezayirden mi? 

TUĞRUL  : He. 

OSMAN  : CEZAYİRDEN GELDİ GİTTİ. 

TUĞRUL  : Geldi gitti, gene buraya dur bakayım. Ben . . . (anlaşılmadı) de 

bakayım. Tamam. 

OSMAN  : Bence bide iskemle. 

TUĞRUL  : Sandalye bulalım. Ne ne? 

OSMAN  : Şu açılır kapanır masalardan buradan getirtsek iki tane. 

TUĞRUL  : Ama şimdi, ama şimdi orada kim var yani. AHMET orada 

vardı, onu orada verip söyleyeceğimiz birilerinin olması lazım. şu anda yok. Biraz daha 

bekleyelim. 

OSMAN  : MASA HER HALÜKARDA KULLANIRLAR 

MASALARI YA 

TUĞRUL  : Kullanırlar da kullanacak adam şeyi yok, insiyatifi yok yani şu 

anda. Temizlik memizlik tamamen şöyle devam ediyor. insanlar eldiven almışlar bilmem ne 

almışlar. çeşitli naylon torba bırakıyorlar. 

OSMAN  : Sen bir daha şeye gitsene, Gezinin şey tarafına bir baksana. 

çünkü orada birilerinin olması lazım. 

TUĞRUL  : Tamam. 
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OSMAN  : vardır yani. 

TUĞRUL  : oldu tamam bakayım. 

OSMAN  : Bi bak da ben cezayirden ayrılmadan söylersen ben şu 

açılır kapanır masalardan buradan getirebilirim.  

TUĞRUL  : Tamam oldu. 

OSMAN  : Haydi 

şeklindeki görüşmeden ve 

11.06.2013 16:24 tarih ve saatinde 90530317xxxx numaralı hattı kullanan 

ÖZLEM  isimli şahısla yaptığı; 

ÖZLEM  : Sen Anadolu Kültürdemisin? 

OSMAN  : Evet. 

ÖZLEM  : Ya birşey söyleyeceğim şimdi bilmiyorum tiwıtırdan falan 

takip etmiyorsundur sen burada bu uyduruk gaz maskesi de olsa gaz maskesine ihtiyaç 

var ya. 

OSMAN  : Napalım nerden bulabiliriz? 

ÖZLEM  : Ya işte bilmiyoruzki acaba şeyde KOÇTAŞ da belki vardır 

ama emin değiliz yani heryerlerde bitiyor ııı. 

OSMAN  : Bu şeylerden diyorsun değilmi yani en uydurukları var onlar 

işe yaramaz zaten. 

ÖZLEM  : Ya işte hani işçi maskesi vardır ya yani ne bulabilirsen 

revirdekilerin bile maskesi yok öyle diyeyim sana doktorlar maskesiz gidip yaralıları. 

OSMAN  : Nerdesin sen? 

ÖZLEM  : Parktayım ben. 

OSMAN  : Hı parka mı maske göndermemiz lazım? 

ÖZLEM  : Evet yani şey yani maske su hazır poğaça börek çörek 

yemek bile yok burada. 

OSMAN : Poğaça falan dur ama bak onları söyle de sen 

ÖZLEM : Poğaça. 

OSMAN : Poğaça. 

ÖZLEM :Böyle hazır yemek burada yemek yapılamıyor böyle 

karambolden dolayı saldırılar var ya. 

OSMAN : Peki poğaça ondan sonra şey gaz maskesi 

ÖZLEM : Yani gaz maskesi hertür deniz gözlüğü 

OSMAN : Tamam 

ÖZLEM : Küçük meyve suyu olur su olur süt süt önemli küçük süt 

OSMAN :Peki özlem tamam 

Şeklindeki görüşmelerden şüphelilerin bahse konu eyleme katılan şahısları finanse 

ettiği, eylemde kullanılacak malzemelerin temini için hesap numarası açtırdığı, eylemde 

göstericilerin polisle çatışmaya girerken kullandıkları gaz maskesi, gözlük, süt ve göstericiler 

için yemek-kahvaltı ve eylemcilerin gezi parkında kullanması için masa ve ses sistemi vb. 

malzemeleri temin ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu bulgular ışığında iddianamemizin “2.1.4. 

Açık Toplum Vakfıyla İlgili Mine Özerden Konusu” başlıklı kısımda bahsedilen ihbarın 

gerçeklik taşıdığı ve ihbarda bahsedildiği üzere şüphelilerin kalkışmanın finansmanı 

maksadıyla hesap açtıkları ve bu yönde faaliyetler yürüttükleri, bu şekilde de ihbar içeriğinin 

teyit edildiği tespit edilmiştir. 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 
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ID: 2275395193 de kayıtlı, 21.08.2013 10:23 da MEHMET OSMAN KAVALA’nın 

(905322221xxx)  HÜLYA GÜLBAHAR (905323545xxx) aradığı görüşmede özetle; Mehmet 

Osman’ın “ He ben İstanbul dayım ya yarın şu Taksim Platformu Betül falan var … Mine 

ÖZERDEN, Betül onlarla bir şey konuşacaktık … Sen de gelir misin diyecektim de “ 

dediği, Hülya’nın “ İyi olurdu ama hafta sonuna doğru döneceğim Osman “ dediği, Mehmet 

Osman’ın “ Anladım sonra döndükten sonra bir şey yaparız bir daha konuşuruz “ dediği, 

Hülya’nın “haberleşiriz” dediği, Mehmet Osman’ın “ Tamam ...” dediği, 

ID: 2373014140 de kayıtlı, 11.10.2013 20:06:19 da MİNE ÖZERDEN’in 

(905326958xxx) ÜMİT’i (Mehmet Ümit DEVRİM)  (905352284xxx) aradığı görüşmede 

özetle; …Mine’nin “... vaktim de yok öyle bir şey de yok burada öyle bir durum da yok“ 

dediği, Ümit’in “Niye ya olması ben kışlık ... aynı İstanbul’dayım ben de işte yapıyorum o 

kadar sıcak ki hava yani “ dediği, Mine’nin “... senin farklı yani benim tamamen farklı senin 

tamamen farklı durumun…Yani şey olacak şey var olmayacak şey olacak bir şey olsa 

yapardım zaten yani öyle bir şeyi ... işte inip bazen topraklıyorum ayaklarımı öyle bir şey 

yapabiliyorum…Yani o olacak iş var olmayacak iş var ben yazın elimden geldiğince yaptım “ 

dediği, Ümit’in “Hı hı evet iyiymiş iki üç günde daha çok  iyiymiş hava da bugünkü gibiymiş 

yani  ondan sonra da ...” dediği, Mine’nin “güzel tadını çıkar ne güzel hı hı ... iyi yapıyorsun “ 

dediği, Ümit’in “Yani böyle şey oldu tadını çıkar dedin yani şey ben bayağı bir işte ...” dediği, 

Mine’nin “Yarın Jijek burada gitsene “ dediği, Ümit’in “Ne var… Öyle mi neredeki “ dediği, 

Mine’nin “Aynı yerdeymiş Yunus Emre de Jijek ve Bodiyo ikisi de burada “ dediği, Ümit’in 

“Yunus Emre nerede ben bilmiyorum ki ...” dediği, Mine’nin “Gittik ya daha önce orası 

Bakırköy“ dediği, Ümit’in “Bakırköy’deki Yunus Emre ha anladım aynı grup getiriyor o 

zaman Manok“ dediği, Mine’nin “Evet evet Manok getiriyor” dediği, Ümit’in “Kaçla kaç 

arası “ dediği, Mine’nin “16:30 la 21:30 filan arası galiba“ dediği, Ümit’in “Pazar günü de var 

mı “ dediği, Mine’nin “Yok hayır bugün vardı yarın var “ dediği, Ümit’in “Anladım bak 

ondan hiç haberim olmadı benim “ dediği, Mine’nin “ Ha sen tamamen kopmuşsun demek ki“ 

dediği, Ümit’in “Ben işte internetten koptuğum için yani geçen hafta internetteydim ama iki 

gündür yine Firuze gidince Ipadimi aldı gitti dolayısıyla şimdilik işte orada ev hazırlıkları 

olduğu için kayınvalidesinde kalıyor…Böylece ben tekrar iki günde Ipadsizim ama daha önce 

tabi ki bulamazdım yani nereden haberim olacak ki özel bakman lazım falan Manoku kimseye 

haber vermiyor…Öyle fazla yaygın sitelere atmıyor falan…Ondan sonra yarın 16:30 ama 3 te 

toplantı var zaten şeyin Atölyenin “ dediği, Mine’nin “Nerede olacak “ dediği, Ümit’in “İşte 

şeyde partide dedik ya senin unuttun onu “ dediği, Mine’nin “Şeyde mi olacak Kadıköy’de 

mi“ dediği, Ümit’in “Kadıköy de… Sen gelecek misin yarın“ dediği, Mine’nin “Gelirim 

uğrarım  evet” dediği, Ümit’in “Belki oradan hani arkadaşlarla konuşup erken bitirip 

gidilebilir ama onaltı otuzda” dediği, Mine’nin “Ya ben gitmeye niyetli değilim yarın yani 

çok yorucu benim için oraya kadar gitmek yani gerçekten yorgunum ve şeyim” dediği, 

Ümit’in “Zaten yetişemeyiz çünkü o yol bir buçuk saat tutuyor üç te çıkmaz lazım hiç toplantı 

yapmamak gerekiyor o zaman oda olmaz” dediği, Mine’nin “Evet ... öyle bir enerjim var ne 

öyle bir şeyim var şu anda isteğim var ne de şeyim var yani…Bambaşka şeyler yaşıyorum ve 

de hiç yani ...” dediği, Ümit’in “Ha onaltı otuzda gitmek şart değil canım yirmibir otuza kadar 

devam ediyorsa o olabilir bak yani ben bizim için sen gelemezsin de hani belki şey falan ... 

öyle bir grup gidilebilir Altıok’da çünkü geldi o da yarın toplantıya geliyor” dediği, Mine’nin 

“... imkansız hı hı evet bence siz gidin“ dediği, Ümit’in “Öyle bir şey olabilir yani bir 

konuşabiliriz yarın“ dediği, Mine’nin “Aslında isterseniz şimdiden konuşun yarın toplantı için 

buraya gelmeyip direk orada da yapabilirsiniz“ dediği, Ümit’in “Vallahi bilmiyorum ama 

yarın onu değiştirmeyelim çünkü bir sürü kişiye tekrar değiştirmeye hiç gerek yok toplantıyı 

yapıp yetiştiğimiz kadarına yetişiriz gibi geliyor bana…Ondan sonra durum bu…Başka bir 

şey yok“ dediği, Mine’nin “iyiymiş  bak bende de haber vermiş demek ki şey Ahmet 

SOYSAL var Jijek var Bodio var yarın biri daha var galiba enteresan olabilir ... “ dediği, 
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Ümit’in “İlginç olabilir Bodiolar epey şey yapıyor” dediği, Mine’nin “bugünkü Gezi 

üzerineydi yarın ki şey dünyada ki sol hareketlerin geldiği nokta üzerine yani bence gitmek 

iyi olur başka bir şey perspektif açar belki“ dediği, Ümit’in “Hı hı belki açar nasılsa 9a 

kadarmış o güzel…6da 7de orada olsak ... hiç olmazsa 2 buçuk saatliğine falan o uzar da 

zaten biraz…9 buçukta bitmez…Ondan sonra iyi olabilir “ dediği,  

ID: 2372016931 de kayıtlı, 11.10.2013 15:26:24 da MİNE ÖZERDEN’i 

(905326958xxx) ÜMİT’in  (905352284xxx) aradığı görüşmede özetle; Mine’nin “ İyidir 

Ümitciğim senden ne haber “ dediği, Ümit’in “İyidir valla ne olsun dün şeye gittik ... Ataşehir 

grubuna…Dün Ataşehir toplantısına gittik de enteresan şeyler oldu…Ondan sonra işte öyle 

Ahmet’le ikimiz gittik yani Ali illa gelmemizi istedi falan bizde gittik güzel oldu ... Sen ne 

yapıyorsun var mı bugün zamanın “ dediği, Mine’nin “ya şu anda biraz şeyim yani 

koşturmaca halindeyim ben seni on onbeş dakika sonra arayayım mı” dediği,  

ID: 2389881283 de kayıtlı, 20.10.2013 15:04:13 da MİNE ÖZERDEN’i 

(905326958xxx) OĞUZ’un (Oğuz AYATA)  (905323650xxx) aradığı görüşmede özetle; 

…Mine’nin “Merhaba ya sesini duyan cennetlik yani “ dediği, Oğuz’un “senin de öyle “ 

dediği, Mine’nin “Ama en sonda ben aramıştım hatırlarsan“ dediği, Oğuz’un “Öyle mi ben 

aramıştım canım“ dediği, Mine’nin “Yok ben aradım sonra şey dedin ya gelecektim sonra 

önünden geçtim... diye…İyiyim iyiyim sağol sen nasılsın “ dediği, Oğuz’un “İyiyim ben de 

işte“ dediği, Mine’nin “Ha mutlu oldum sesini duyunca bak şimdi “ dediği, Oğuz’un “Hıı 

sağol ben kaç gündür arayacağım da bugün böyle kafamda ... “ dediği, Mine’nin “İyi yaptın 

iyi yaptın çok çektin kendini bende ürküyorum aslında aramaya yani öyle bir şey “ dediği, 

Oğuz’un “Yok ya niye ürküyorsun hiç ürkecek bir şey yok ki “ dediği, Mine’nin “Yok mu 

diyorsun tamam peki“ dediği, Oğuz’un “Yani benim için de öyle senin sesini duymak iyi 

geliyor… Ne yapıyorsun neler yapıyorsun İstanbul’da mıydın bayramda “ dediği, Mine’nin 

“İstanbul’daydım İstanbul’daydım ne yaptım yani işte şey aile işleri birazda ev işte şey bildik 

şeyler yani çok öyle özel bir şey yok sen neler yaptın buralarda mısın sen “ dediği, Oğuz’un 

“... biraz aylaklık yaptım hatta lüzumundan fazla aylaklık yaptım “ dediği, Mine’nin “ne güzel 

o zaman şey toplamışsındır biraz enerji“ dediği, Oğuz’un “Bazı günler ya tabi tam öyle 

olmuyor o fazla aylaklıkta iyice şey yapıyor insanı mesela gece öğlen 3e kadar uyuduktan 

sonra acaba hiç kalkmasam mı nasıl olsa hava erken kararıyor filan“ dediği, Mine’nin “Uyku 

uykuyu getiriyor diyorsun yani ha“ dediği, Oğuz’un “Öyle birazda şey zihnen işte şey bir 

takım işlerden kaçmak içinde iyi oluyor…Biraz ona yaradı yani sıkıntılı durumlar vardı filan 

devamlı düşünmeden geçtiğin aylak günlerim oldu“ dediği, Mine’nin “Hı hı iyi vücudun 

dinlenmeye ihtiyacı vardır belki o ona yaramıştır en azından yani bazen hepsini bir arada 

dengede tutmak zor oluyor birinin biraz daha dinlenmesi gerekiyor filan yani aklın bazen 

dinlenmek itiyor bazen vücudun dinlenmek istiyor bazen ruhun dinlenmek istiyor“ dediği, 

Oğuz’un “Evet değişik bir şey yok Mine işte öyle battı balık yan gider gidiyor…En son ne 

oldu bakayım işte o Kent Güçleri olmuştu o zaman biraz ...” dediği, Mine’nin “Hı hı çocuklar 

la yaptığın iş hı hı ... “ dediği, Oğuz’un “Ondan sonra bir de geçenlerde meslekte otuzuncu yıl 

diye bir plaket verdiler… Böyle şey 30 yıldır hakikaten 30 yıldır görmediğim insanlardan 

bazılarını gördüm hele bir kaç ... sevdiğim insanı tuhaf şey “ dediği, … Mine’nin “Ne güzel 

ne güzel ya aslında şey bir toparlanalım istiyoruz bayramdan sonra toparlanalım dedik…Bir 

bütün platformu toparlamak istiyoruz… tekrar yani ne iyi olur yine bir araya gelsek ve bir işte 

hem bir genel değerlendirme yapsak hem de bir ne oldu ne bitti bu arada onu bir paylaşsak 

filan… herhalde Çarşamba yaparız diye düşünmüştük ama bu arada birde bir şey var galiba 

değil mi hem 26-27sinde bir şey var bu Yeşillerin yaptığı bir hem yerel seçimler hem Gezi 

durumlarını da kapsayan bir şey bir de galiba kentsel dönüşüm atölyesi gibi ya da kentsel 

dönüşüm şeyi gibi bir şey var ortalıkta dolaşan onu görmüş müydün “ dediği, Oğuz’un “ Kent 

Hareketlerin oluşturduğu bir şey var onun bir kaç maili geldi işte eğitim ...” dediği, Mine’nin 

“Hı hı hı evet evet ona da katılalım evet evet ona da katılalım ona gelirsin değil mi sen de“ 
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dediği, Oğuz’un “Vallahi gelmeye çalışırım yani bu “ dediği, Mine’nin “Tamam bende ona 

gitmek istiyorum ya o ne zamandı bilmiyorum ona bakacağım … “ dediği, … Oğuz’un “Evet 

seçimler de yaklaşıyor bir sürü da aday çıkmış Beyoğlu için… çıkmış işte şey var o 

Ankara’ya yürüyen“ dediği, Mine’nin “Evet Aylin KOTİL… Çok var evet asıl asıl Sırrı 

Süreyya çıktı“ dediği, Oğuz’un “... ya ya CHP girmesin oyumu bölmesin demeye getiriyor 

adam ya“ dediği, Mine’nin “Çok güzel ama bayıldım yani çok akıllıca “ dediği, …. Oğuz’un 

“Senden bana bir çağrı geldi Mine öz” dediği, Mine’nin “Ya o otomatik gelen bir çağrı… 

Çağrı herhalde bir dolu insan söyledi yani onu ben atamadım bir şekilde Taksim Platformu 

için ...” dediği, Oğuz’un “Aklımda şöyle bir şey kalmıştı hani senin bir mailin problem 

çıkmıştı ve artık ona atmayın diye bir şey yapmıştık ama ...“ dediği,  

 ID: 2398256379 de kayıtlı, 24.10.2013 14:48:44 de MİNE ÖZERDEN’in 

(905326958xxx) YİĞİT ALİ EKMEKÇİ’nin  (905322625xxx) aradığı görüşmede özetle; 

Yiğit’in “Hah Mineciğim ben de seni arayacaktım da senin mesajın geldi ya Mine şöyle bir 

şey var bu kararı ben vermiyorum zaten benim ... vermeyecek” dediği, Mine’nin “Anladım 

anladım ... durumun farkındayım yani“ dediği, Yiğit’in “yönetim kurulu karar verecek ama 

birde Sibel’in istediği mali politika bayağı yüksek yani çıkmaz kolay kolay diye düşünüyorum 

ya ben baktıracağım ama“ dediği, Mine’nin “ ... ben ona şey dedim aslında yani benim 

kalemimi boş bırak Yiğit zaten biliyor benim durumumu o yazsın demiştim ama o ısrarla 

benden bir şey istiyor“ dediği, Yiğit’in “Hayır hayır tamam senin kaleminin haricinde o bir 

takım başka kalemler de eklemiş.. oraya haklı olarak bir anda büyüyor iş yani… o kadar 

büyüyünce de yani Diyarbakır’dan bu kararı çıkartmak çok kolay gelmiyor bana“ dediği, 

Mine’nin “Ben tabi ne olduğunu bilmediğim için yani bana yolladığı şey bilmiyorum sen sana 

ne kadarı ...” dediği, Yiğit’in “7-8 milyarlık bir bütçeden bahsediyor” dediği, Mine’nin “Ne 

kadar yani aylık mı“ dediği …Yiğit’in “Ama bunlar Diyarbakır için falan büyük paralar sen 

de biliyorsun yani “ dediği, Mine’nin “Evet evet yani ben şey dedim yani ben 3000 liralık bir 

şeyden bahsettim açıkçası “ dediği, Yiğit’in “Hee ama işte stopajı var bilmem nesi var tabiki 

... üst üste ekleyince yani kızın çok fazla şey yapmamış yani üstüne çok fazla koymamışta 

ama bu bir çoğuna şimdi fazla gelir yani ben eminim yani bundan da bir bastıracağım yani 

ama ben de üstüne gidiyor.. oraya… onun için çok şey bir durum değil o belki sende bir şey 

yapabilir ... öyle bir şey düşündüm bir arada yani bir gideyim oradaki havayı bir alayım da… 

diye öyle bir şeyim var yan.. sende oraları biliyorsun yani gayet iyi yaparsın Sibel’e de çok 

fazla ihtiyaç olmayabilir yani bu şeyde ...” dediği, Mine’nin “Ama bir kuruma ihtiyaç olur 

yine ... “ dediği, Yiğit’in “... olabilir tabi yani işte farklı bir şey işte ben oradaki bir havayı 

alayım da ondan sonra şey yapayım diye düşünüyorum … Ama yani bugün yarın yani bunlar 

tek başına benim ya zaten ben karar verecek heyette de yokum çünkü“ dediği, Mine’nin “Yok 

onu anladım anladım ya ben senin durumunu anladım aslında şeyi fakat benim durumum şey 

yani benim durumumdaki” dediği, Yiğit’in “Anlıyorum ben senin durumunu da şey olarak 

öteki taraftan da bir ses seda yok yani haberi yok yani bir haber yok…Ha konuştum da yani 

hiç bir şey bir şey yok bir şey olmaz dedi zaten…O biraz rahattı yani“ dediği, Mine’nin “Hı hı 

öyle tahmin ediyorum oradan bir şey çıkmaz yani ...şeyi Zeynep’i kastediyorsun değil mi“ 

dediği, Yiğit’in “Ha Zeynep’le daha konuşamadık daha ben yani benim şöyle bir problemim 

var Ayşen ameliyat olacak” dediği,  

 ID: 2399651641 de kayıtlı, 25.10.2013 10:13:21 de MİNE ÖZERDEN’i 

(905326958xxx) ŞAHİN’in  (905323560xxx Oda Reklam Tanıtım) aradığı görüşmede özetle; 

Şahin’in “Anlıyorum ya çok üzüldüm ben öğrendiklerim üzdü beni ama mutlaka yapılacak 

yapılabilecek bir şeyler vardır moralini bozma ne olur biliyorum yani bunu söylemek çok 

kolay da… Ya şimdi Betül’den de şu anda bir mail geldi diyor ki bende okudun mu 

bilmiyorum havaalanından ... Korhan’ı anlamak ve takip etmek kolay değil tabi ama şu sıralar 

TP stratejisi için ona ... özellikle ihtiyacımız var Mineciğim ya sabır çek evet ne olur bir de 

Korhan hala bazı mailleri senin en eski superonline’a yollayabiliyor iletişim eksikliği olmuş 
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olabilir söz konusu meclise Korhan’dan başka girebileceğini söyleyen galiba olmadı istersen 

TP adresinden ... iyi olacak gibi anladı anladım yani diyor falan“ dediği, Mine’nin “Tamam 

da söz konusu meclisin ne olduğunu hiç kimse anlamadı siz anladınız mı ...” dediği, Şahin’in 

“Bende bir de Mineciğim şöyle bir şey var zaten ben geçen sana doğrudan sana mı yoksa 

ortaya mı gönderdim gruba mı küçük gruba mı gönderdim e mail bilmiyorum yani bir şey 

yapmamız lazım bir gerçekten bir resetlenmemiz lazım çok karıştı her şey ya kafalarımız 

karıştı daha  doğrusu ya da benim ki öyle bilmiyorum “ dediği, Mine’nin “Yok herkesin 

kafası karışık sadece sizin değil ama bu karışlık bu karışıklık ... onun için ben de hiç bir şey 

yapmamayı yeni hatalar yapmaktan yeğler hale geldim “ dediği, Şahin’in “Herkesin öyle ... 

ben de derim ki istersen şöyle bir şey yapalım yani bir format atalım bizim şey küçük gruba 

öyle bir toplantı yapalım yani 31 Perşembe toplantısı öyle bir toplantı olsun bir şöyle 

silkinelim bir toparlanalım ya ...” dediği, Mine’nin “Onu da yazdım ama ona da yani net şey 

yok hala“ dediği, Şahin’in “ ... lütfen burada sen inisiyatifini ele al ve aynen bu şeyde bu 

konseptte bir toplantıyı 31nde böyle bir toplantı yapmamızı çağrısını yap lütfen yani boşver 

hiç kimseyi sana gelen mailler falan dikkate alma ben hemen destek vereceğim ona Korhan’la 

da şimdi ... gidiyorum Pelen Kültür Merkezine ... görüşülmeye başka da gelen yok Korhan da 

belli bir saatte oraya gelmeyi planlıyor gelebilirse ben bunu Korhan’la da konuşurum ve öyle 

bir toplantı yapalım en azından şu bizim kafamızdaki dağınıklığı gidermek için bir imkan 

olsun o diye düşünüyorum katılıyor musun bilmem” dediği, Mine’nin “Tamam tamam tabiki 

yani zaten bunu yazmıştım tekrar yazarım yani“ dediği, Şahin’in “Değil mi net bir şekilde ... 

Bu genel yani platform üyelerini mail grubu ... “ dediği, Mine’nin “Gelmiyor mu acaba benim 

maillerim sizlere“ dediği, Şahin’in “Hayır benim bir de benim burası bir rezalet biliyor musun 

şey 15 dakikada bir internet gidiyor yarım saat sonra geliyor yarım saat kalıyor sonra bir daha 

gidiyor falan bu Taksim burası rezil hale geldi belki de o yüzden bazı şeyler bana ulaşmıyor “ 

dediği, Mine’nin “O zaman başka bir yani başka bir yöntem belirlememiz lazım belki de yani 

mailler filan da karman çorman olmaya başladı her şey karışmış durumda bu karışlık içinde“ 

dediği, Şahin’in “maalesef şu anda mesela ... eror şeyi alıyor gmailler“ dediği, Mine’nin 

“Tamam yani ben çok uzunca bir süredir bütün bunlarla mücadele ediyorum iki laptoptan tek 

laptopa düştüm artık ve yani dolayısıyla her şeyi sadeleştirmek zorundayım… yani kimsenin 

... söylüyorum ama kimse pek umursamıyor şeyi yani nesnel durum beni çok zorlar hale geldi 

nesnel durumun sonucu olarak da bunlar oluyor ister istemez belli ki …Ama yani bilmiyorum 

ifade etmeye çalışıyorum yine kaderimle baş başa kaldığım için sonuçta… yani ne kadar 

kaderimle baş başa o zaman bende diyorum ki bu demek ki yani kaderimle baş başa 

kalıyorsam demek ki olması gerekenden fazla bir şey oldurmaya uğraşıyorum ben… Dolayısı 

ile yani bu benim sağlığıma eksi olarak geri dönmeye başladı çünkü hepsini yazıyorum bütün 

bu dediklerinizin ben hepsini yazdım… bambaşka şeylerle karşılaşıyorum oradan yani bir de 

iki senedir bütün bunları götürdüğüm için herkes her dakika götürebiliyorum zannediyor artık 

götüremez durumdayım yani ya gerçekten karşıya geçebilecek durumda değilim yarın 

geçeceğim işte şey için konferans için… Çok enteresan bir noktadayım bende ve bunu 

anlamakta güçlük çekiyorum ... doğru bir rasyonele oturtabilmiş değilim… Bütün bunlar 

bütün bunlar şey diye söylemiyorum hani“ dediği, Şahin’in “Biliyorum ... söylemiyorsun ... 

anlaşılması için söylüyorsun ...” dediği, Mine’nin “Evet yani hani mazeret diye anlatmıyorum 

reel durum bu  ... reel durumdan da bir şey çıkarmaya da uğraşmıyorum hani bir pragmatik 

yaklaşımım da yok ama yani mevcut durum budur yani ve de şimdi gelirse bana liste ve şey 

gerçekten hani onu da yaparım ama 31i için dediğim gibi zaten o noktaydık yani Mahmut da 

öyle yaptı 31nde yine de isterseniz şeyde de yapmayalım yani Cezayirde yap.. başka bir yerde 

yapalım isterseniz“ dediği, Şahin’in “ ... olabilir zaten 6 kişi 7 kişi filan olacağız eninde 

sonunda değil mi yani evet“ dediği, Mine’nin “Betül olmadığına göre Asu gelsin dedik değil 

mi“ dediği, Şahin’in “Evet Betül olmadı şimdi uçağa binmek üzereyim diyor zaten bindi de 

belki gidiyor öyle yani biz öyle yapalım yani bir küçük toplantı yapalım nerede yapalım şeyde 
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yapalım istersen restoran kısmında yapalım salon ... değil mi ...” dediği, Mine’nin “Tamam 

tamam restorantta açıksa yaparız bazen orası da dolu oluyor ya iyi konuşurum ben yine de ... “ 

dediği, 

 ID: 2399944456 de kayıtlı, 25.10.2013 12:44:15 da MİNE ÖZERDEN’i 

(905326958xxx) ÜMİT’in  (905352284xxx) aradığı görüşmede özetle; Ümit’in “günayın 

değil tünaydın ya ben unuttum saatler iyice karıştı dalga sesini duyuyorsun herhalde nerde 

olduğumu algılıyorsun…Ümit’in “Birde arkadaşlarla görüştüm… Hepsi yarın oraya geliyor 

yani… Çeşitli saatlerde geliyorlar ben erken gideceğim çünkü baktım program bayağı iyi 

sabah da iyi programlar var on ... falan orda” dediği, Mine’nin “Evet iki tane şey sıkışıyor 

zaten dolayısıyla bence iyi olur yani orada olman” dediği, Ümit’in “Orada da bir ara aralıklar 

var toplanabiliriz veyahut ta bittikten sonra diye düşündük yani böyle bir karar aldık” dediği, 

Mine’nin “Tamam tamam tamam iyi güzel harika o zaman Taksim Hillde buluşuyoruz yarın” 

dediği, Ümit’in “Taksim Hilldeyiz yarın çeşitli saatlerde geliyor…Ahmet mesela 2de geliyor 

YÜCE 4te geliyor işte ALTIOK 5te geliyor ben 11de ... öyle yani… Sen kaçta geliyorsun 

erken mi geliyorsun“ dediği, Mine’nin “Sabah 10da başlıyor ben erken gideceğim yarın hı hı” 

dediği,  

 ID: 2407871937 de kayıtlı, 29.10.2013 19:41:34 da MİNE ÖZERDEN’in 

(905326958xxx) ORHAN’ı  (905332130xxx) aradığı görüşmede özetle; Orhan’ın “Bu yeşiller 

ve sol gelecek toplantı nasıl geçti“ dediği, Mine’nin “ Hı hı evet aynı fena değil fena değil 

genel olarak yani şöyle bir duygu yani bir alt okuma olarak söylüyorum bunu sana bir şey var 

tabi yüzleşme hali var herkeste o önemli bir şey tabi… Yani çok böyle hani itiraflar 

boyutunda değilse bile yani bizde bazı şeylere yanlış yaptık durumu var o oda önemli bir şey 

yani onun samimi samimi bir takım cümleler vardı kısa saptamalar da vardı sonra Meltem 

iyiydi İrem TEKELİ çok iyi konuştu Sema AYDEN gayet hoş saptamalar yaptı“ dediği, 

Orhan’ın “Ya ben iyi olsaydım gelecektim o toplantılara ikisine de gelecektim o ...“ dediği, 

Mine’nin “Başarılı bir toplantı silsilesi denilebilir” dediği, Orhan’ın “... nasıl iyi miydi“ 

dediği, Mine’nin “Yani özellikle çılgın projeler kısmını mı diyorsun …Evet yani orada da şey 

var tabi yani bütün bu lüzumsuz şuursuz projeler üzerine bayağı bir konuşuldu“ dediği, 

Orhan’ın “Yunanlılar var değil mi ağılıkta” dediği, Mine’nin “Yunanlılar Bulgarlılar filan yok 

ağırlık değil çok azdılar yani ağırlık filan değildi yine” dediği,  

 ID: 2510773406 de kayıtlı, 19.12.2013 günü Saat:10.19.50 de Mine ÖZERDEN 

(905326958xxx) in Tevfik Cem TÜZÜN’ (905322529xxx) ü aradığı görüşmede özetle; “… 

şimdi bu logo ile ilgili yazdığını okudum da ya böyle bir şeye gerek var mı bilemedim ben 

yani ... ortalığa … böyle şeyleri hiç konuşmadık ki şimdi ye kadar” dediği, Tevfik Cem’in 

“Bence konuşmak gerekir” dediği, Mine‘nin “bilmiyorum kimle konuşulacağını da 

bilmiyorum ayrıca yani ben konuşmakta istemem böyle bir şeyi çünkü bunun şey olduğunu 

düşünüyorum yani sahiplenme olduğunu düşünüyorum sahiplenmeye de kimsenin hakkının 

olmadığını düşünüyorum yani başka bir ... kimse kimseden izin almamalı böyle şeyler için” 

dediği, Tevfik Cem’in “Hayır izin değil izin değil izin değil de bir nefaset bir nezaket gereği 

iyi olur bence” dediği, Mine’nin … şunu anlamıyorum Cem yani biz bunu epeydir 

kullanıyoruz zaten” dediği, Tevfik Cem’in “... Mine bak ben şimdi oraya yazdım ya eğer 

genel algı böyle değilse sorun yok … yani sonuçta o yazıyı okuyanların genel algısı senin ki 

gibi ise sorun yoktur ben gereksiz kuruntu yapmışımdır” dediği, Mine’nin “olabilir 

bilmiyorum yani işte bu böyle sahiplenme meseleleri beniz zorluyor hayatta yani çünkü 

kişisel sahiplenmeler gerekir kişisel olarak insanlar nasıl sahipleniyorsa onu yapmalı yani 

böyle bir kurumsal sahiplenmeye ihtiyaç yok bence burada bunu da hani Taksim hepimizin 

de öyle bir kurumsal sahiplenme ile çıkarmamıştık ki öyle bir şeyle çıkmadı hiç bir şey 

kurumsal bir yapı ile çıkmıyor yani tamamen kişisel şeylerle çıkıyor ya benim bakış açım bu 

başından beri bu hepimizin de Taksim’de de bu idi platformda da bu idi hala bu 

değişmedim yani bu konuda hiç değişmedim dolayısı ile hani bunu bir nefasetsizlik 
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nezaketsizlik olarak düşünmüyorum açıkçası ama…” dediği, Tevfik Cem’in “...ben şimdi şey 

şu KESK’in bir etkinliğine katılmak çıkmak durumundayım” dediği, Mine’nin “Tamam 

canım tamam peki anladım anladım haydi görüşürüz hoşça kal” dediği,  

  

2.2.16. Ayşe Pınar Alabora  

Memet Ali ALABORA’nın eşi, tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Mİ MİNÖR 

oyununda yer almış, Handan Meltem ARIKAN ile birlikte cadı kazanı isimli televizyon 

programını yapmıştır. Memet Ali ALABORA, Defne ANTER, Melin Osasogie 

EDOMIVONYI, Handan Meltem ARIKAN ile birlikte 07 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul 

ilinden uçakla Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittikleri tespit edilmiştir. 

Şüphelinin hts kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti tedbiri uygulanmadan önceki 

tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin; 

Handan Meltem Arıkan ile arasında 01/10/2011-10/06/2013 tarihleri arasında 

toplamda 1487 adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de şüphelinin izah edildiği 

üzere gezi kalkışması başlamadan önce de diğer şüphelilerle irtibat halinde bulunduğu ve 

faaliyetler yürüttüğü anlaşılmaktadır. 

Şüphelinin iddianamemizin 1.3. #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN 

İSTANBUL” FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması 

sürecinin öncesi ve sonrasında diğer şüpheliler ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda 

seyahatinin olduğu tespit edilmiş olup, tekrara düşmemek maksadıyla iddianamemizin bahsi 

geçen bölümüne bu kısımda atıf yapmakla yetiniyoruz. 

Memet Ali ALABORA, Defne ANTER,  Melin Osasogie EDOMWONYI, Ayşe 

Pınar ALABORA(ÖĞÜN) ile birlikte Mısır’a giderek, İvan Maroviç’in kendilerince 

kurgulanan, toplumsal eylem ve kaosa dönüştürülmek istenen olaylar sürecinin başlangıç 

noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik kursuna katıldığı 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye’ye döndükten sonra, Hükümete karşı 

ayaklanma çağrısı yapılan Mİ MİNÖR isimli tiyatro oyununun sergilemeye başlamışlardır. 

Memet Ali ALABORA’nın Gezi kalkışmasında, diğer oyuncu, sanatçıları ve halkı eyleme 

davet ederek “Mesele sadece gezi pakı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı” şeklinde 

twittlerle ayaklanma çağrıları yaptığı anlaşılmıştır.  

Diğer yandan soruşturmayla ilgili yapılan araştırmalarda,  “11.11.2011 de çekilmiş!! 

[Ayaklan İstanbul]’ şeklinde yazı bulunan videoda, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar 

ALABORA, Handan Melten ARIKAN gibi şahısların 2011 yılında Gezi Parkıyla ilgili 

çekilmiş video görüntüleri ve açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir. Taksim Gezi Parkı ile 

ilgili bir kısım kararların, İBB tarafından 2011 yılında alındığı bilinmektedir. Bahsedilen 

dönemde, Gezi kalkışmasının hazırlığının başladığı anlaşılmaktadır.  Bir kısım sanatçı ile 

birlikte GEZİ kalkışmasına, protesto gösterilerine katıldığı tespit edilmiştir.  

GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI 

Soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan 

araştırmalarda; 

https://www.youtube.com/watch?v=qD2Qmrhg99LQ"  isimli 

linke bakıldığında; “Bu video 11.11.2011 de çekilmiş!! 

[Ayaklan İstanbul]’ şeklinde sabit yazı bulunan video 

olduğu, Memet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ALABORA, 

Handan Melten ARIKAN gibi şahısların Gezi Parkı olduğu 

değerlendirilen yerde çekilmiş konuşmalarının olduğu, 

görüntüdeki Ayşe Pınar ALABORA’nın “Devletin bize 

uyguladığı sansüre karşı BİZ AYAKLANMA DİYELİM 

UYKUDAN UYANMA. ’!Bence hayatımızı çok ciddi şekilde 

riske atıyor yaşam özgürlüğümüzü elimizden alıyor sansür başlı başlıca her açıdan her 
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anlamda o yüzden aslında bu sansüre karşı bir sınır aşma diyebiliriz.’ diyerek açıklama 

yaptığı tespit edilmiştir. 

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI 

 

 
İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

Bu başlık altında şüphelinin soruşturma kapsamında yapmış olduğu iletişim tespit 

tutanaklarının bir kısmı yer almaktadır. Diğer görüşmeleri ise olay başlıkları ve kolluk 

tarafından hazırlanan fezleke ve ekleri altında yer almaktadır. 

ID NO: 2169671933 ’de kayıtlı, 22.06.2013 tarihinde saat: 16:07:47’ de Ayşe Pınar 

ALABORA’nın(5323060xxx)  X BAYAN’I (5327817xxx) (GÖZDE SEDA ALTUNER) 

aradığı görüşmede ; X Bayanın “Bir şey yapmalı bence hani biz bizde bir şey yapalım yani 

sonuçta bütün bu şeyin içinde hepimiz varız ben bugün birazcık şey oldum yani hani bu 

twitterdan mivitırdan ... Şebnem hocayla da konuştum da hani öyle bir destekle olacak 

gibi değil başka bir şey mi yapalım ne yapalım“ dediği, Ayşe Pınar’ın “Yok tatlım ya şuan 

için yani zaten konuşulacak şeyde yok yani“ dediği, X Bayanın “Anladım“ dediği, Ayşe 

Pınar’ın “Çünkü telefonda zaten ...“ dediği, X Bayanın “Tabi ta.. tahmin ediyorum işte o 

yüzden hani bir şey söylemiyorum yani anladın mı hani benim de buna çekinecek bir 

durumum yok çünkü yanlış bir şey değil hukuki bir yoldan bir şeyden normal barışçıl bir 

şeyden bahsediyorum …“ dediği, 

ID NO: 2188575954 ’de kayıtlı, 02.07.2013 tarihinde saat: 23:11:36’ da Ayşe Pınar 

ALABORA’nın (5323060xxx)  Handan Meltem ARIKAN (5326366xxx) aradığı görüşmede; 

Ayşe Pınar’ın “Tamam Melin de Memet Ali’yi arıyor nedenini bilmiyorum ama” dediği, 

(HANDAN MELTEM ARIKAN TELEFONU MELİN OSASOGİE EDOMWONYI İSİMLİ 

ŞAHSA VERİYOR GÖRÜŞME AYŞE PINAR ALABORA İLE MELİN OSASOGİE 

EDOMWONYI ARASINDA DEVAM EDİYOR) Melin Osasogie’nin “Pınarcım …dur 

Memet Ali de arıyor şey ben sabah Julia yollayacak onu basacağım çıkmadan önce mail 
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adresini ...” dediği, Ayşe Pınar’ın “Dur Memet Ali’ye vereyim bir saniye” dediği, Melin 

Osasogie’nin “Tamam” dediği, (AYŞE PINAR ALABORA TELEFONU MEMET ALİ 

ALABORA İSİMLİ ŞAHSA VERİYOR GÖRÜŞME MEMET ALİ ALABORA İLE MELİN 

OSASOGİE EDOMWONYI ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR) Melin Osasogie’nin “Ya ben 

benim sabah gelip basmam lazım email adresini yollasam bir de Cemal beye söylersek olur 

mu” dediği, Memet Ali’nin “Neyi diyorsunuz anlamıyorum canım nedir” dediği, Melin 

Osasogie’nin “Bizim sabah randevumuz var ya canım bir şeyim eksik ama gece gelecek … 

Yani sabaha karşı gelecek Julia’dan …O yüzden siz uyurken basmam gerekiyor” dediği, 

Memet Ali’nin “tamam alabora@xxx.coma gönderin bassın anlamadım” dediği, Melin 

Osasogie’nin “Bir dakika xxx.com” dediği, Memet Ali’nin “Alabora@xxx.com” dediği, 

Melin Osasogie’nin “Peki içeri nasıl gireceğiz” dediği, Memet Ali’nin “Şey anahtarı al gel 

buraya gir şifreyi yaparsın” dediği, Melin Osasogie’nin “Ha tamam tamam” dediği,  

ID NO: 2205271609 ’de kayıtlı, 12.07.2013 tarihinde sat: 18:03:48’ de Ayşe Pınar 

ALABORA’nın(5323060xxx)  X şahsı (OCAKLI OTOMOTİV LTD.ŞTİ) aradığı görüşmede; 

X şahsın “bir ara bir araya gelelim oturalım diyorum ama ne zaman müsait olursunuz ne 

zaman gelebilirsiniz bir gelin” dediği, Ayşe Pınar’ın “Yani bizim can güvenliğimiz olmadığı 

için biz dışarı çıkmıyoruz evdeyiz . … evet işte jandarma bölgesi burası onlar sağ 

olsunlar şey yapıyorlar … Yardımcı oluyorlar ama yani şey yapıyorlar etraftan 

geçiyorlar …O yüzden yani işte bu şekilde zaten koruma talebimiz olmuştu fakat 

çıkmadı koruma henüz” dediği,  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MÜŞTEKİLERE YÖNELİK İŞLENEN EYLEMLER, GÖRÜNTÜ İNCELEME 

TUTANAKLARI, DEĞERLENDİRME VE NETİCE-İ TALEP 

 

3.1. AÇIK KAYNAK VE GÖRÜNTÜ İNCELEME TUTANAKLARI 

İddianamemize konu soruşturma kapsamında açık kaynaklardan yapılan araştırma 

neticesinde tespit edilen videolar 4 (dört) DVD’ye aktarılmış ve görüntüler incelendiğinde; 

videonun başında İhlas Haber Ajansının canlı yayın aracı etrafını kalabalık bir grubun sardığı 

ve gruptan bazılarının araç şoförünü araçtan indirmeye çalışıldığı, akabinde aracı taşladıkları, 
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Video saati ile 03.10 da Sırrı Süreyya ÖNDER konuşma yapıyor, konuşma esnasında 

dosya şüphelilerinden Ahmet SAYMADI ve Şerafettin Can ATALAY isimli şahısların da 

kamera açısında yer aldığı, 

 
Video saati ile 05.10 da dosya şüphelilerinden Tevfik Cem TÜZÜN isimli şahsın 

etrafında toplanan bir grup olduğu Tevfik Cem TÜZÜN isimli şahsın şahıslara oturduğu 

yerden tam anlaşılmayan konuşmalarının olduğu, 

 
Video saati ile 06:53 de dosya şüphelilerinden 

Ayşe Mücella YAPICI isimli şahsın basına 

açıklamada bulunduğu görüşmüş açıklamada 

anlaşıldığı kadarı ile “bu kadar oda var bu 

kadar teknik insan var 80 tane bileşen var 

bunları anlattık şurada yapılan her şey 

usulsüz işte bu yayalaştırma mı arkadaşlar, 

onu sorun, yani mesele ağaç, ağaç eyvallah 

ağaç, 29unda 500.000 ağaç yıkılıyor bu 

ülkede, ağaç koruyan mı var, ama şu usulsüz, 

ama bunu lütfen halkımızdan, medyada ne 

olursunuz kazma vurulmadan anlayalım, 

emek sineması yıkılmadan bunu anlayalım, Sulukule yıkılmadan bunu anlayalım, ama 

buraya gelmişler akşam planda olmayan bir iş yapılıyor” şeklinde konuşma yaptığı,  

Video saati ile 08:32 da dosya şüphelilerinden Şerafettin Can ATALAY ve Ahmet 

SAYMADİ isimli şahıslar kazı alanı içerisinde bekledikleri yanlarında dönemin milletvekili 

Sırrı Süreyya ÖNDER, bir muhabir ve kimliği tespit edilemeyen bir şahsın daha bulunduğu, 
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Video saati ile 09:17 de dosya şüphelilerinden Ahmet SAYMADİ isimli şahıs 

yanında dönemin milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER ve kalabalık bir grup ile Taksim Gezi 

Parkı olarak değerlendirilen alanda yürüyor. 

 
Video saati ile 12:23 de sanatçı Şebnem DÖNMEZ isimli şahsın bir metin okuduğu 

metni okurken arkasında bulunan kalabalığın arasında dosya şüphelilerinden Mehmet Osman 

KAVALA’nın kamera açısına girdiği; 

 
Video saati ile 16:26 da ve 17:27 de dosya şüphelilerinden Şerafettin Can ATALAY 

isimli şahıs Taksim Gezi Parkı olarak değerlendirilen alanda yürüyor. 
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Video saati ile 27.56 de dosya şüphelilerinden Tayfun KAHRAMAN ve Eyüp 

MUHCU’nun basın açıklaması yapan bir şahsın arkasında kamera açısına girdiği; 

 
Video saati ile 29:07 de Okan BAYÜLGEN’in bir konuşma yaptığı konuşma 

içeriğinde video saatine göre 29:35 “… sadece kendi topraklarını, kendi ağaçlarını ve kendi 

temiz havalarını, kaptırmamak için verdikleri bir İŞGAL EYLEMİDİR, BİR SİVİL 

İTAATSİZLİK EYLEMİDİR ve bu eylem çok saftır ve çok savunmasızdır …” şeklinde 

konuşmalarının olduğu, video saati ile 48:30 ve 55:23 da göstericilerin barikat kurduğu 

güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, 
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Video saati ile 56:22 de dosya şüphelilerinden Haluk AĞABEYOĞLU isimli şahıs 

Taksim Meydanı olarak değerlendirilen alanda yanında bulunan birkaç kişi ile oturma eylemi 

yaptığı. 

 
Video saati ile 01.02.49 da göstericilerin barikat kurduğu güvenlik görevlilerine taş 

ve benzeri cisimler attıkları, 
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Video saati ile 01.04.44 da kalabalık bir gösterici grubunun boğaz köprüsünde 

yürüdükleri ve “Tayyip istifa” “hükümet istifa” şeklinde slogan attıkları 

 
 

Video saati ile 01.10.10 de dosya 

şüphelilerinden Ali ÇERKEZOĞLU ve 

eşi Arzu ÇERKEZOĞLU’nun kamera 

açısına girdiği ve Arzu 

ÇERKEZOĞLU’nun basın açıklaması 

yaptığı konuşmada; “iki gündür başta 

İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere, 

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan 

süreçle ilgili Taksim Dayanışması adına 

Taksim Dayanışması içerisinde yer alan Konfederasyonlarımız DİSK, KESK, TMMOB 

meslek örgütlerimiz Emek örgütlerimiz siyasi partiler siyasi örgütlerimiz çeşitli 

İnisiyatiflerimiz adına basın açıklamasını okuyorum ve halk kararını verdi Gezi Parkı Park 

olarak kalacak Başbakanın ağzından çıkan her söz kanun olmayacak toprağı ayağımızı 

basabildiğimiz son parkımız bu Taksim Meydanı için günlerdir dişe diş mücadele veren 

bizlerin çığlığı önce tüm İstanbul'a sonra Türkiye'ye ulaştı iktidarın uyguladığı şiddet, 

öfkeyi bastıramadı aksine isyanı büyüttü ve yaygınlaştırdı ve artık bizler bizim olanı 

almadan ve maruz kaldığımız şiddetin hesabını sormadan evlerimize gitmeyeceğiz Taksim 

Dayanışmasını oluşturan Taksim Dayanışması oluşturan sendikalar Emek örgütleri meslek 

odaları demokratik kitle örgütleri siyasi örgütler ve partiler sanatçılar Aydınlar ve çeşitli 

inisiyatifler olarak çağrımızdır. Başta Taksim olmak üzere tüm İstanbul'da ve Türkiye'de 

taleplerini ifade etmek için sokaklara çıkan halka yönelen vahşi şiddet derhal durdurulmalı 

gözaltındakiler serbest bırakılmalı başta Emniyet Müdürü olmak üzere Vali olmak üzere 

tüm sorumlular istifa etmelidir Taksim Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'ndaki hukuk dışı 

kuşatma kaldırılmalı Topçu Kışlası projesi iptal edilmeli Gezi Parkı'nın hangi nedenle 

olursa olsun hiçbir ağacına dokunulmadan park olarak kalacağı açıklanmalı ve parklar 

derhal halka açılmalıdır ve bizler şimdi bu çağrımıza uyan ve İstanbul'un tüm 

meydanlarından sokaklarından Taksim'e gelmek için yola çıkan tüm arkadaşlarımızla 

birlikte Gezi Parkı'nda olmak üzere yola çıkıyoruz” şeklinde konuşma yaptığı tespit 

edilmiştir. Arzu ÇERKEZOĞLU’nun sözlerinin ardından yürüyüşe geçenlerin arasında dosya 

şüphelilerinden Şerafettin Can ATALAY, Ender İMREK isimli şahısların da bulunduğu; 
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Video saati ile 01.13.46 de dosya şüphelilerinden Şerafettin Can ATALAY isimli 

şahsın polislerle konuşma yaptığı. 

 
Video saati ile 01.17.45 ve 01.19.09 da göstericilerin barikat kurduğu ve güvenlik 

görevlilerine taş ve benzeri cisimler attığı, 
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Video saati ile 01.14.15, 01.15.55, 01.22.39, 01.24.30, 01.24.04 da Taksim Gezi 

parkı içerisinde bulunan çevik kuvvet noktasının ateşe verildiği ve park içerisinde olduğu 

değerlendirilen bir polis aracının ters çevrilerek hasar verildiği; 
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Video görüntüleri başında bir grup göstericinin sabah gazetesi önünde oturma eylemi 

yaptığı ve göstericilerden bazılarının gazete önündeki caddeyi trafiğe kapatma çalıştıkları, 

 

 
Video saati ile 04:11 de bir grup göstericinin barikat kurduğu, akabinde güvenlik 

görevlilerine havai fişek, taş ve benzeri cisimler ile saldırdıkları, 
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Video saati ile 13:09 da Taksim meydanında bir emniyet aracının ters çevrilerek zarar 

verildiği ve üzerinden bazı şahısların olduğu, 

 

 

 
Video saati ile 17:20 de Çağlayan Adalet Sarayında aralarında dosya şüphelisi 

Şerafettin Can ATALAY’ın da bulunduğu bir grubun eylem yaptığı; 
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Video saati ile 55:25 de Terör Örgütü Elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın posterleri 

Taksim Gezi Parkında bulunan bayrak direklerine asıldığı ve kamu araçlarına zarar verildiği; 

 

 
Video saati ile 01.24.20 de eylemcilerin kamu araçlarına havai fişekler ve Molotof 

kokteylleri ile saldırdıkları ve barikat kurup ateşe verdikleri, 
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Video saati ile 01.29 da göstericilerin barikat kurup ateş yaktıkları ve göstericiler 

arasında bulunan maskeli şahıslar emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimle attıkları,  

 

 
Video saati ile 12:55 de dosya şüphelilerinden Tayfun KAHRAMAN ve Tevfik Cem 

TÜZÜN isimli şahısların taksim meydanı olduğu değerlendirilen yerde kamera açısına girdiği, 

 
Video saati ile 13:21 de dosya şüphelilerinden Tayfun KAHRAMAN ve Ahmet 

SAYMADİ isimli şahısların taksim meydanı olduğu değerlendirilen yerde kamera açısına 

girdiği, Tayfun kahraman isimli şahsın konuşma yaptığı, şahsın konuşması anlaşıldığı kadarı 

ile “şuan biz insan zinciri yapıyoruz taksim dayanışması olarak, metro çıkışı ve buradaki 

çadırlarımızı içe alacak şekilde ve tüm arkadaşlarımız bu zincirin arkasında toplanıyorlar 

polis arkadaşlarımızda bu alandan çekiliyor arkadaşlar bu kadar” şeklinde olduğu, ve 

akabinde göstericilerin kol kola girerek bir zincir oluşturduğu, video saati ile 14.28 de dosya 

şüphelilerinden Tayfun KAHRAMAN, Tevfik Cem TÜZÜN ve Ahmet SAYMADİ isimli 

şahısların taksim meydanı olduğu değerlendirilen yerde kamera açısına girdiği ve göstericileri 

yönlendirerek zincir oluşturmaya çalıştıkları, video saati ile 15:00 de dosya şüphelilerinden 

Tayfun KAHRAMAN ve Ahmet SAYMADİ isimli şahısların taksim meydanı olduğu 

değerlendirilen yerde kamera açısına girdiği ve emniyet görevlileri ile konuştuğu, 
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Video saati ile 25:00 de piyanist Davide MARTELLO nun piyano çaldığı, 

 
Video saati ile 37:58 de ellerinde “Taksim Dayanışması” yazılı dövizler taşıyan 

şahısların Taksim Gezi Parkı Merdivenleri olduğu değerlendirilen yerde toplandıkları 

aralarında dosya şüphelilerinden Tevfik Cem TÜZÜN ve Şerafettin Can ATALAY’ın da 

bulunduğu,  

 
Şerafettin Can ATALAY ın bir konuşma yaptığı konuşmada anlaşıldığı kadarı ile 

“Gezi Parkı yaşamdır yaşamımızı yaşamsal haklarımızı her yerde ve her koşulda 

savunmaya devam ediyoruz temel haklar ve özgürlükler oylama konusu yapılamaz bir 

insanın insan hak ve hürriyetlerini bir toplumun halkın yaşam özgürlüğünü kalkıp da 

referanduma soramazsınız Recep Tayyip Erdoğan 1 Aralık 2009 Adalet ve Kalkınma Partisi 

grup toplantısı ülkemizin de imzaladığı uluslararası belgelerde anayasamız çerçevesinde 

sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve yaşamsal özgürlük taleplerinin herhangi bir biçimde 

referandum konusu haline getirilemeyeceği açıktır bugün yaşadığımız Gezi Parkı ile 

özdeşleşen dayanışma süreci bu hak ve taleplerin toplumsal bir biçimde ifadesidir bu 

nedenle bir kez daha diyoruz ki bir kez daha diyoruz ki taleplerimizin karşılanmaması 

hukuksal olarak normal koşullarda hükümetin vatandaşlarına karşı görevidir kaldı ki yargı 

konu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiştir Taksim Dayanışması yalnızca bu görevi 

hatırlatmak konusunda ısrarlı sürdürmektedir Bu anlamda dün akşamki gelişmeler 

ışığında hükümetin tehdit dilini bırakıp polis baskını plastik mermi gaz bombası ve tazyikli 

su yerine referandum üzerinde bir tartışma başlatmasını en azından yeni can kayıpları 

olmayacağı yönünde bir adım ve söz olarak görüyoruz görmek istiyoruz. Ancak daha sonra 

hükümet sözcüleri ve başbakan tarafından yapılan açıklamalarda tehdit dilinin halen 

sürdüğünü üzülerek görmekteyiz Bu açıklamalar halen referandum ifadesi ile kastedilenin 

içinin ne kadar doldurulamaz ne kadar boş olduğunu ortaya koymaktadır kaldı ki önce 

Danıştay başkanının sonra da Başbakanın ifadelerinden bu konuyla ilgili referandumun 

hukuki niteliğinin olmadığın açıkça anlaşılmaktadır o yüzden gerçek gündemin 

referandumun yapılabilir olup olmadığı ya da nasıl yapılabileceğinden çok taleplere açık 

taleplerimizi yönelik somut adım atılması olduğunu bir kez daha yineliyorum bu somut 

adımlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu Taksim’de yaşanan 

süreçle ilgili şikayetler üzerine incelemeler yapmak için Taksim dayanışmasının görüşüne 

başvurmuştur Ayrıca bireysel başvurularında kabul edileceğini belirtmişlerdir parkına ve 

yaşamına sahip çıkanlarla betonlaştırma isteyenler arasındaki tartışmanın referandum 
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isteyenler ve istemeyenler arasında bir tartışma dönüşmesinin bunlar için siyasi partilerin 

mitingler düzenlemesinin ve halkın bir kez daha bu nedenle kutuplaştırılmasını çok 

tehlikeli olduğunun farkına varmak gerekiyor İstanbul’da hiç kimse bu talep ve beklentileri 

ile Gezi Parkına gelmedi çadırlarda kalıp sabahın beşinde gaz bombalarına maruz kalan 

binlerce genç kadın bunun gibi bir amaç sahibi değillerdi yüz binlerce insan başta Taksim 

Meydanı ve Gezi Parkını bu sözü duymak için günlerdir doldurmuyor ölümler ve 5 bini 

aşkın yurttaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırılar referandum yapılsın diye 

yaşanmadı saldırılar karşısında ülkenin 77 ilinde halkın sokaklara dökülmesine yol açan 

gençlere dokunma özgürlük istiyoruz haykırışları içerisinde referandum hiç gündem 

olmadı alanların beklenti ve talepleri nettir basittir insanidir hukukidir ve meşrudur bu 

beklentilerin hukukiliği konusunda uyarı yapan Avrupa parlamentosu kararları son derece 

açıktır taleplere yönelik atılacak her somut adım çok değerlidir ve özenle dikkate alınacaktır 

alınmalıdır polis şiddetine yol açan yetkililerin soruşturularak görevden alınmasını 

sağlamak çok daha gerçekçi çok daha kolay ve toplumsal barışa çok da fazla hizmet eden 

bir ilk adım olacaktır Bu nedenlerle başta hükümet olmak üzere bütün yetkililerin 

enerjilerini ve sorumluluklarını yeni kutuplaşmaları yol açmayacak çözümleri 

yoğunlaştırmalarını bekliyoruz topluma ayrıştıracak oyalayacak ve belirsiz süreçler 

oluşturmak yerine hızlı ve sonuç alıcı adımlar atılmasını istiyor ve talep ediyoruz 

yurttaşların her alanda yükselttiği taleplerin irdeleneceği milyonlarca yurttaşın duygularını 

yansıtan gerçek muhatap olarak Taksim Dayanışması içerisinde yer alacağı diyalog 

kanallarının açılacağını umuyoruz bütün demokratik kurumları sanatçıları aydınları ve 

medyayı taleplere yönelik somut adımların atılması yönünde katkılarını artırarak 

sürdürmeye davet ediyoruz tüm bu gerekçelerle ilk oturduğumuz günkü gibi yine 

türkülerimiz kitaplarımız ve şiirlerimizle çadırlarımızla uyku tulumlarımızla ve tüm 

taleplerimizle birlikte Taksim’de Gezi Parkı’nda olmaya devam edeceğiz 17 gündür 

beklediğimiz gibi buradayız yaşamımızı yaşamsal haklarımızı her yerde ve her koşulda 

savunmaya devam ediyoruz Taksim bizim İstanbul bizim bu daha başlangıç mücadeleye 

devam” ve “buradayız bir yere gitmiyoruz teşekkürler” şeklinde olduğu, video saati ile 55.33 

ile 01.01.27 arasında göstericilerin emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimler attığı ve 

emniyet görevlilerinin şahıslara müdahale ettiği,  

 
Video saati ile 01.01.28 de dosya şüphelilerinden Eyüp MUHCU isimli şahsın bir 

konuşma yaptığı şahsın yaptığı konuşmada anlaşıldığı kadarı ile “8 Mayıs 2013 tarihinde 

Gezi Parkına yapılan müdahale sonrasında oluşan toplumsal duyarlılığınız ve direnişimizin 

geldiği aşamada tamamen demokratik saydam ve katılımcı bir değerlendirmeye bağlı olarak 

yapılacak işlerle ilgili alınacak tedbirler ve gelişmelerle ilgili bir çalışma sürdürmekteyiz bu 

akşam saat 19’da bütün bu konuların pratiğe nasıl geçirileceği alınan ve alınacak 

kararların nasıl yaşama geçileceği konusunda kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle 

paylaşacağız gelinen aşamada tartışma ve değerlendirme süreci Taksim Dayanışması 

bileşenleri ve duyarlı tüm kesimlerle sürdürülmektedir Bu amaçla forum toplantı 

görüşmeler devam etmektedir takdir edersiniz ki geçen 18 gün içerisinde ülkemiz 

olağanüstü koşullar yaşamaktadır bütün bu sorunların konuların kısa bir süre içerisinde 
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çözüme kavuşturulması pratik olarak mümkün değildir. Taksim Dayanışması olarak öteden 

beri tamamen demokratik ve katılımcı bir sürece bağlı olarak kararlar üretilmektedir böyle 

bir süreç içerisinde alınan alınacak kararlar hayata geçirilmeye çalışılmaktadır bütün 

kesimlerin bu sürece saygı duyması ve katkı duyması son derece önemlidir. Gezi Parkı’nı 

kazandık taleplerimizin takiplerine devam ediyoruz Taksim Gezi Parkı’nda ağaç katliamını 

durdurmak için başlayan DİRENİŞİMİZ PARK SINIRLARINI AŞARAK İSTANBUL 

HALKININ VE ARDINDAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN YURTTAŞLARIN 

11 YILLIK AKP İKTİDARINA KARŞI BİRİKMİŞ OLAN ÖFKESİ İLE BULUŞTU 

MİLYONLARCA İNSAN SOKAKLARDA … ve yaratıcılarından taviz vermeden 

direnişlerini 18 günlüğü tamamladılar ülkemizin tanık olduğu en büyük hak arama 

mücadelelerinden biri olan tarih sahnesinde yer alan bu direniş daha ilk günden 

başlayarak yoğun polis şiddetinin hedefi oldu yaşam hakkı dahil tüm insan haklarının 

ayaklar altına alındığı bir sürecin içerisinde ise ancak bu davranış kalabalıkları dağıtacak 

yerde büyüttü birbirilerini mücadele içinde tanıyan insanların dayanışmasını güçlendirdi 

bütün canlıları boğan gaz bombalarının altında her türlü şiddete karşı sokakları doldurdu 

ve direnişi birleştirdi direnişin başlangıcından beri ortaya konulan son derece açık ve haklı 

talepleri hükümet öncelikle görmezden geldi ardından direnişi bölme provoke etme ve 

meşruiyetini zedeleme çalışmaları içerisinde olmuştur ancak ülke ve dünya kamuoyunun 

tepkisini çeken bu yaklaşımlar boşa çıkarılmıştır bu süreçte yaratılan şiddet ortamının bir 

sonucu olarak 18 gün içerisinde 4 yurttaşımız Ethem SARISÜLÜK Mehmet AYVALITAŞ 

Abdullah CÖMERT ve Mustafa SARI hayatını kaybetti pek çok yurttaşımız görme işitme ve 

uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralanmıştır hayatını kaybedenlerin acısını 

yüreklerimizde hissediyor ve en temel demokratik haklar kullanılırken öldürüldüklerini 

hatırlıyoruz henüz bu ölümlerin sorumluları hakkında ciddi bir işlem başlamamış 

olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz bu şiddetin sorumlularının yargı önünde hesap 

vermesini takipçisi olacağız dirilişe katılanlar ve Taksim Dayanışması olarak ülkenin dört 

bir yanında gösterilere katıldığı için gözaltına alınan ve tutuklanan yurttaşlarımızın derhal 

serbest bırakılmasını takipçisi olacağız herkesin biat etmeye zorlandığı bir iklimde özellikle 

sokakta kararlı ve dik duruş sergileyerek ülkenin kaderini etkileyen bu toplumsal 

duyarlılığın yukarıdan aşağıya alınacak kararlarla yönetilmesi direktiflerle adım 

arttırılması asla söz konusu değildir ne yapacağımızı soranlara buradan açıklıkla ifade 

ediyoruz ki simge haline gelmiş Gezi Parkı’nı terk etmiyoruz mücadelemizde girdiğimiz ve 

hükümet sözcüsünün mahkeme sonuçlanana kadar Park olarak kalacağını açıkladı Gezi 

Parkı’nda nasıl kalınacağını da bundan sonra atılacak adımları da buraya emek verenler 

olarak hep birlikte bizler belirleyeceğiz bugünden itibaren tüm yurda ve hatta dünyaya 

yayılan mücadelemizden gelen dinamizmle ülkemizde yaşanan her türlü haksızlığa karşı 

dayanışmamızı sürdüreceğiz bu daha başlangıç mücadeleye devam Taksim Dayanışması” 
şeklinde olduğu, Eyüp MUHCU isimli şahıs konuşma yaparken arkasında bulunan kalabalığın 

arasında yine dosya şüphelilerinden Ali ÇERKEZOĞLU’nun da bulunduğu 

Video saati ile 04:47 da Terörle Mücadele şube Müdürlüğünün ele geçirdiği 

materyaller sergilendiği materyaller arasında tabanca, baret, gaz maskesi, gaz bombaları, 

sapanlar, bilye ve havai fişekler gibi materyallerinde bulunduğu; 
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Video saati ile 15:45de güvenlik kamerasından alındığı anlaşılan görüntülerin olduğu 

görüntülerden şahısların emniyet görevlilerine yabancı cisimler attığı ve barikat kurdukları, 

 

 

 

 
Video saati ile 49:00 ile 49:33 arasında emniyet görevlilerine Molotof ve havai 

fişekle saldıran şahısların olduğu; 
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Video saati ile 49:46 de dosya şüphelilerinden Eyüp MUHCU isimli şahsın kalabalık 

bir grupla Gezi Parkı Merdivenlerinden sloganlar atarak çıktığı park içerisinde sloganlara 

devam ederek yürüdükleri kalabalık park içerisinde yürürken dosya şüphelilerinden Şerafettin 

Can ATALAY’ın video saati ile 50:30 de kalabalığın yanına geldiği. 

 
Video saati ile 50:31 de dosya şüphelilerinden Şerafettin Can ATALAY’ın konuşma 

yaptığı konuşma yaparken yanında yine dosya şüphelilerinden Derya KARADAĞ isimli şahıs 

ve Arzu ÇERKEZOĞLU isimli şahsın bulunduğu Şerafettin Can ATALAY’ın konuşmasının 

anlaşıldığı kadarı ile “… Uygulamaya devam ediyorlar sökükleri araçları yerine 

koymamışlar orayı yaya kaldırımı haline getirmeye çalışıyorlar işledikleri suça devam 

ediyorlar önemsiz de önemli doğru gidiyorum ikincisi imar planının iptali ile ilgili davayı 

hangi tarihte öğrendiğimize ilişkin 1000 tane yalan yanlış haber yayınlıyorlar 6 Haziran 

kararın mahkeme tarafından verildiği tarih bizim tarafımızdan öğrenilmesi mümkün 

değildir görüşme tutanağı isim bir belgenin UYAP’a Ulusal Yargı Ağına düştüğü tarih 18 

Haziran biz en erken o tarihi öğrenmiş olabiliriz ancak biz bu hükümete güvenmiyoruz 

görüşme tutanağının değiştirilip değiştirilemeyeceğini bilemezdik kararın UYAP’a bütün 

metnin uyap’a düştüğü karar olarak düştüğü ilk tarih 3 Temmuz saat 19’da basın 

açıklamasıyla Taksim Dayanışması kararı duyurmuştur yetmez Vali Mutlu yalan söylüyor 

İstanbul 1. İdare mahkemesinin kararının Taksim Gezi Parkı ilgilendirmediğini söylüyor 2 

olasılık var ya yalan söylüyor ya okuma yazma bilmiyor karar çok açık arkadaşlar Taksim 

Gezi Parkı’nın Park olarak kalmasını gerekli kılan bir karardır karar çok açık en önemli 
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şey de şudur arkadaşlar gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdırlar gözaltındaki 

arkadaşlarımıza yönelik cinsel taciz tehdit işkence uygulamalarına derhal son verilmelidir 

şu ana kadar ceza muhakemesi kanunu öngördüğü biçimde resmi bir avukat görüşmesi 

yapılamamıştır atılı suçlamayı gösterir belgeler bu saat itibarıyla halen incelenememiştir. 

Bunları kabul etmiyoruz BU TACİZ CİNSEL TACİZ UYGULAMALARINA İŞKENCEYE 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

DERHAL SON VERİLMELİDİR SONUÇLARI AĞIR OLUR. Herkese kolay gelsin” 
şeklinde olduğu, video saati ile 52:36 de dosya şüphelilerinden Tevfik Cem TÜZÜN isimli 

şahsın kamera açısına girdiği ve bir vatandaş ile tartıştığı, video saati ile 01.02.59 de 

göstericilerin emniyet görevlilerine taş atarak saldırdıkları; 

 

 
Video saati ile 01.08.30 de göstericilerden ve olaylar sırasında yapılan 

operasyonlarda ele geçirildiği değerlendirilen materyallerin sergilendiği, materyaller arasında 

tüfek, tabanca ve bunlara ait mermiler, sapan, cam bilye, sopa, plastik ve metal jop, gaz 

maskesi, sopa vb. malzemeler olduğu, 

 
Video saati ile 01.12.24 ile 01.13.10 arasında göstericilerin kurdukları barikatlar ve 

barikatların ateşe verilmesi, emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimler ile saldırma 

anlarının olduğu, 
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Video saati ile 01.13.10 itibari ile Emniyet görevlilerinin bir meskene yaptıkları 

baskının görüntüleri olduğu görüntülerden bahse konu meskenden ele geçirilen materyaller 

arasında tüfek, tabanca ve bunlara ait mermiler, sapan, cam bilye, plastik ve metal jop, gaz 

maskesi, sopa vb. malzemeler olduğu, 
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Açık kaynak araştırmaları ile temin edilen 4 adet DVD den ibaret video görüntüleri 

yukarıda izah olunduğu şekilde olduğu tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 29.05.13 başbakan protesto 

okmeydanı müdahale (nx5-1) isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videoya 

bakıldığında 23 dakika 27 saniyeden ibaret  bir video olduğu; görüntülerin Piyalepaşa Caddesi 

üzerinden çekildiği görüntüde çok sayıda resmi polis ve sivil giyimli şahısların olduğu, video 

saatine göre 01:35 ile 04:10 arası çekilen sokakta kamera açısında çok sayıda yüzleri maskeli 

şahısların olduğu,  sokak üzerinde barikat amaçlı taşların olduğu yanan bir ateşin olduğu, 

video saatine göre 05:15 ile 06:05 arası çekilen sokakta kamera açısında bulunan yüzleri 

maskeli şahıslardan bazılarının çekim yapılan yöne doğru taş ve cisimler attığı, video saatine 

göre 14:40 ile 15:20 arası çekilen sokakta kamera açısında molotof diye tabir edilen el yapımı 

bombaların atıldığı görevli memurların buna biber gazı ile müdahele etiği, yüzleri maskeli 

şahısların devamlı olarak kamera çekiminin yapıldığı yöne taş ve bazı cisimler attığı ve buna 

görevli memurların biber gazı ile müdehale ettikleri, 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 29.05.13 bşbkn protesto(8) isimli 

video dosyasına bakıldığında; bahse konu videoya bakıldığında 6 dakika 21 saniyeden ibaret  

bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş videoların birleştirilmesi ile oluşturulduğu, 

kamera açısında yüzleri bez ile maskelenmiş ve gaz maskesi takılı şahısların olduğu bu 

şahısların çekim yapılan bölgeye doğru sapanla ve elle taş ve benzeri cisimleri attılkarı, 
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görevli memurların bu şahıslara biber gazı ile müdehale ettikleri, video saatine göre 03:04 de 

kamera açısına molotof diye tabir edilen El Yapımı Bombaların atıldığı görevli memurların 

buna biber gazı ile müdahele etiği, 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 30.05.13 Gezi Parkında İnşaat Projesi 

İle İlgili Protesto isimli 00:16:45 süreli video dosyasına bakıldığında; video kamera 

görüntülerinde; çok sayıda şahısların olduğu, orada bulunan şahısların polislere mukavemet 

gösterdikleri, topluluğun “Sermaye defol Gezi Parkı bizimdir” şeklinde slogan attıkları, çadır 

ve bezlerin yandığı, video kamera görüntülerinde; Şerafettin Can ATALAY olarak 

değerlendirilen  şahsın “… gelsin şimdi buraya utanmaz rezil” diye bağırdığı, aynı anda 

Yahya Kemal CAN olarak değerlendirilen şahsın insanları ayırmaya çalıştığı, orada bulunan 

başka bir şahsında “Hepiniz köpeksiniz köpek Tayyibin köpekleri Tayyibin köpekleri 

Tayyibin köpekleri Tayyibin köpekleri şerefsiz köpekler” diye bağırdığı, video kamera 

görüntülerinde; bir erkek şahsın polis ekiplerinin yüzlerine karşı sigara üflediği,  video 

kamera görüntülerinde; video saati 13:55’i gösterdiğinde yasama dokunulmazlığı olan şahsın, 

Ahmet SAYMADİ ve Şerafettin Can ATALAY olarak değerlendirilen şahıslarla beraber 

oldukları, video kamera görüntülerinde; video saati 15:34’ü gösterdiğinde yasama 

dokunulmazlığı olan şahsın, Ahmet SAYMADİ, Şerafettin Can ATALAY ve Cem Tevfik 

TÜZÜN olarak değerlendirilen şahıslarla beraber oldukları, Cem Tevfik TÜZÜN olarak 

değerlendirilen şahsın “Arkadaşlar şu anda kaçak inşaatın üzerinde duruyoruz burası Akp’nin 

kendi hazırladığı planlarda kendi hazırladığı projelerde bile Gezi parkı…” diyerek konuşma 

yaptığı esnada kalabalık grubun ıslıklarla gürültü çıkarması sonucunda konuşmayı kestiği 

görülmektedir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 30.05.13 Taksim Gezi Parkı Eylem 

(hdr-3) isimli 00:24:40 süreli video dosyasına bakıldığında; video kamera görüntülerinde; 

park içerisinde çok sayıda şahısların olduğu, şahısların çok sayıda çadır kurdukları, “Taksim 

bizim, İstanbul bizim” ve “Faşizme karşı omuz omuza” gibi cümleler kullanarak slogan 

attıkları, görevli memurlara mukavemet gösterdikleri, video kamera görüntülerinde; Şerafettin 

Can ATALAY olarak değerlendirilen şahsın “Amiriniz nerede” dediği ve o esnada yanındaki 

şahsın da “Gel gel gel bunların zihniyeti katil dediği, video kamera görüntülerinde; şahısların 

polis ekiplerine mukavemet gösterdikleri, grubun polis ekiplerine ve resmi araç olan 

TOMA’ya taş vb. cisimler attıkları, bazı şahısların yüzlerinin maskeli olduğu ve o bölgedeki 

bazı yerlerin yandığı ayrıca bölgedeki bazı dükkanların camlarının kırıldığı tespit edilmiştir. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 31.05.13 

Gezi Parkı Eylemi (hdr-6) isimli video dosyası izlendiğinde 

ve video sesleri dinlenildiğinde; 

bahse konu videoya 

bakıldığında 50 dakika 28 

saniyeden ibaret  bir video 

olduğu; video başında bir erkek 

şahsın emniyet görevlilerine 

hitaben yüksek sesle konuştuğu 

konuşmanın “sizi kullanıyorlar 

size para veriyorlar sizin 

geleceğinize ... için para 

veriyorlar siz koçun sabancının 

kiralık katilleri olmuşsunuz 

vazgeçin vatan hainliğinden vaz geçin halkın yanında yer alın burası halk … vatan 

hainliğinden vaz geçin” şeklinde olduğu, video saati ile 03:46 da yasama dokunulmazlığı olan 

kişinin konuşma yaptığı tespit edilmiş yasama dokunulmazlığı olan kişi ile ilgili olarak ayrıca 

tutanak tutulmuş, video saati ile 19:25 sıralarında Oyuncu Haluk YÜKSEL olarak 
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değerlendirilen bir şahsın emniyet görevlilerine sapan ile taş attığı bu şahsın yanında bulunan 

şahısların  da emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimler attıkları emniyet görevlilerinin 

şahıslara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettikleri, bazı göstericilerin istiklal caddesi 

üzerine barikat kurdukları ve buradan emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimler attıkları 

emniyet görevlilerinin şahıslara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettikleri, göstericilerin 

arasında bazı şahısların emniyet görevlilerine taş ve benzeri cisimler attıkları bazı 

göstericilerin çevrede bulunan kamu mallarına (Mobese kameralarını söktükleri) zarar 

verdikleri  emniyet görevlilerinin şahıslara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettikleri, 

video görüntülerinde divan otel önünde ve içerisinde bulunan gösterici şahıslara bulundukları 

yeri terk etmeleri konusunda uyarılarda bulunulduğu ancak şahısların bahse konu yeri terk 

etmedikleri ve emniyet görevlilerinin şahıslara müdahale ettiği tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 31.05.13 Taksim Gezi Parkı (07)  

isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 36.32 dakikalık bir  görüntü olduğu 

bu görüntüler incelendiğinde; eylemcilerin “Katil polis” diye slogan attıkları, sokaklara kamu 

malları ile (geri dönüşüm kutuları, çöp konteynırları, çiçek saksıları ile) barikat kurdukları 

etrafı ateşe verdikleri, polise taşlarla ve maytaplarla saldırdıkları, eylemci grup içerisinde 

Sinema ve Dizi oyuncusu olan  Haluk YÜKSEL isimli şahsın olduğu ve şahsın etrafı 

galeyana getirdiği, eylemci gruba öncülük yaptığı ve polise ağır küfürler ederek saldırdığı, 

Taksim İstiklal Caddesi ve Meydan civarında çatışmaların sürdüğü, polisin eylemcilere 

TOMA ile su sıkarak müdahale ettiği görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen  31.05.13 taksim gezi parkı ile ilgili 

protesto mudahale 17  isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 01.16.51 

dakikalık bir  görüntü olduğu bu görüntüler incelendiğinde, kalabalık gösterici grubunun 

toplanmış olduğu ve grubun “faşizme karşı omuz omuza” taksim bizim istanbul bizim” 

şeklinde sloganlar attıkları video saati ile 01:50 sıralarında yasama dokunulmazlığı bulunan 

kişinin kamera açısına girdiği (yasama dokunulmazlı bulunan şahıs ile ilgili olarak ayrı bir 

tutanak hazırlanmıştır) gezi parkı içerisine giren göstericilerin bariyere yüklenerek bariyeri 

yıktıkları emniyet görevlilerinin şahıslara  biber gazı ile müdahalede bulundukları, eylemciler 

arasında Ahmet SAYDAMİ isimli şahıs olarak değerlendierilen şahsında bulunduğu ve biber 

gazından etkilendiği, video saati ile 09:00 sıralarında bir grup göstericinin taksim meydanda 

oturma eylemi yapmış olduğu ve “gezi parkı bizim istanbul bizim”, “direne direne 

kazanacağız”, “bu daha başlangıç mücadeleye devam” şeklinde sloganlar attıkları, oturma 

eylemi gerçekleştiren şahıslar arasında Arzu ÇERKEZOĞLU, Tevfik Cem TÜZÜN, Haluk 

AĞABEYOĞLU olduğu, video saati ile 13:20 de yasama dokunulmazlığı bulunan kişi 

konuşma yapması için gezi platformu üyelerine davet ediyor İstanbul Tabip Odası başkanı 

Profesör Doktor Taner GÖREN isimli şahsı konuşma yapmaya davet ediyor, Taner GÖREN 

olduğu söylenen şahıs konuşma yapmaya başlıyor konuşmadan anlaşıldığı kadarıyla 

konuşmanın “değerli basın mensupları değerli halkımız tüm Türkiye’de yaşayan herkese 

seslenmek istiyorum İstanbul Tabip Odası Türk tabipleri Birliği’nin en büyük odası olarak biz 

burada bulunuyoruz çünkü burada gerçekten insan sağlığına insan haklarına sağlıkla ilgili her 

şeye aykırı olan bir durum yaşanmakta öğrendiğime göre üç tane kırık olan yaralanma ve 

yüze yakın birçok insanımız sağlığı tehlikeye girebilecek şekilde gazdan etkilenmek suretiyle 

hastanelere olan başvuru haberlerini alıyoruz. Bu gerçekten Türkiye’de bu zamana kadar bir 

çok benzer olay yaşadık ve şu anda da bunun çok daha vahimini yaşamaktayız insanların 

Türkiye'deki bütün herkesin malı olan Taksim Gezi Parkı’nı sermayeye satmak uğruna devlet 

insanını yaralamak suretiyle onun sağlığını tehlikeye sokacak şekilde normal bir insan hakları 

uygulaması olan bir insan hakkı kullanımı olan demokratik halk kullanımı olan bu gösterilere 

acımasızca gaddarca müdahale etmekte ve insanlarımızın yaralanmasına neden olmaktadır bu 

kabul edilebilir bir şey değildir ve gerçekten bu olaylar önleninceye kadar durduruluncaya 

kadar biz bütün diğer demokratik kitle örgütleri ile birlikte tüm duyarlı insanlarımızla beraber 
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bunları durdurmak üzere sürekli burada olacağız bunu burada açıklıyorum ve bir an önce 

devletin bu uygulamalarını durdurmasını durdurması konusunda Devleti uyarıyorum. Biz 

halkız ve esas olan demokrasilerde halkın egemenliğidir ve halka karşı devlet böyle 

davranmaz bu şekilde acımasızca haince davranamaz devletin derhal bu girişimlerini 

durdurmasını buradan haykırıyorum hepinize saygılar sunuyorum” şeklinde olduğu, 

Yasama dokunulmazlığı bulunan kişi Arzu ÇERKEZOĞLU’nu konuşma yapması 

için davet ediyor Arzu ÇERKEZOĞLU konuşmasında anlaşıldığı kadarıyla “değerli basın 

emekçileri sendikalarımızın siyasi partilerimizin kitle örgütlerimizin değerli temsilcileri çok 

sevgili milletvekillerimiz hepinizi konfederasyonumuz İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk 

adına disk yönetim kurulu adına disk Başkanlar Kurulu adına sevgiyle ve coşkuyla 

selamlıyoruz evet üç dört gündür burada yaşananlar Taksim Meydanı’nda yaşananlar bu 

ülkeyi yönetenlerin demokrasi anlayışını ileri demokrasinin ortaya koymuştur üç gündür 

burada ağaçlarına kentisine toprağına ülkesine sahip çıkan insanlara karşı en şiddetli biçimde 

baskı ve terör uygulayanlar kendi gerçek yüzlerini ortaya koymuşlardır Başbakan Erdoğan 

diyor ki Taksim Gezi Parkı’nda biz tarihi ihya edeceğiz diyor evet haklıdır onların bir onların 

tarihi AVM’lerin rezidansların paranın talanın tarihidir onların tarih anlayışı paranın ve 

piyasanın anlayışıdır gölgesini satamadıkları ağacı kesmek anlayışının temsilcileri…” 

şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Video saati ile 17:57 itibari ile emniyet görevlileri taksim 

meydanının başka br bölgesinde biber gazı ile müdahalede bulunduğu biber gazında etkilenen 

bazı göstericilerin emniyet görevlilerince  ambulansa taşındığı, bazı şahısları gözaltına aldığı, 

göstericilerin istiklal caddesine geçtikleri ve burada “sık bakalım sık bakalık biber gazı sık 

bakalım kaskını çıkar jopunu bırak delikanlı kim bakalım”, “faşizme karşı omuz omuza” “bu 

daha başlangıç mücadeleye devam” şeklinde sloganlar atarak cadde üzerine barikat kurdukları 

kurulan barikat emniyet görevlilerince kaldırılarak şahıslara tazyikli su ve biber gazı ile 

müdahale ettikleri, video saati ile 40:00 sıralarındaaralarında Sanatçı Haluk YÜKSEL 

olduğu değerlendirilen şahsın da bulunduğu bir grubun emniyet görevlilerine taş vb. cisimler 

attıkları ve “tayyibin p..leri yıldıramaz bizleri”, “yaşasın devrimci dayanışma”, “katil devlet 

hesap verecek”  şeklinde sloganlar attıkları emniyet görevlilerinin şahıslara biber gazı ve 

tazyikli su ile müdahalede bulunduğu, göstericilerin çop konteynerleri ve saksılarla barikat 

kurdukları, video saati ile 01:00:00 sıralarında göstericilerin kurdukları barikatların önlerinde 

ateş yaktıkları emniyet görevlilerinin tazyikli su kullanarak ateşi söndürdüğü anlaşılmıştır. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 31.05.13 taksim gezi parkı ile ilgili 

protesto mudahale 19 isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 31.20 

dakikalık bir  görüntü  olduğu bu görüntüler incelendiğinde, video başında göstericilere 

emniyet görevlilerinin tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulundukları video saati ile 

07:17 de ve video saati ile 15:16  göstericilerin kaldırım taşlarını ve yayalaştırma projesinde 

kullanılan metal korkulukları sökerek  yol üzerine çektikleri yolu araç trafiğine kapattıkları ve 

gelen araçları geçirmedikleri göstericilerin “faşizme karşı omuz omuza” “hükümet istifa” 

“tayyibin p…eri yıldıramaz bizleri” şeklinde sologanlar attıkları, emniyet görevlileri şahıslara 

biber gazı ile müdahalede bulundukları, göstericilerin emniyet görevlilerine taş, maytap, şişe, 

vb cisimler atarak mukavemette bulundukları tespit edilmiştir. 

Yine Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 gezi parkı protestosu p-10 

isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu videoya 

bakıldığında 53 dakika 27 saniyeden ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş 

görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu; videonun taksim meydanı ve gezi parkında 

çekilmiş görüntüler olduğu, video içeriğinde kalabalık eylemci gruplarının olduğu videoda ara 

ara göstericilerin emniyet görevlilerine taş vb cisim attıkları ve emniyet görevlilerinin 

gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundukları,  
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Göstericilerin gezi parkı içerisinde bulunan polis araçlarına zarar verdikleri ve araç 

içerisinde bulunan malzemeleri ve silahları aldıkları, 

 

Videoda gezi parkı içerisinde bulunan İstanbul Emniyet müdürlüğüne ait prefabrik 

yapıyı göstericilerin ateşe verdiği, video saati ile 45:50 de Ender İMREK olduğu 

değerlendirilen bir şahsın yakılan prefabrik yapının yakınında kalabalığın arasında telefon ile 

görüşme yaptığı, 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 gezi parkı protestosu p-10 isimli 

video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu video ya bakıldığında 

1 saat 11 dakikadan  ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş görüntülerin 

birleştirilmesi ile oluşturulduğu, video içeriğinde kalabalık eylemci gruplarının olduğuı 

videoda ara ara göstericilerin emniyet görevlilerine taş vb cisim attıkları, göstericilerin parke 

taşları, demir ve araçlarla barikat kurdukları, bazı barikatların ateşe verildiği ve emniyet 

görevlilerinin gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundukları, göstericilerin 

arasında yüzlerinde gaz maskesi bez maske ve inşaat bareti kullanan şahıslar olduğu, bu 

şahısların grubun önünde durarak emniyet görevlilerine taş vb cisimler attıkları emniyet 

görevlileri müdahalelerin ardından bazı barikatları kaldırdığı, 

 
Video saati ile 47:10 da göstericilerin emniyet görevlilerine havaifişek ile 

mukavemette bulunduğu tespit edilmiştir. 
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Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 taksim gezi parkı ile ilgili protesto 

mudahale 101 isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu 

videoya bakıldığında 32 dakika 17 saniyeden ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara 

çekilmiş görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu; videonun taksim meydan ve gezi 

parkında çekilmiş görüntüler olduğu video içeriğinde kalabalık eylemci gruplarının olduğu 

videoda ara ara göstericilerin emniyet görevlilerine taş vb cisim attıkları ve emniyet 

görevlilerinin gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundukları, göstericilerden 

bazılarının çevreye çeşitli  yazılar yazdığı, video saati saati ile 06:50 de göstericilerin Emniyet 

görevlilerine çevrede bulukları taş, duba vb cisimler atarak vukamette bulundukları ve 

emniyet görevlilerinin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettikleri, 

            
Video saati ile 10:00 sıralarında gelen baretli bir grup ellerinde bulunan sapanlar ile 

emniyet görevlierine taş ve benzeri cisimler attığı göstericilerin arasında bazılarının bu 

şahıslara engel olmaya çalıştığı emniyet görevlileri göstericilere bibergazı ve tazyikli su ile 

müdahale ettikleri, 

  
Video saati ile 17:10 sıralarında göstericilerden birisisinin eline aldığı havaifişek 

rampasını emniyet görevlilerine doğru tutarak ateşlediği bir başka göstericinin video saati ile 

28:14 de yağmalanan emniyet araçlarından alınıldığı düşünülen polis keplerini kameraya 

göstererek “bunlardan daha çok var” diye bağırdığı tespit edilmiştir. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 taksim gezi parkı ile ilgili protesto 

mudahale EX-1-1 isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse 

konu videoya bakıldığında 44 dakika 19 saniyeden ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara 

çekilmiş görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu; videonun taksim meydan ve gezi 

parkında çekilmiş görüntüler olduğu video içeriğinde kalabalık eylemci grupların olduğu ve 

çeşitli sloganlar atmış ollduğu videoda emniyet görevlilerinin taksim Gezi Parkı 

merdivenlerinde emniyet tedbiri almış olduğu ve park girişini kapatmış olduğu, video saati ile 

03:08 de emniyet görevlilerinin taksim gezi 

parkı merdivenlerinden inerek taksim 

meydana geçtikleri ve gezi parkını açtıkları 

ve gezi parkı içerisinde emniyete ait araçların 

kaldığı, göstericilerin “satılmış medya 

istemiyoruz” “direne direne kazanacağız” 

“hükümet istifa” ve benzeri sloganlar atarak 

gezi parkına giriş yaptıkları, video saati ile 

08:30 sıralarında göstericilerin emniyet 

görevlilerine taş vb  cisimler atmaya 

başladıkları, bazı göstericilerin engel olmaya 
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çalıştığı emniyet görevlilerinin biber gazı ile müdahalede bulundukları, video saati ile 14:30 

sıralarında ellerinde sapan başlarında inşaat bareti olan bir grup taksim meydana geldiği ve 

emniyet görevlilerine sapanları ve ellerini kullanarak taş atmaya başladığı, video saati ile 

17:17 de üzerlerinde “Ezilenlerin Sosyalist Partisi” yazılı yelekler bulunan bir grup şahsın 

emniyet görevlilerinde taş atmaya başladığı,  göstericilerden bazılarının her iki gruba da engel 

olmaya çalıştığı video saati ile 21:30 sıralarında baretli grup ile onlara engel olmaya çalışan 

bazı göstericiler arasında tartışma çıktığı ve baretli şahısların bazı göstericilere saldırdırdığı, 

Emniyet görevlilerinin şahıslara biber gazı ile müdahale ettikleri, 

Video saati ile 27:30 da bir şahıs eline aldığı havaifişek 

rampasını emniyet görevlilerine doğru ateşlediği, bir şahsın 

da bu şahsa engel olmaya çalıştığı, Emniyet görevlilerinin 

şahıslara biber gazı ile müdahale ettikleri tespit edilmiştir. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.2013 

taksim gezi parkı ile ilgili protesto mudahale(26)  isimli 

video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; 

bahse konu videoya bakıldığında 2 saat 32 saniyeden ibaret  

bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş görüntülerin 

birleştirilmesi ile oluşturulduğu; videonun taksim meydan, 

gezi parkı ve çevresi, istiklal caddesi ve bağlı sokaklarda  

çekilmiş görüntüler olduğu, 

 

 

 
Video içeriğinde kalabalık eylemci grupların olduğu ve çeşitli sloganlar attıkları, 

çevrede bulunan binalara zarar verdikleri duvarlara yazı yazdıkları emniyet görevlilerine taş 

vb cisimler attıkları emniyet görevlilerinin gruplara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale 

ettikleri bazı grupların cadde ve sokaklarda çop konteynerleri kaldırım taşları ile barikat 

kurmuş ve ateşe vermiş olduları ve emniyet görevlilerinin bu gruplara da müdahalede 

bulundukları ve barikatları kaldırdıkları, video saati ile 03:08 de emniyet görevlilerinin taksim 

gezi parkını açtıkları ve gezi parkı içerisinde emniyete ait araçların kaldığı, göstericilerin 

“satılmış medya istemiyoruz” “direne direne kazanacağız”, “hükümet istifa” ve benzeri 

sloganlar atarak gezi parkına giriş yaptıkları tespit edilmiştir. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 01.06.13 Taksim gezi parkı protesto (p-8)  

isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu videoya 

bakıldığında 1 saat 14 dakika 25 saniyeden ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş 

görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulduğu; videonun bir cadde üzerinde çekildiği ve cadde 

üzerinde kalabalık bir grubun olduğu gruba emniyet görevlilerinin uyarılarda bulundukları 

ancak dağılmadıkları, 
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Gösterici grubun cevreye zarar verdikleri ve emniyet görevlilerinin biber gazı ve 

tazyikli su ile müdahale ettikleri, 

 
Göstericilerin emniyet görevlilerine taş vb cisimler attıkları bazılarının elinde 

bulunan sopaları emniyet görevlilerine gösterek tahrik etmeye çalıştığı bazı göstericilerin ise 

ellerinde bulunan sprey boya ile yerlere birşeyler yazdıkları, bazı göstericilerin yol üzerine 

oturarak yolu kapattıkları bazı göstericilerin ellerinde pankartlar ile geldikleri, video saati ile 

56:00 sıralarında kendilerini Demokratik Sol Partili olarak tanıtan bir grubun geldiği ve 

emniyet görevlileri ile göstericilere gaz ve su ile müdahale etmemeleri göstericilerinde taş vb 

cisim atmayacağını söyleyerek tekrar göstericilerin arasına girdiği ancak göstericilerin taş şişe 

ve benzeri cisim atmaya devam ettiği emniyet görevlileri gruba biber gazı ve tazyikli su ile 

müdahalede buşlundukları, 

  
Videoda ellerinde “ÇARŞI” yazılı pankart taşıyan bir grubun geldiği ve emniyet 

görevlierine taş vb cisimler attıkları başka bir grubun polis bariyerlerini kullanarak barikat 

kurmaya çalıştıkları emniyet görevlilerinin şahıslara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale 

ettikleri görülmektedir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 02.03-06.13 gezi parkı olayları 

beşiktaş dolmabahçe(nx5-2) isimli video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dimlendiğinde; 

bahse konu videonun 1 (bir) saat 19 (on dokuz) dakika 23 (yirmi üç) saniyeden ibaret  bir 

video olduğu; videonun ara ara çekilmiş videoların birleştirilmesi ile oluşturulduğu, 

görüntülerin TBMM Milli Saraylar Saray Koleksyonları müzesi önünde çekilmeye 

başlanıldığı görülmüş; görüntünün başında kamera açısında iki adet Toplumsal Olaylara 

Müdahele Araclarının (TOMA) olduğu ve bu araçların ön tarafında ilerde kalabalık bir 

gurubun olduğu grup içerisinde yüzleri maskeli şahısların olduğu bu şahısların TOMA’ların 

bulunduğu yöne taş ve benzeri cisimler fırlattığı ve bazı maskeli şahısların duvarlara yazı 
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yazdıkları, video saatine göre 31:04 de göstericilerin barikat kurup bu barikatı ateşe verdiği, 

refüj üzerinde bulunan demirlerin sökülmüş olduğu; 

 
Video saatine göre 53:40 da göstericilerin çöp konteynerleri ile barikat kurduğu, 

göstericilerin video saatine göre 01.00.36 havai fişek kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 02.06.13 beşiktaş müdehale 107 isimli 

video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlendiğinde; bahse konu videonun 22 (yirmi iki) 

dakika 10 (on) saniyeden ibaret  bir video olduğu; videonun ara ara çekilmiş videoların 

birleştirilmesi ile oluşturulduğu, görüntülerin ara sokak ve caddeler üzerinde çekildiği sokak 

üzerinde bulunan banka, kaldırım, reklam panolarının, sokak üzerinde bulunan araçların, 

tarafik sinyalizasyon ışıklarının, otobüs duraklarının ve saire zarar görmüş olduğu; video saati 

ile 03.36 görevli memurların şahıslara lbiber gazı ile müdahale ettiği; gösterici şahısların 

video saati ile 03:55 de görevli memurlara Molotof diye tabir edilen El yapımı patlayıcı ile 

saldırdıkları; 

    
Video saati ile 04:46 barikat kurulmuş bir sokakta iki maskeli şahıs ve ayrıca bir 

şahsın barikatın başında beklediği, göstericilerin görevli memurları tahrik etmek için “atsana, 

atsana lan, polis, or… çocukları” diye bağırdıkları, video saati ile 06:53 de şahıslardan bir 

tanesinin “yine i..eleşti tayyip erdoğan zaten hep i..eydi tayyip erdoğan” şeklinde bağırmaya 

başladığı, yine şahıslarından birinin video saatine göre 07:16 da “siz kimsiniz lan s..tirin gidin 

lan” diye bağırdığı, video satine göre 07:33 de bir şahıs “gelin lan yine gelin yine s..erim lan 

sizi lan sustuk sustuk buramıza geldi gelin lan gelsenize gel gel gel” şeklinde bağırdığı bu 

şahsın yanına birinin elinde demir çubuk diğerinin elinde mutemel bıçak bulunan şahsın 

geldiği ve arkada bulunan göstericiler slogan şeklinde “o…pu çocuğu oley” diye bağırdıkları; 

ve görevlilerin gruba biber gazı ile müdahale ettikleri; 

Yine Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 02.06.13 Taksim gezi parkı ile 

alakalı başbakanlık ofis protesto müdahale (HDR-7) isimli video dosyası izlendiğinde ve 
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video sesleri dinlendiğinde; bahse konu videonun 1 (bir) saat 16 (on altı) dakikadan ibaret  bir 

video olduğu; videonun ara ara çekilmiş videoların birleştirilmesi ile oluşturulduğu, 

görüntüler başladığında çok sayıda gösterici şahsın olduğu gösterici şahıslardan bazılarının 

maskeli olduğu, göstericilerin arasından bazı şahısların emniyet görevlilerine taş ve benzeri 

sert cisim attıkları görevli memurların şahısları megafon ile uyardıkları, uyarılarda emniyet 

araçlarının üzerlerine yazı yazılmaması taş atılmaması, bu fiillerin devam etmesi durumunda 

müdahalede bulunulacağı uyarısı yapılmakta olup, görevli memurların Toma ile su sıkarak 

şahıslara müdahalede bulunduğu, görüntülerde bir duvara “a… oğlu tayyip” yazılmış olduğu 

ve görevlilerin siyah boya ile bu yazıları kapattığı, Toplumsal Olaylara Müdahale aracının 

üzerine “çarşı satılmış … o.ç. …” gibi yazılar yazılmış olduğu, bu yazılar ver buna benzer 

yazıların duvarlarda kaldırımlarada ve araçlar üzerinde çok yerde yazılı olduğu, göstericilerin 

çevrede bulunan kamu mallarına zarar verdikleri kaldırımların söküldüğü, refüjlerin 

söküldüğü, reklam panolarının kırılmış olduğu, gösterici şahısların barikat kurarak barikatı 

ateşe verdikleri; görüntülerin tamamında görevli memurlar ile göstericiler arasında meydana 

gelen olayları gösteren uzak çekimlerin olduğu tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 03.06.13 Gezi Parkı d.bahçe KEPÇE 

(HDR-6)  isimli 00:00:18 süreli video dosyasına bakıldığında; 

 

Gece vakti paletli bir iş makinesinin Polis ekiplerinin üzerine doğru hareket ettiği, 

sonrasında iş makinesinin operatör kabini kısmının ateşe verildiği ve Polis ekiplerinin 

müdahalesi görülmektedir.   

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 04.06.13 Taksim gezi parkı Beşiktaş 

(NX5-1)isimli 01:22:12 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video içeriğinde; 

 

 

 

 

 

 

Gündüz saatlerinde bir grup eylemcinin Gezi Parkı içerisinde toplandığı, akşam 

saatlerinde doğru Gezi parkına girişlerin arttığı ve eylemcilerin yoldaki bariyer tellerini 

koparmaya çalıştıkları, yüzleri maskeli grupların barikat ve arkalarında toplandıkları ve 

“tayyip istifa” , “hükümet istifa”  ve benzeri sloganlar attıkları, bu sırada park içerisinde 

yoğun bir şekilde yüzleri maskeli grupların olduğu, eylemcilerin Polise taş ve cam şişe atması 

sonucu polisin eylemcilere müdahale etmeye başladığı, eylemcilerin iş yerlerinin duvar ve 

kepenklerine yazılar yazdıkları, ara sokaklarda ve park içerisinde eylemcilerin havai fişek, 

maytap, sapan, cam şişe fırlatmak suretiyle polisle çatıştıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen  05.06.13 Sancaktepe Protesto (Güv-
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3) isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 59.23 dakikalık bir  görüntü 

olduğu bu görüntüler incelendiğinde, eylemci şahısların “Tayyip istifa. Her yer taksim.” 

sloganları attıkları, eylemci şahısların ateş yaktığı polis ekiplerine taş ve molotof kokteyli 

attıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen    05.06.13 Gazi müdehale (18) isimli  

video dosyasına bakıldığında, bahse konu videonun  18.04  dakikalık bir  görüntü olduğu bu 

görüntüler incelendiğinde, videonun Sultangazi’de çekildiği, videoda eylemcilerin barikat 

kurdukları, ateş yaktıkları, polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli attıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 06.06.13 Sultangazide Taksim Gezi 

Parkı Olayları İle Alakalı Eylem (106) isimli 00:21:41 süreli video dosyasına bakıldığında; 

video kamera görüntülerinde; video saati ile 01:22 de bir grup göstericinin bir cadde üzerinde 

barikat kurduğu ve ateş yaktığı, emniyet görevlilerinin gruba tazyikli su ve biber gazı ile 

müdahale ettiği, göstericilerin emniyet görevlilerine taş ve havai fişek vb cisimler ve silahlar 

ile mukavemette bulunduğu tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 09.06.13 gazi mh. gezi parkı 

gösterisi(hdr-5) isimli 00:13:09 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; Gazi mahallesi ara sokak ve caddelerinde yüzleri maskeli eylemcilerin ateş yakıp 

barikat kurdukları, trafiğe kapattıkları yoldan geçen araçlarda kontrol yaptıkları, yolu 

araçların geçişine kapatmak için aynı zamanda Polis araçlarının hareketlerinin kısıtlanması 

için çivili tahtalardan kapan yaptıkları, polisin TOMA ve gaz ile eylemcilere müdahale ettiği 

görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 09.06.13 gazi mh. gezi parkı 

gösterisi ( hdr-7 ) isimli 00:04:12 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; Gazi mahallesi ara sokak ve caddelerinde yüzleri maskeli eylemcilerin ateş yakıp 

barikat kurdukları, trafiğe kapattıkları yoldan geçen araçlarda kontrol yaptıkları, yoldan geçen 

araçlara ve polise taşla saldırdıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 11.06.13 Takim Gezi Parkı 

Protestoları (05) isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 01.01.45 

dakikalık bir  görüntü olduğu bu görüntüler incelendiğinde, eylemcilerin polise direndikleri, 

havai fişek attıkları, ıslıkladıkları, TOMA nın üzerine çıkmaya çalıştıkları, TOMA ya molotof 

attıkları, etrafa zarar verdikleri görülmüş, ayrıca eylemci şahısların, “Bu daha başlangıç 

mücadeleye devam. Her yer Taksim her yer direniş. Faşizme karşı omuz omuza. 

Hükümet istifa” şeklinde slogan attıkları, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” yazılı 

pankart taşıdıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 11.06.13 Takim Gezi Parkı 

Protestoları (25) isimli video dosyasına bakıldığında, bahse konu videonun 02.01.40 

dakikalık bir  görüntü olduğu, bu görüntüler incelendiğinde eylemcilerin, yollara barikatlar 

kurdukları, çevreye zarar verdikleri, polise direndikleri, taş attıkları, molotof kokteyli attıkları 

görülmüştür. Eylemci şahısların,  “Her yer Taksim her yer direniş. Polis dışarı. Faşizme 

karşı omuz omuza” şeklinde slogan attıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 11.06.13 Takim Gezi Parkı 

Protestoları (28) isimli video dosyasına bakıldığında; bahse konu videonun 01.47.05 

dakikalık bir  görüntü olduğu bu görüntüler incelendiğinde eylemcilerin, polise sapan ve 

elleriyle taş attıkları, direndikleri, havai fişek attıkları, çevreye zarar verdikleri, araçları ve 

çöpleri yaktıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 11.06.13 Taksim gezi parkı 

olayları(güv-3) isimli video dosyasına  bakıldığında, bahse konu videonun 16.42 dakikalık 

bir  görüntü olduğu bu görüntüler incelendiğinde eylemcilerin,  polise direndikleri, taş 

attıkları, atey yakıp çevreye zarar verdikleri görülmüştür. 

Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan görüntülerde 11.06.13 TAKSİM 
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MÜDAHALELERİ 00:35:57 süreli video dosyasına bakıldığında; videoda 11.06.2013 günü 

polisin Taksim meydanındaki anıtın çevresini ve Atatürk Kültür Merkezinizdeki Flama ve 

Afişleri kaldırmak istediği, bu arada Haluk Ağabeyoğlu isimli şahsın orada bulunduğu ve 

polisle müzakere ettiği görülmüştür. Polisin defalarca megafonla Gezi parkına ve parkın 

içinde buluna insanlara müdahale etmeyeceğini sadece anıt çevresi ve Atatürk Kültür 

Merkezini temizleyeceğini anons ettiği, eylemci grubun içerisinde yüzü maskeli ve gaz maskeli 

şahısların olduğu, polise taş, sapan, molotof, bilye, havai fişek, maytap vb. maddelerle 

saldırdıkları, polis araçlarına molotof atarak yakmaya çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca 

eylemcilerin hükümet istifa sloganı attıkları ve çevreye verdikleri zarar gösterilmektedir.  
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Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından 

çekilen 11.06.13 TAKSİM MÜDAHALE101                                              

isimli video dosyasına bakıldığında, bahse 

konu videonun 54.40 dakikalık bir  görüntü 

olduğu bu görüntüler incelendiğinde 

eylemcilerin, “Her yer Taksim her yer 

direniş” şeklinde slogan attıkları, barikatlar 

kurup çevreye zarar verdikleri, eylemci 

şahısların ellerinde “SDP asayiş” yazılı kalkanların olduğu, hat düzeni alıp kalkanların 

arkasından Polis güçlerine molotof koktoyli ve taş  attıkları, göstericilerin Çevik Kuvvet’e ait 

TOMA aracana molotof atarak yaktıkları görülmüştür. Ayrıca gösterici şahıslardan yüzü puşi 

ile kapalı bir şahsın elinde terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’ın posterini taşıdığı 

görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından 

çekilen 12.06.13 taksim gezi parkı celal müdür 

çekim istegi(nx5-2) isimli video dosyası 

izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; 

bahse konu videonun 9 (dokuz) dakika 38 (otuz 

sekiz) saniyeden ibaret  bir video olduğu; 

videonun ara ara çekilmiş videoların 

birleştirilmesi ile oluşturulduğu, videodaki 

görüntülerin taksim meydan da çekilmiş 

olduğu; 

Video görüntülerinin başında bir şahsın 

gezi parkı girişine kurulan barikatın üzerinde 

bölücü terör örgütü PKK’nın ele başı Abdullah 

Öcalan’ın resmini salladığı, video görüntülerinde 

göstericilerin gezi parkına toplanmaları ve 

görevlilerin gezi parkı çevresine kurulan barıkatları 

kaldırma çalışmalarının olduğu görüntülerle devam 

ederek sonlandığı, 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından 

çekilen 12.06.13 Taksim gezi parkı olayları ve 

olaylar sonucu tahribatlar (P-10) isimli video 

dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu videonun 21 (yirmi bir) 

dakika 25 (yirmi beş) saniyeden ibaret  bir video olduğu; görüntülerin göstericilerin çevreye 

vermiş olduğu zararları gösteren ve yazdıkları yazılar ve astıkları afiş ve pankartların çekildiği 

bir video olduğu, videoda göstericiler ile emniyet mesubu olduğu değerlendirilen bir şahıs 

arasında müdahaleler ile ilgili bir görüşme gerçekleşiyor görüşme akabinde gösterici grup 
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geriye çekilmesi konusunda uyarılıyor gösterici gruptan bazılarınan “hükümet istifa” şeklinde 

slogan attıkları ve göevlilere mukavemette bulundukları bazı göstericilerinde bu şahısları 

engellemeye çalıştığı; videoda gezi parkı ve çevresine kurulan barikatlar barikat üzerine 

asılmış afiş poster ve bayrakların çekildiği barikat arkasında ve çevresinde çok sayıda 

gösterici olduğu göstericilerin bazılarının maskeli ve baretli olduğu göstericilerden bazılarının 

elinde bölücü terör örgütü pkk’nın elebaşı Abdullah Öcalanın posterinin olduğu; 

 video saatine göre 17:32 de kamera açısında bir şahıs göstericilere “gezi parkında bu gece 

direnecek arkadaşlarımız var burada hep birlikteyiz bakın sanatçılar herhangi bir müdahale 

olmaması için oturuyorlar bu arkadaşlardan rica ediyoruz merdivenlerin o tarafa gezi 

parkındaki ana kitle ile birlikte olmanızı istiyoruz bu tarafa doğru diğer kitle ile birlikte 

hareket etmenizi polisle karşı karşıya gelmemenizi istiyoruz onlara herhangi bir koz 

vermemenizi istiyoruz bahaneleri olmamanızı istiyoruz (kalabalık burada heryer taksim her 

yer direniş şeklinde slogan atmaya başlıyor) arkadaşlar valiye güvenmiyoruz başbakana 

güvenmiyoruz değerli arkadaşlar istanbul valisine güvenmiyoruz başbakana güvenmiyoruz 

ancak kendi gücümüze güveniyoruz bu gücü de birbirimize yaslanarak birlik olarak tek 

başına hareket etmeyerek fevri davranmayarak bu gücü böyle kullanıcağız o nedenle de 

burada polise yakın noktada olan arkadaşların diğer tarafta ana kitle ile birlikte olmasını 

istiyoruz sizlerden isteğimiz budur herhangi bir müdahaleye onlara fırsat vermememiz lazım 

bu gece sabaha kadar burdayız” şeklinde bir konuşma yaptığı kalabalığın “hükümet dışarı” 

şeklinde slogan attıkları anlaşılmıştır. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 12.06.13 taksim meydan (01) isimli 

video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu videonun 58 (elli 

sekiz) dakika 7 (yedi) saniyeden ibaret  bir video olduğu; videodaki görüntülerin taksim 

meydan da çekilmiş olduğu; video içerisinde görünen göstericilerin “çapulcular burada tayyip 

nerede”, tayyip istifa”, direne direne kazanacağız”, heryer taksim heryer direniş” ve “taksim 

bizim istanbul bizim” şeklinde sloganlar attıkları; videoda taksim gezi parkı merdivenlerine 

barıkatlar kurulmuş olduğunu barikatların üzerine çeşitli pankart ve afişlerin bulunduğu, 

 

Videoda barikatların üzerinde “KCK ASAYİŞ YPG-H” şeklinde yazılar yazdığı 

çevre binaların önünde bdp flamaları ve Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın 

posterlerinin asılı olduğu; video sati ile 17:23 de bir grubun Gezi parkı merdivenlerine geldiği 

ve grubun önünde duran şahısların elinde üzerinde “Gezi başladı direniş giderek yayılacak bu 

ateş türk-iş şubeler” şeklinde yazı yazan pankart taşıdıkları, video saati ile 27:01 de sanatçı 
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Rıza KOCAOĞLU olduğu değerlendirilen şahıs kamera açısına girdiği, video saatine göre 

28:11 de elinde magafon bulunan bir şahıs göstericilere hitaben yerde oturan şahısları 

göstererek biz sanatçılar buradayız şeklinde hitap ettiği ve göstericilerden polise taş ve 

benzeri cisim atmamalarını söylediği; video saati ile 56:12 de kalabalık gurup “S…ir ol git 

tayyip” şeklinde slogan attıkları, 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 12.06.13 taksim meydan (13) isimli 

video dosyası izlendiğinde ve video sesleri dinlenildiğinde; bahse konu videonun 20 (yirmi) 

dakika 23 (yirmi üç) saniyeden ibaret  bir video olduğu; videodaki görüntülerin taksim 

meydan da çekilmiş olduğu, videonun taksim meydanda çekilmeye başlanıldığı bazı binaların 

duvarlarına asılmış vaziyette pankart ve bayrakların olduğu, bu pankarlarda “tek yol devrim”, 

“zam zulüm işkence işte faşizmi”, “militan bütün ülkelerin işçileri birleşsin” gibi yazılar 

yazdığı, çevrede bulunan otobüs duraklarına, araçlara, kaldırımlara tarihi binalara ve camilere 

zarar verilmiş olduğu durakların ve duvarların, tarihi binaların ve camilern duvarlarına 

“İbrahim kaypakkaya ölümsüzdür”, “Dhkc spb”, “abdullah cömert ölümsüzdür”, “katil akp”, 

“katil polis” tayyip istifa” gibi yazıların yazıldığı, video saati ile 08:36 da emniyet müdürü 

olduğu değerlendirilen şahıs ile aralarında Zafer ALAGÖZ ve Güven KIRAÇ’ın da 

bulunduğu sanatçı grubu ile polislerin gezi parkına müdahaleleri hakkında görüştükleri 

görüşmenin video saati ile 15:18 de son bulduğu, video saati ile 15:18 den itibaren 

göstericilerin “Tek başına kurtuluş yok ya hep beraber ya hiç birimiz”, “faşizme karşı omuz 

omuza” ve “heryer taksim her yer direniş” şeklinde sloganlar attıkları görülmektedir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 15.06.13 Taksim Gezi Parkı 

Müdahale (103) isimli 00:29:41 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; polisin gezi parkı içerisine girdiği, park içerisinde çok sayıda çadır kurulu olduğu, 

polisin yaptığı kontrollerde park içerinsindeki bankın üzerinde esrar maddesi olarak 

değerlendirilen tütünle karışık madde bulunduğu, polisin yasadışı örgütlerin çadır ve 

pankartlarını söktüğü, park içerisinde çok miktarda erzak depolandığı ve seyyar mutfakların 

kurulmuş olduğu, Divan oteldeki yaralı eylemcilerin ambulanslarla hastaneye sevk edildiği, 

bu sırada eylemcilerin “Tayyip İstifa” gibi sloganlar attıkları, polisin, İtfaiye ve Belediye 

ekiplerinin iş makinalarıyla Gezi parkı içerisini temizledikleri, ağır hasar görmüş (hurdaya 

dönmüş) Polis aracının kepçe ile çekiciye yüklenip götürüldüğü, İstiklal caddesinde ve bağlı 

ara sokaklarda eylemcilerin Polisle çatıştığı, polisin Toma ve biber gazı ile eylemcilere 

müdahale ettiği, İstiklal caddesi ve bağlı ara sokaklarda çok sayıda eylemci grubun  Molotof 

kokteyli, maytap, havai fişek ile polise saldırdıkları ve etrafı ateşe verdikleri, kalabalık bir 

grubun trafik levhaları, sokak levhaları, reklam panoları, kaldırım taşlarıyla barikat 

kurdukları, barikatın arkasında toplanan grubun ellerinde “TGB” yazılı flamalar olduğu, 

sloganlar attıkları ve polise taş ve maytap ile saldırdıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 15.06.13 Taksim Gezi Parkı 

Müdahale (106) isimli 00:23:51 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; polisin Taksim Gezi parkına çıkan merdivenler üzerinde duran gruba yönelik 

“Eylemlerinin kanunsuz olduğu, eylemlerine son vermelerini, gezi parkının herkese açık 

olduğunu, aksi takdirde müdahale edileceğini”  söyleyerek uyardığı, eylemcilerin “ Her 

Yer Taksim, Her yer Direniş”  gibi sloganlar attığı, park duvarlarına “DEVRİMCİ 

NARŞİST FAALİYET”  gibi yazılar yazdıkları, polisin TOMA ile su sıkarak eylemcilere 

müdahale ettiği, eylemcilerin gezi parkı içerisine kaçtıkları, polisin gezi parkı içerisine girdiği 

ve park içerisinde çok sayıda çadır kurulmuş olduğu, eylemcilerden bazılarının polisin ve 

diğer eylemcilerin üzerine de taş attığı, park içerisinde ve çevresinde  barikat kurdukları, ateş 

yaktıkları, polisin gaz ve fiziki müdahale ile gezi parkını marjinal gruplardan temizlemek için 

boşalttığı, eylemcilerin DİVAN OTEL içerisine girdikleri ve Divan Otel önünde taşla polise 

saldırdıkları, polisin eylemcilere su ile müdahale ettiği görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 15.06.13 Taksim Gezi Parkı 
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Müdahale (HDR-1) isimli 00:29:13 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; akşam saatlerinde Taksim Meydan  civarında kafalarında baret yüzlerinde maske 

olan kalabalık bir grubun “Tayyip İstifa” sloganları atarak bekledikleri, yolu kapattıkları, 

ambulansların ilerlemekte zorlandıkları, eylemcilerin havai fişek ve maytaplarla polise 

saldırdıkları ve kaldırım taşlarıyla yola barikat kurdukları, eylemcilerin sapanla polise 

saldırdıkları, reklam panoları, sokak tabelaları, trafik levhalarıyla barikat kurdukları, polisin 

eylemcilere TOMA ve gaz ile müdahale ettiği görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 15.06.13 Taksim Gezi Parkı 

Müdahale (hdr-8) isimli 00:48:17 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video 

içeriğinde; Taksim Meydan ve çevresini, polis, itfaiye ve belediye ekiplerinin temizlemeye 

çalıştıkları, sokak ve cadde girişlerine kurulan barikatlar olduğu, 

Bir polis aracının hurdaya döndüğü, iş makinasının polis aracını kaldırdığı, Gezi 

parkı içerisinde çadırların kurulmuş olduğu ve erzak ve tıbbı yardım malzemesi stoklanmış 

olduğu, yer yer taksim meydan ve çevre sokaklarda eylemcilerle polisin çatıştığı, polisin gaz 

ile müdahale ettiği, bina duvarlarına, otobüs duraklarına yasadışı yazılar yazıldığı, 

görülmüştür. 

15.06.2013 günü ilimizin bir çok ilçesinde taksim gezi parkı inşaatını protesto eden, 

ve taksim gezi parkını illegal olarak işgal ederek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet eden 

marjinal ve illegal gruplar tarafından, ilçemiz Mecidiyeköy Meydan Simit sarayı civarında 

görevli memurlara silahla müessir fiilde bulunma olayında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Volkan SARAL, Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli polis memuru Koray DURAN isimli görevlilerin ateşli silah ile 

yaralandığı ve şişli polis merkezince 2013/1832 suç numarası ile işlem yapılan ve İstanbul 

Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/87961 soruşturma numarası ile soruşpturma açılan olay ile 

ilgili olarak sosyal medya üzerinde 08.03.2017 günü yapılan araştırmada, Mecidiyeköy 

viyadüğünün ayaklarından birinin arkasında eşkali belli olmayan bir şahsın birkaç el eteş 

ettiği video incelenenerek tespit edilmiştir. 

 
Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 16.06.13 Taksim Gezi Parkı Protesto 
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(07) isimli 00:059:16 süreli video dosyasına bakıldığında; video kamera görüntülerinde; 

Divan Otel olarak değerlendirilen otelin önünde toplanan grubun, polis ekiplerinin uyarılarına 

rağmen mukavemet gösterdikleri, polis ekiplerine “Tayyibin p…leri” diye bağırdıkları ve 

bunun sonucunda da polis ekiplerinin zor kullandığı,     

     
  Video kamera görüntülerinde; Divan Otel’in otoparkı olabileceği değerlendirilen 

alanda görüntülenen çok sayıda tıbbi ve sağlık malzemesi (ilaç, hap, şurup, serum, tüp vb.), 

kişisel bakım ürünü (ped, diş fırçası vb.), temizlik malzemesi (peçete, eldiven, ıslak mendil, 

deterjan, sıvı sabun vb.), gıda malzemesi (sirke, bisküvi, süt, meyve, su vb.) ve ihtiyaç 

gereksinimi (yatak,yorgan, yastık, elbise, ayakkabı vb.) olduğu, video kamera görüntülerinde; 

Divan Otel’in otoparkı olabileceği değerlendirilen alanda karton kutu üzerine yapıştırılmış A4 

sayfası olduğu ve sayfanın başında “ECZACI LİSTESİ” yazdığı ve altında da ….. yazdığı, 

Video kamera görüntülerinde; toplanan grubun polis ekiplerine mukavemet 

gösterdikleri, taş vb. cisimler attıkları, kendilerine bariyer kurdukları ayrıca yol, bina ve iş 

yerlerine zarar verdikleri, tespit edilmiştir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 16.06.13 Taksim Gezi Parkı Protesto 

(HDR-3) isimli 00:53:49 süreli video dosyasına bakıldığında; video kamera  görüntülerinde; 

toplanan grupların polis ekiplerine mukavemet gösterdikleri, hakaret ettikleri, taş vb. cisimler 

attıkları, kaldırım taşlarıyla bariyer kurdukları, yol, bina ve iş yerlerine zarar verdikleri ve 

bazı bölgelerde ateş yaktıkları, video kamera görüntülerinde; polis ekiplerinin mukavemet 

gösteren gruptan bazılarına gözaltı yaptıkları tespit edilmiştir. 

Foto Film 

Şube Müdürlüğü 

tarafından çekilen 

06.07.13 Taksim 

dayanışma Platformu 

(Polis Memuru Çekimi) 

isimli video dosyası 

izlendiğinde ve video 

sesleri dinlenildiğinde; 

bahse konu video ya 

bakıldığında 12 dakika 51 saniyeden ibaret  bir video olduğu; video görüntülerinde bir sokak 

üzerinde toplanan kalabalık bir grubun barikat kurmaya çalıştıkları grubun yüzlerinde bez 

maskeler ve gaz maskeleri, başlarında baretler olduğu, grubun ara ara “her yer taksim her yer 

direniş”, “polis simit sat onurlu yaşa”, “sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım kaskını 

çıkar jopunu bırak delikanlı kim bakalım”, “bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “katil 

polis”, “Ethemin katili akp nin polisi” şeklinde sloganlar attıkları, kalabalık grup içerisinde 

bazı şahısların ellerinde taş, sapan benzeri cisimlerin olduğu görülmüştür. 
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Güvenlik Şube Müdürlüğünden alınan 

görüntülerde 03.08.13 gezi parkı olayları(hdr-6) 

isimli 00:16:13 süreli video dosyasına 

bakıldığında; Beyoğlu ilçesindeki istiklal 

caddesinde ve bağlı ara sokaklarda kalabalık insan 

gruplarının ve eylemci grupların olduğu, eylemci 

grupların istiklal caddesi ve bağlı ara sokaklarda 

slogan attıkları bariyer kurarak ve ateş yakarak 

cadde ve sokakta eylem yaptıkları görülmüştür. 

Ayrıca eylemci grubun içinde maskeli şahısların 

olduğu polise taş ve benzeri maddeler, attıkları çevreye ve bankamatiklere zarar verdikleri 

görülmüştür. Videoda polisin eylemci gruba yaptığı müdahale, gözaltı ve eylemci grubun 

çevreye verdiği zararda gösterilmektedir. Grubun attığı sloganlar; “Faşizme karşı omuz 

omuza”, “Her yer taksim her yer direniş”, “Kurtuluş yok tek başın ya hep beraber ya 

hiçbirimiz” ve “Direne direne kazanacağız” şeklinde olduğu görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 09.09.13 Gezi Parkı Protestoları 

(09.09.13 gezi olaylarında yaralanan berkin elvan yoğun bakıma kaldırılması sonrası 

okmeydanında çağlayan adliyesine yürüş ve sevgi zinciri müdahle HDR-3) isimli 

00:12:17 süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video içeriğinde, bir grubun 

ellerinde BERKİN ELVAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ, HALK CEPHESİ” pankartı 

açtıkları ve “Berkin ELVAN” şeklinde slogan attıkları, polisin ise önlem aldığı, grubun 

kalabalık şekilde caddede yürüyüşe geçmesi üzerine görevli emniyet yetkilisi megafon ile 

yürüyüş yapan gruba; “Evet hanım efendiler, bey efendiler, sevgili gençler, yapmayı 

düşündüğünüz bu eyleme kesinlikle müsaade edilmeyecektir, lütfen polisin aldığı Emniyet 

tedbirlerine riayet edin, polisin yaptığı uyarılara riayet edin, tekrar ediyorum sevgili gençler, 

yapmayı düşündüğünüz bu eyleme kesinlikle müsaade edilmeyecek, lütfen dağılın aksi 

takdirde müdahale edilecek, tekrar ediyorum, hanım efendiler, bey efendiler, sevgili gençler, 

yapmayı düşündüğünüz bu eyleme kesinlikle müsaade edilmeyecek, polisin yaptığı ikazlara, 

uyarılara riayet edin”uyarısı yapılmış, daha sonra polisin eylemcilere müdahale ettiği 

görülmüş, ara sokaklardan çıkan göstericiler yüzlerini kırmızı renkli bezlerle kapattıkları ve 

polise molotof atarak saldırdıkları ve ara sokaklara kaçtıkları bu şekilde polisin eylemci gruba 

müdahalesi ara sokaklarda devam etmekte olduğu görülmüştür. 

 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 09.09.13 Gezi Parkı Protestoları 

(09.09.13 gezi olaylarında yaralanan berkin elvan ın yoğun bakıma kaldırılması sonrası 

okmeydanı da çağlayan adliyesine yürüyüş ve sevgi zinciri müdahle) isimli 00:10:11 

süreli video dosyasına bakıldığında; bahse konu video içeriğinde; polisin ara sokaklarda 

gösterici gruba müdahale etmeye çalıştığı, gösterici grubun yüzlerini bez parçaları ile 

kapattığı ve polise taş atmak için büyük taş parçalarını kırarak küçük parçalar haline 

getirdikleri ve bu taşlarla daha sonra polislere saldırdıkları, cadde üzerinde bulunan bir 
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işyerinin kepengine “Katil Polis Hedefimizsin Cephe” şeklinde yazı yazmış oldukları 

görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 09.09.13 Gezi Parkı Protestoları 

(09.09.13 gezi olaylarında yaralanan berkin elvan yoğun bakıma kaldırılması sonrası 

okmeydanında çağlayan adliyesine yürüş ve sevgi zinciri müdahle P-6) isimli 00:41:06 süreli 

video dosyasına bakıldığında; bahse konu video içeriğinde, bir grubun ellerinde “BERKİN 

ELVAN İÇİN ADALET İSTİYORUZ, HALK CEPHESİ” pankartı açtıkları ve “Berkin 

ELVAN” şeklinde slogan attıkları,yine Berkin Elvan’la ilgili çok sayıda pankart astıkları,  

polisin ise önlem aldığı, grubun kalabalık şekilde caddede yürüyüşe geçmiş, bu sırada ara 

sokaklardan çıkan yüzü kırmızı renkli bezlerle kapatılmış bir grup ellerinde bulunan 

molotofları polise doğru attıkları akabinde polisin Toma (su ile) gruba müdahalede bulunduğu 

ve atılan molotofları söndürmeye çalıştığı görülmüş, şahısların söndürme çalışması yapan 

polise eline geçen her türlü maddeyi attıkları görüldüğü, bu şekilde uzun bir süre yüzü kırmızı 

renkli bezlerle kapatılmış grubun polisle çatıştığı, polisin yaptığı müdahale sonucu yüzlerini 

bez parçalarıyla kapatan gruplar ara sokaklara kaçışmış, bu grubun polise saldırıları aynı 

şekilde artarak devam ettiği görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 10.09.13 gezi odtü ve hatayda yasanan 

olaylar ile ilgili gösteri 102 isimli video dosyasına bakıldığında, bahse konu videonun 40.08 

dakikalık bir görüntü olduğu bu görüntüler incelendiğinde eylemcilerin, “Hepimiz Ahmet’iz 

öldürmekle bitmeyiz. Ahmet ATAKAN ölümsüzdür. Hepimiz Ali’yiz öldürerek bitmeyiz. Her 

yer Taksim her yer direniş. Her yer ODTÜ her yer direniş. AKP halka hesap verecek. Bu daha 

başlangıç mücadeleye devam. Faşizme karşı omuz omuza. Devrim şehitleri ölümsüzdür.” 

şeklinde slogan attıkları ve eylemci şahıslardan birisinin sırasıyla; “Mehmet AYVALITAŞ, 

Ethem SARISÜLÜK, Medeni YILDIRIM, Ahmet ATAKAN” diye bağırdığı ve yanında 

bulunan eylemci şahısların “yaşıyor” diye bağırdıkları görülmüş, videonun devamında Ahmet 

Faik İNSEL ve Tayfun KAHRAMAN olarak değerlendirilen şahısların olduğu görülmüş, 

videonun devamında eylemci şahısların polise havai fişek attığı, çevreye zarar verdiği ve ateş 

yaktıkları görülmüştür. 

Foto Film Şube Müdürlüğü tarafından çekilen 12.09.13 kadıkoy olaylar boga 

meydan moda müdahale nx-5-2 isimli 

00:36:58 süreli video dosyasına 

bakıldığında; 12.09.2013 tarihinde 

görüntüden akşam olduğu anlaşılmış, 

yüzleri maskeli bir grup göstericinin ateş 

yakarak sokak ve caddeleri kapattıkları, 

slogan attıkları ve polise doğru taş Molotof 

ve benzeri maddeler attıkları, daha sonra 

polisin eylemcilere Polis Müdahale aracı 

Toma ve çevik kuvvetle müdahale ettiği, bu 

esnada eylemci grubun çevreye verdiği 

zarar, dağılma ve kaçışma anları da 

gösterilmektedir. 

Foto Film Şube Müdürlüğü 

tarafından çekilen 22.10.13 ODTÜ Olaylarını Protesto GS Meydan (HDR-6) isimli 00:41:17 

süreli video dosyasına bakıldığında; video kamera görüntülerinde; toplanan grubun önünde 

Emniyet Müdürü olarak değerlendirilen şahsın, Ahmet SAYMADİ olarak değerlendirilen 

şahsın da aralarında bulunduğu 3 kişiyle konuştuğu, video kamera görüntülerinde; Ahmet 

SAYMADİ olarak değerlendirilen şahsın, Emniyet Müdürleri olarak değerlendirilen şahıslarla 

konuşma yaptığı ve bu konuşmada Ahmet SAYMADİ’nin “… yedi buçukta ... olarak 

açıklamamız vardı açıklamamızı da yapmıycaz sizin tavrınızı gençlere müdahalelerinizi 
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protesto edeceğiz burada duracağız kusura bakmayın müdahale ediyorsanız da edin yapacak 

birşey yok burası bizim meşru basın açıklaması yapma alanımız şu an için kapatmış 

olabilirsiniz ama biz burada durmaya devam edeceğiz müdahale edecekseniz de edin yapacak 

bir şey yok” dediği ve ardından gruba doğru yönelerek “Arkadaşlar yoldaşlar bizi bu … 

açıklamamızı yapmıycaz saat 7 de burada toplanan genç arkadaşlarımızı … …. yapılan 

müdahaleye karşı … ortaya koyacaz ve beklemeye devam edeceğiz” dediği, video kamera 

görüntülerinde; Ahmet SAYMADİ olarak değerlendirilen şahısla birlikte toplanan grubun da 

dağılmadığı, aynı yerde bekledikleri,  toplanan gruptan bir erkek şahsın eline megafon alarak 

gruba hitaben “Değerli arkadaşlar kardeşler biz burada dün akşam Orta Doğu Teknik 

Üniversitesinin ormanına vandallar gibi dalıp devlet otoritesini protesto etmek için basın 

açıklaması yapmaya geldik fakat aynı tutumu burada da görüyoruz orada ağaçları yıkıp 

yürüyenler burada devrimci arkadaşlarımızı paralıyorlar” dediği ve o esnada görevli Polis 

ekiplerinin müdahale ettiği, o dönem CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olan İnan GÜNEY’in de 

alanda bulunduğu, polis ekipleriyle konuştuğu ve bu konuşmada  “… abicim bana bi müsaade 

edin şöyle bi etrafımı açın benim ya arkadaşım burası için ayrı bir yasak mı var ne gibi bir 

yasak var … ben devam etmiyorum buyrun zorla çıkarın ben bir ilçe başkanıyım buyrun zorla 

çıkarın ben burada duruyorum suçsa eğer suç işliyorum şu an o kadar insanın içinde o kadar 

insanın içinde çıkıp benim yanıma gelmeniz beni burdan çıkarmanız çok dikkat çekici ben 

provoke etmiyorum lütfen ya lütfen ya lütfen ya lütfen ya lütfen ya” dediği ardından Emniyet 

Müdürüyle tartıştıkları ve ardından “Ben istiklal caddesinde bir ilçenin başkanıyım ve burada 

bir olay var insanların yanındayım şu an” dediği ardından polis ekiplerinden birisinin “Sizin 

ilçe başkanı olmanız kanunları öncelik getirmez beyefendi” dediği ardından da İnan 

GÜNEY’in “Arkadaşım kanun söyle bana ben kanunun üstünde değilim siz şu anda kanunun 

üstünde hareket ediyorsunuz şu an siz size verilmeyen yetkiyi kullanıyorsunuz bakın ben şu 

an kanunu siz söylüyorsunuz ben söylemiyorum siz şu an diyorum kanunların üstünde bir 

yetki kullanıyorsunuz” dediği tespit edilmiştir. 

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=j7O9FEtWVM

0"  isimli linke bakıldığında; toplam 02:55  dakika 

süren videonun sol üst köşesinde ‘Carşının 

POMASI TOMA kovalıyor….’ şeklinde sabit yazı 

bulunduğu, havanın karanlık olduğu, ambulansın 

siren çalarak olay yerine geldiği ancak olay yerinde 

bulunan iş makinesinden dolayı ilerleyemediği, iş 

makinasının ambulansa yol verdikten sonra 

kalabalık eylemci gurubun müdahalesinden dolayı 

olay yerinden uzaklaştığı, gösterici grupların 

barikat kurdukları, toplanarak ileriye doğru taş, 

havai fişek  ve videodan görüldüğü kadarıyla ses ve 

duman çıkaran maddeler attıkları görülüyor. Ayrıca ‘oha, ananızı s…ceğiz, inanamıyorum, 

işte bu, hadi bakalım şimdi ne yapacaksanız merak ediyorum, yürüyün ve sevin 

çığlıkları attıkları’ gelen seslerden anlaşılmıştır. 

Açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda; 

"https://www.youtube.com/watch?v=k632BHi7WBE"  isimli linke bakıldığında; toplam 06:57 

dakika süren videonun sol üst köşesinde ‘Taksim Gezi Parkı – Havadan Özel Çekimler 2 

Twitter: jenk1907’ yazdığı görülmüştür. Videoda Taksim Gezi Parkındaki eylemler ve 

eylemler sonrası parkın son durumu havadan yapılan çekim görüntüleri klip yapılarak 

sunulmuştur. 
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3.2. TÜRKİYE ÇAPINDA GERÇEKLEŞEN VE MÜŞTEKİLERE YÖNELİK 

İŞLENEN SUÇLAR 

Ülkemiz genelinde Gezi parkı kalkışması sırasında, bu olaylar kapsamında ve 

neticesinde Terör ve Asayiş olaylarına müessir olarak gerçekleşen (gasp, kundaklama, 

kamu malına zarar verme, mala zarar verme, yanıcı-yakıcı madde sonucu meydana gelen 

patlama, yangın, molotof atma, yağma, hırsızlık v.b.)  adli konular ile ilgili olarak ilgili 

birimler ile yapılan yazışmalar sonucunda gönderilen bilgi ve belgelerin incelemesi 

sonucunda derlenen bilgilerin yapılan incelemesinde; 

 

ADANA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

31 MAYIS 2013 

-31 Mayıs 2013 günü Adana Reşatbey Mahallesi Adalet Caddesi Riva Otel önünde 

Mehmet DEMİR (T.C. 24589649658) isimli şahsın 67 NP 750 plaka sayılı aracının sol ön 

kapı, sol ön çamurluk ve tavanında eylemlere katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle 

boyalarının kalktığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde Kemal 

AKGÜN (T.C. 46972546160) isimli şahsa ait Göz Grup isimli işyerine Gezi Parkı 

eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait (2) iki kameranın 

kırılarak maddi zarar verildiği, (şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı), göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Adana Huzurevleri Mahallesi 77146 Sokak üzerinde Sezgin 

AYDIN (T.C. 43903217830) isimli şahsa ait 01 CIR 93 plaka sayılı aracının tavan ve bagaj 

kapağına eylem yapan şahıslar tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 
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olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Nimet 

ÇAĞLI (T.C. 16855199554) isimli şahsın 01 NT 752 plaka sayılı aracının arka camının 

kırıldığı, motor kaputuna ve sağ ön çamurluğa eylem yapan şahıslar tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sular 

Mevkiinde Ahmet Tunç KANAR (T.C. 11410378498) isimli şahsa ait A.C Koleksiyon isimli 

işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

kameralarının ve vitrin camlarının kırılarak maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Kasım 

Külek Köprüsü civarında Burak BULUT (T.C. 15343283188) isimli şahsa gezi parkı 

eylemcilerinin taş attığı Burak BULUT (T.C. 15343283188) isimli şahsın yaralandığı, (Şahsın 

konuyla ilgili şikayetinin olmadığı), göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Faruk 

Bülent AYDIN (T.C. 29941277994) isimli şahsın 01 DN 307 plaka sayılı aracının ön camının 

ve benzin depo kapağının eylem yapan şahıslar tarafından kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Atatürk Parkı 

civarında izinsiz gösteri yürüyüşü yapan şahısların Adana Büyükşehir Belediyesinin kaldırım 

işlerini yapan Önder Fahri YILMAZ (T.C. 34334054422) isimli şahsa ait inşaat 

malzemelerinin göstericiler tarafından zarar verilerek dağıtıldığı ve yapılan imalatların da 

zarara uğratıldığı,  bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Valiyolu Caddesi Tansuğ 

Apartmanı altında Sertaç ŞENDAĞ (T.C. 10846428968) isimli şahsın Havin isimli işyerine 

Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait kapı ve 

vitrin camlarının kırılarak maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi İş Bankası Şubesi 

giriş kapısı ve camlarının kırıldığı ve (2) iki ATM cihazının ekranlarının kırılarak maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Mehmet Sümer 

Apartmanında Hüseyin CAN (T.C. 11170356644) isimli şahsa ait DRY CAN isimli iş yerine 

Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin 

camları ve tabelasının kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 73/A adresinde 

Levent SELÇUK (T.C. 16183223624) isimli şahsa ait Lady İç Giyim isimli iş yerine Gezi 

Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin 

camlarının kırıldığı ve mağazada bulunan (69) altmış dokuz adet pantolonun çalındığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 
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edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların 

işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sular 

Yapı Kredi Bankası Şubesi giriş kapısı ve camlarının kırıldığı ve ATM cihazının ekranının 

kırılarak maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Mustafa Kemal Paşa Bulvarı AKP İl Binası önünde 

Volkan GEZER (T.C 69571120630), Ömer Faruk TEKİN (T.C. 18322176426), Erkut EROL 

(T.C. 30490715290) isimli polis memurlarının eylemciler tarafından atılan taşların isabet 

etmesi sonucunda yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Atatürk Caddesi Sular Kavşağında Kent Güvenliği 

Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına eylemciler tarafında taş ile zarar verilmesinde 

kaynaklı (1) biri sabit, (1) biri hareketli olmak üzere (2) iki kameraya maddi zarar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak Evren Apartmanında 

Levent AKGİDENER (T.C. 14818264318) isimli şahsa ait KIĞILI isimli iş yerine Gezi Parkı 

eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesinde 

Kürşat ERDEM (T.C. 15979195398) isimli şahsa ait Dertler Beyaz Eşya isimli iş yerine Gezi 

Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırıldığı, satışa hazır bulunan malzemelerin maddi zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde Denizbank 

Bölge Müdürlüğüne ait camların ve (2) iki ATM’sinin taş atılması suretiyle kırıldığı ve 

kameraların ve alarm cihazının yerinden söküldüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Öğretmenler 

Sitesi Otopark Bariyerinin Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Tahir 

İlba Apartmanında İsmail BERKYEMEZ (T.C. 14464312050) isimli şahsa ait Polaris isimli iş 

yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

vitrin camının kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sinem 

Apartmanında Haluk İÇELİ (T.C. 14203288738) isimli şahsa ait Ünal Otomotiv isimli iş 

yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

vitrin camının kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde 
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gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sinem 

Apartmanında Hacı Mehmet ÇETİN (T.C. 11968388802) isimli şahsa ait Çiğdem Çiçekçilik 

isimli iş yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş 

yerine ait vitrin camının kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Noyan 

Apartmanında Kadir İŞCANLI (T.C. 11575375554) isimli şahsa ait CC Gıda isimli iş yerine 

Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camı 

ve kameraların kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sinem 

Apartmanı Vahap YEKENKÜLÜĞ (T.C. 18583139222) isimli şahsın garaj kapısına ızrar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi 

Yıldızhanoğlu Apartmanı yanında Mustafa MUTLU (T.C. 29161757110) isimli şahsa ait 33 

CBZ 62 plaka sayılı aracın bagaj kapağına eylem yapan şahıslar tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Eren 

Apartmanında Zehra Yeliz BESEN (T.C. 36332320844) isimli şahsa ait Besen Moda Evi 

isimli iş yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş 

yerine ait vitrin camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi 64020 Sokak Yücel Hanım 

Apartmanın otoparkında Ahmet Cem ONAT (T.C. 55249688120) isimli şahsa ait 01 GY 939 

plaka sayılı tavanının çöktüğü ve araca eylem yapan şahıslar tarafından maddi zarar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Menekşe 

Apartmanında Bumin KEÇELİOĞLU (T.C. 18511137276) isimli şahsa ait Beta Ayakkabıcılık 

isimli iş yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş 

yerine ait vitrin camının kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Migros 

Mağazası önünde Musa ERGÜN (T.C. 16285142694) isimli şahsa ait 01 AT 263 plaka sayılı 

otomobilinin sol arka camının eylemciler tarafından kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi Tevfik Bey 
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Apartmanında Yılgör ENER (T.C. 21178051960) isimli şahsa ait iş yerine eylemci grup 

tarafından maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesinde 01 CES 50 

plaka sayılı 112 Ambulansın arka sağ çamurluğuna eylemci grup tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi 63005 Sokak Canlar 

Otoparkında Vedat İLK (T.C. 12550340628) isimli şahsa ait 01 JE 194 plaka sayılı 

otomobiline eylemciler tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Reşat Bey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Yunus Bey 

apartmanında Ali Rıza ÖZŞAHİN (T.C. 19357112526) isimli şahsa ait boş iş yerine ait vitrin 

camlarının eylemciler tarafından kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Sular Migros 

Market önünde TÜRKSAT’a ait saha dolabına Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar 

tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Lokman 

Apartmanı Feza AYDIN (T.C. 18550140060) isimli şahsın otopark kapısına eylemciler 

tarafından maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi 64019 Sokak No 21/D numaralı 

adreste Necla Kamile ERKUT (T.C. 11983291576) isimli şahsa ait Sassocono Giyim isimli 

işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

kameralarının ve vitrin camlarının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Adana 

Büyükşehir Belediyesine ait Sular Alt Geçidi İnşaatını yapan Sadi Ersöz İnşaat isimli firmaya 

ait iş makinalarına eylemciler tarafından saldırıldığı camlarının kırıldığı, yazılamalar 

yapıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Gülbahçesi 

Sitesinde Mustafa Kemalettin BARIM (T.C. 13294315132) isimli şahsa ait bina girişinde 

bulunan Güvenlik Kulübesinin kapısının ve camlarının, siteye ait aydınlatma direkleri ve 

kanal korkuluklarının eylemciler tarafından kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi 64020 Sokak Zirve Apartmanında 

Mehmet Faik KASAPOĞLU (T.C. 33409550470) isimli şahsın otoparkında eylemciler 

tarafından otomatik bariyere zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi Sinem 

Apartmanında Meltem ÖZDEMİR (T.C. 17572208192) isimli şahsa ait Ülkem Turizm isimli 
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işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

vitrin camının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) 

göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Rüya 

Apartmanında Dilek SANCAK (T.C. 15212346778) isimli şahsa ait Samsung Cep Telefonu 

isimli işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş 

yerine ait vitrin camının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin 

olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi 66/A numaralı 

adreste Güney GÜLER (T.C. 18040162596) isimli şahsa ait KVK Turizm isimli işyerine Gezi 

Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 73/A sayılı 

adreste Levent SELÇUK(T.C. 16183223624) isimli şahsa ait LEVİS isimli işyerine Gezi 

Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Adana Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesinde seyir halinde 

olan Mehmet SANLAV (T.C. 20689065916) isimli şahsa ait 01 EC 921 plaka sayılı aracın 

arka camının kırıldığı ve bagaj kapağına eylem yapan şahıslar tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Eski Akademi 

Kavşağında Adana Büyükşehir Belediyesine ait 01 ZZ 409 plaka sayılı Belediye Otobüsüne 

eylemci grubun maddi zarar verdiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Türk Kuşu Caddesinde yüzleri maskeli eylemci 

grubun 01 A 5556 plaka sayılı Polis aracına taş atması sonucu arka bagaj kapı camının 

kırılarak maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanında 

bulunan MOBESE Kamerasına ve saha dolabına eylemci grubun maddi zarar verdiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Asayiş Şube 

Ekipler Amirliğinde Çevre Koruma Nöbetçisi olan İbrahim AVCI (T.C. 15142232752) isimli 

Polis Memurunun eline gelen taş ile yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 
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-02 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi 64020 Sokak Zirve Apartmanı 

otoparkında Galip ŞİRE (T.C. 21001059446) isimli şahsın 01 JH 085 plaka sayılı 

otomobilinin ön camının, depo kapağının ve arka plakalığın eylemciler tarafından kırıldığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Ulaş Apartmanı 

otoparkında Fatih AYDIN (T.C. 20213398008) isimli şahsa ait 01 GU 919 plaka sayılı 

otomobilin motor kaputuna eylemciler tarafından zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Mithat Saraçoğlu Caddesinde 

İbrahim HAVALI (T.C. 22339962040) isimli Polis Memurunun kolunun kırıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 86/1, 86/3-c-e, 87/3 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Döşeme Mahallesi M.Nuri Sabuncu Bulvarı Lara 

Apartmanında bulunan AK Parti İlçe Başkanlığına eylemci grubun işaret fişeğiyle saldırdığı, 

camlarının kırıldığı ve polis nöbet kulübesine taşla zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a-f Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Parkında bulunan (1) bir 

adet Hareketli MOBESE kamerasına eylemcilerin saldırdığı ve maddi zarar verdikleri tespit 

edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Ander 

Apartmanı otoparkında Hüseyin ÖZVEREN (T.C. 13402307752) isimli şahsa ait 01 AZ 295 

plaka sayılı kamyonetinin arka camının eylemciler tarafından kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarında Kenen 

KÜÇÜKKAYA (T.C. 20005069024) isimli şahsa ait 01 M 0654 plaka sayılı minibüsüne 

eylem yapan grup tarafından ön camına taş atılarak kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin 

olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Menekşe 

Apartmanında Özgür SOYKAN (T.C. 16528203502) isimli şahsa ait Herry Mağazası isimli 

işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait 

kameralarının ve vitrin camının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Adana Reşatbey Mahallesi 62016 Sokak Yıldız Apartmanı 

otoparkında Onur TUNAY (T.C. 15976226750) isimli şahsın aracına eylemciler tarafından 

zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Halk Bank 

Şubesinin camlarının eylemci grup tarafından atılan taşlardan kırıldığı, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 
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Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Adana Cemal Paşa Mahallesi Valiyolu Caddesinde Yunus 

KARA (T.C. 14266287242) isimli Polis Memuruna eylemci grup tarafından taş atıldığı ve 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi 63005 Sokak Akkoç Otel 

otoparkında Mustafa DÖNMEZ (T.C. 13171869286) isimli şahsa ait 34 T 6493 plaka sayılı  

aracının ön kaput kısmına eylemciler tarafından zarara verilerek ön kaputta çökme meydana 

geldiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Menekşe 

Apartmanı otoparkında Mustafa KÖYMEN (T.C. 10942428640) isimli şahsa ait 01 YRU 80 

plaka sayılı otomobiline eylemciler tarafından maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarında Buğra 

ÜSLÜLOĞLU (T.C. 1165934234) isimli şahsa ait olan Buğra Eczanesi isimli işyerine Gezi 

Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

04 HAZİRAN 2013 

-04 Haziran 2013 günü Adana Reşat Bey Mahallesi Atatürk Caddesinde Ariplex 

Durağı önünde İlker KARAASLAN (T.C. 24893448350) isimli şahıs idaresinde bulunan 01 

ZZ 412 plaka sayılı Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün arka camının eylemciler 

tarafından kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a Maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Adana Reşat Bey Mahallesi Atatürk Caddesinde Yunus 

ÇIPLAK (T.C. 21806801714) isimli Polis Memurunun eylemciler tarafından atılan taşlardan 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04 Haziran 2013 günü Adana Cevat Yurdakul Caddesinde Eyüp ŞAHİN 

(T.C.13084322968) isimli Polis Memurunun eylemciler tarafından atılan taşlardan 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04 Haziran 2013 günü Adana Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi Finans Bank Adana 

Şubesinin camlarının eylemciler tarafından kırıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı Pınar 

Apartmanında Şahin ÇETİN (T.C. 14656267120) isimli şahsa ait olan Jalp İşitme Cihazları 

isimli işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş 

yerine ait vitrin camının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin 

olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 



562 

 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

05 HAZİRAN 2013 

-05 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Özgönen 

Apartmanında Adana Büyükşehir Belediyesi taşeron firma sahibi Ahmet YAŞAR (T.C. 

53095642150) isimli şahsın beyanında Belediyeye ait (124) yüz yirmi dört adet trafik 

levhasına eylemciler tarafından zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Mithat Saraç Oğlu Caddesi 

üzerinde Seyfettin CAN (T.C. 18142149662) isimli şahsın idaresinde bulunan hafriyat 

kamyonunda bulunan hafriyatın eylemciler tarafından yola barikat kurmak amacıyla alındığı, 

göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, barikat kurarak yol 

kapatma eylemlerinin ise cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-05 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi Topaloğlu 

Apartmanında Yakup Ersin ALİŞAN (T.C. 10836172918) isimli şahsa ait 01 BB 424 plaka 

sayılı aracının arka camının eylemciler tarafından şişe atılmak suretiyle kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı Finans Bank 

Şubesine eylemcilerin taş atması suretiyle camının kırıldığı ve kamerasının sprey boyayla 

boyandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Kasım Külek Köprüsünde Ferdi 

ŞENOL (T.C.10990858178) isimli şahsı eylemcilerin köprüden aşağıya atarak kolunun 

kırılmasına sebep oldukları tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 86/1, 

87/3 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

08 HAZİRAN 2013 

-08 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Sular Kavşağında 

görev yapan Ali KOCAMAN (T.C. 43139092270) isimli polis memurunun eylemcilerin 

arasında kalmasından dolayı cüzdanının çalındığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları 

içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu 

imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

15 HAZİRAN 2013 

-15 Haziran 2013 günü Adana Cemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi Menekşe 

Apartmanı otoparkında Gökhan YILMAZ (T.C. 19330143790) isimli şahsa ait 01 GY 995 

plaka sayılı sayılı aracının ön camının eylemciler tarafından taş atılmak suretiyle kırıldığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Adana Cemal Paşa Mahallesi 63004 Sokak Burger King 

isimli iş yeri önünde Rahmi GÜNGÖR (T.C. 30425517760) isimli şahsa ait 01 NF 498 plaka 

sayılı sayılı aracını arka camının eylemciler tarafından taş atılmak suretiyle kırıldığı ve sağ 

arka çamurlukta çökme meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Adana Cemal Paşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak No 23 sayılı 

adreste Yüksel MERT (T.C. 55780342284) isimli şahsa ait Forever isimli işyerine Gezi Parkı 

eylemlerine katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının 

kırılarak maddi zarar verildiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 
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151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

16 HAZİRAN 2013 

-16 Haziran 2013 günü Adana Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesinde Adana 

Büyükşehir Belediyesi Taşeron Firması Önder Fahri YILMAZ (T.C. 34334054422) isimli 

şahsa ait kaldırım inşaatında kullanılan malzemelere eylemciler tarafından maddi zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde Onur 

BEKTAŞ (T.C. 21328053790) isimli şahsa ait Tiffany isimli işyerine Gezi Parkı eylemlerine 

katılan şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının kırılarak maddi 

zarar verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-16 Haziran 2013 günü Adana Cemal Paşa Mahallesi Ethem Ekin Sokak üzerinde 

Ahmet İSTANBULLUOĞLU (T.C. 13291251600) isimli şahsa ait 10 F 0447 plaka sayılı 

araca eylemciler tarafından saldırılarak camının kırılarak maddi zarar verildiği tespit 

edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

17 HAZİRAN 2013 

-17 Haziran 2013 günü Adana Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde aracıyla 

seyir halinde olan Osman GÜNAY (T.C. 16487572022) isimli şahsın 01 US 924 plaka sayılı 

otomobiline eylemcilerin atmış olduğu taştan aracın camının kırıldığı ve atılan taşlardan Umut 

GÜNAY (T.C. 16466572760) isimli oğlunun da yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-17 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Tekstil Bank 

Şubesine eylem yapan grup tarafından güvenlik kameralarının sökülerek zarar verildiği ve 

şube camının atılan taşlardan kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi Deniz Bank 

Şubesine ait kameraların eylemci grup tarafından kırılarak maddi zarar verildiği tespit 

edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi 63002 Sokakta Muhammet 

TOHUMSERPER (T.C. 17260183312) isimli şahsın işyerine Gezi Parkı eylemlerine katılan 

şahıslar tarafından taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının kırılarak maddi zarar 

verildiği, (Şahsın konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-17 Haziran 2013 günü Adana Cemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde Mesut DAŞ 

(T.C. 21169050880) isimli şahsın iş yerine Gezi Parkı eylemlerine katılan şahıslar tarafından 

taş atılması suretiyle iş yerine ait vitrin camının kırılarak maddi zarar verildiği, (Şahsın 

konuyla ilgili şikayetinin olmadığı) göstericilerin bu şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Taksim Yayalaştırma projesi kapsamında yapılan çalışmaları protesto etmek amaçlı il 
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merkezinde düzenlenen gösteri olaylarında; Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 

ve gösteriler sırasında kamu ve özel mallarına zarar veren, güvenlik güçlerine saldıran 

şahıslara yönelik yapılan operasyonda; MLKP, TKP, MKP, DHKP/C, TKİP üyesi toplam (20) 

yirmi şahsın gözaltına alındığı, (6) altısının tutuklandığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir 

unsuru içerisinde kaldığı, 

 

AMASYA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLAR 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Amasya Hacı İlyas Mah. Ziya Paşa Blv. No:79A Zübeyde 

Hanım Anaokulu karşısı İstasyon Köprü Girişi üzerinde; Hasan Emre ASAR 

(T.C.28411025788) isimli şahsın kullanımda babasına ait 05 EZ 944 plaka sayılı araca, eylem 

yapan şahıslar tarafından yapılan saldırı sonucundan arka bagaj camının tamamen kırıldığı ve 

ön camında çatlak olduğu ve bu şekilde maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Hacı İlyas Mah. Ziya Paşa Blv. Öz Süt Pastanesi karşısında 

Emrah GÜN (T.C. 15472460740 ) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 BK 9115 plaka 

sayılı Renault Clio marka aracının eylem yapan şahıslar tarafından durdurulduğu, ön camının 

kırıldığı, sağ arka çamurluk kısmında hafif göçme olduğu, sol ön kapı üzerinde ev ön kaput 

üzerinde darbe sonucu göçük olduğu ve otonun tekmelenerek maddi zarar verildiği tespit 

edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

 

ANKARA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

31 MAYIS 2013 

-31 Mayıs 2013 günü Çankaya ilçesi Kızılay YKM Şubesi önünde toplanan grubun 

güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe ve flamalarla saldırdıkları, Aşırı Sol 

Örgütleri övücü yazılamalar yaptıkları ve Türk Bayrağını yaktıkları, olaylar sonunda (47) kırk 

yedi şüpheli şahsın gözaltına alındığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Çankaya Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ankara 

Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünde Muharrem GÜLAP (T.C. 40111348226) isimli şahıs 

idaresindeki 06 LUF 29 plaka sayılı aracına gösterici grubun saldırdığı ve sol tarafında 

göçükler meydana geldiği, Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çankaya Atatürk Bulvarı No 211 sayılı adreste bulunan THY 

şubesine göstericiler tarafından saldırıldığı ve iş yerinin vitrin camlarının kırıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 Maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Kızılay Meydanı çevresinde eylemcilerin taşlı saldırısı 

sonucu Burak ÇİZMECİ (T.C.11549003070), Erol ULUDAĞ (T.C.53410288810) Okan Turan 

KELTEPE (T.C.28211313382), Selim ALTINOK (T.C.15034076006), Burak SEZER 

(T.C.17351892376), Tercan TULAY (T.C.70360169686), Ahmet KOÇ (T.C.11687761726), 

Muhammet KILIÇ (T.C.10066132188), Deniz TOKLU (T.C.54661022758), Yasin AÇIK 

(T.C.10388021238), İsa DİNLER (T.C.29720045054), Doğan TÜRKYILMAZ 

(T.C.38758995330), Emre ERYIKILMAZ (T.C.10531766986), Çetin TAYLAN 

(T.C.39683147450), Ömer KILINÇ (T.C.587530425332), Mustafa Ramazan GÜRBÜZ 
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(T.C.18655063622) ve Veysel ÖZTÜRK (T.C.28835560018) isimli polis memurlarının 

eylemci grup tarafından atılan yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli 

yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesinde seyir halinde olan 

Rafet UMAÇ (T.C.20261457580) isimli şahsa ait 09 SD 392 plaka sayılı araca eylemcilerin 

taş ile saldırdıkları ve maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Atatürk Bulvarı Güvenpark karşısında Sercan İLERİ 

(T.C.13901741554) isimli şahsa ait 06 DB 517 plakalı araca yüzleri maskeli eylemciler 

tarafından taş ile saldırıldığı ve maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi Üst geçidinde Şuayip 

KARA (T.C.38416316798) idaresinde bulunan Merkez Valisi Muammer MUŞMAL üzerine 

kayıtlı olan 06 M 0071 plaka sayılı araca yüzleri maskeli eylemcilerin saldırdığı ve maddi 

zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Menekşe Sokakta park halinde olan Salih ARSLAN 

(T.C.15028459082) isimli şahsa ait olan 06 DYJ 04 plaka sayılı araca yüzleri maskeli 

şahısların saldırdığı ve araca maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ziraat Bankası Bakanlıklar Şube Müdürü Mustafa YAVUZ 

(T.C.20353751602) isimli şahsın beyanına göre eylemciler tarafından şube camlarının taş 

atılması suretiyle kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Halk Bank Kızılay Şubesine ve ING Bank Kızılay Şubesine 

eylemcilerin taş atması suretiyle saldırdıkları ve camları kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen 

olayda iki kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Kızılay AVM önünde 06 P 0227 plaka sayılı Kızılay Kan 

Alma aracına saldıran eylemci şahısların, aracın camlarını, farlarını ve aynalarını kırdıkları, 

araç içerisinde bulunan tıbbi malzemelerle bilgisayarı çaldıkları, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin 

izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve 

araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın 

yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı üzerinde Haris YÜCEL (T.C. 

12298053842) isimli şahsın idaresindeki 06 BU 7057 plaka sayılı EGO otobüsü ile seyir 

halindeyken eylemci grubun taş ile saldırdığı ve otobüsün yan camlarının kırıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Ziraat Bankası Mithat Paşa Şubesi Müdür Yardımcısı 

Fadime AKDOĞAN (T.C. 33428336642) isimli şahsın beyanına göre eylem yapan grubun 

Şube vitrin camlarına ve ATM cihazlarına maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara İş Bankası Mithat Paşa Şubesi müdürü olan Emmer 

BAYOĞLU (T.C. 27520667926) isimli şahsın beyanında eylemci grubun banka şubesine ve 

ATM cihazlarına maddi zara verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Meşrutiyet Caddesi HSBC Bankası Müdürü Tolga 
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ERİNÇ (T.C. ) isimli şahsın beyanında eylemcilerin banka şubesine taş ile saldırarak maddi 

zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Yüksel Caddesi Konur Büfe önünde Gazi ULAŞ 

(T.C.13585158882) isimli şahsın idaresinde bulunan 06 BU 2917 plaka sayılı 112 

Ambulansına eylemcilerin araca taş attıkları ve araçta çok sayıda göçük meydana geldiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Mithat Paşa Caddesi 32/C sayılı adreste bulunan Halk 

Ekmek büfesine eylemcilerin saldırdığı ve tüm camları kırarak tabelasını yerinden söktükleri, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Yüksel Caddesi Metro çıkışında Neslihan İNAL (T.C. 

46981017668) isimli şahsa ait büfeye eylemcilerin saldırdığı büfeyi yerinden sökerek 

götürdükleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen diğer eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Ziya Gökalp Caddesi Karanfil sokakta Ali ÖZGAN 

(T.C. 54805430234) isimli şahsın simit tezgâhının olduğu ve eylemcilerin şahsı tehdit ederek 

tezgâhı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir 

unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Aksu Caddesi üzerinde Olcay DOĞAN 

(T.C.14917061368) isimli şahsın idaresinde bulunan 06 TOD 08 plaka sayılı aracı durduran 

eylemcilerin sopa ile vurarak araca maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Sakarya Caddesi üzerinde Hasan Sağol UĞUR 

(T.C.10828013328) isimli şahsın idaresinde bulunan 06 DU 3529 plaka sayılı EGO otobüsüne 

eylemcilerin saldırdığı ve otobüse yazılamalar yaptıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesinde Mustafa 

ÖCAL isimli şahsın idaresinde bulunan 06 BD 6452 plaka sayılı araca yüzleri maskeli grubun 

taş ve sopalarla saldırdığı, aracın arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Ankara Meşrutiyet Caddesinde Ali USLU (T.C. 

18142783262) isimli şahsın idaresinde olan 06 DA 2862 plaka sayılı EGO otobüsünü 

durduran eylemcilerin taş ve sopa ile otobüse zarar verdikleri aracın tüm lastiklerinin 

kestikleri, koltukları ve iç elektrik aksamlarına zarar verdikleri, camlarını kırarak kaportasına 

devlet büyüğüne hakaret içerikli yazılamalar yaptıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü GMK Bulvarı No 13 sayılı adreste Gökhan SEZER (T.C. 

13399208858) isimli şahsın sorumlusu olduğu LCW isimli iş yerine eylemcilerin saldırarak 

zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çankaya ilçesi Kızılay Bölgesinde toplanan göstericilerin 

Başbakanlık Merkez binasına saldırı amaçlı yürüyüşe geçtikleri, ODTÜ yerleşkesinde 

yurtlarda kalan öğrencilerin de kampüste gösteri yaptıkları ve üniversite yönetimi tarafından 
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güvenlik güçlerine haber verilmediği, olaylar sonunda (119) yüz on dokuz şüpheli şahsın 

gözaltına alındığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Çankaya Fidanlık Mahallesi Aksu Caddesi Kurtuluş Parkı 

yanında Hüseyin Çelebi ÖZKAVACIKLI (T.C. 14170924974) isimli şahsa ait 06 CPG 57 

plaka sayılı araca eylemciler tarafından ön camına taş atılması suretiyle maddi zarar meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No 58 

sayılı adreste Celal KÜÇÜKTÜLÜ (T.C. 12841033406) isimli şahsın Double Tree Otelde 

güvenlik şefi olduğu ve eylemci grubun otele ait (12) on iki kamerasını , (25) yirmi beş adet 

beton saksı, reklam panosu ve ışıklı sütunlarını kırarak maddi zarar verdikleri, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Dikmen Harbiye Mahallesi Mimar Sokak Kabil Caddesi 

Kavşağında Nuh TANRIVERDİ (T.C. 37603119808) isimli şahsa ait 06 AS 0687 plaka sayılı 

aracı ile seyir halindeyken eylemci grubun arasında kaldığı ve aracına saldırıldığı ve çökmeler 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Çankaya İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No 91 sayılı 

adreste Hudday Eşref ÖZMEN (T.C. 28189792028) isimli şahsa ait Petrol Ofisi Fulpet 

Akaryakıt İstasyonu isimli iş yerine eylemciler tarafından saldırıldığı ve iş yerinin camını 

kırarak maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi Yargıtay Ek 

Binası önünde bulunan polis kulübesine saldırıldığı kulübenin yerinden söküldüğü içerisinde 

bulunan çelik yelek ve el telsizinin yağmalandığı kulübenin yakılarak kullanılmaz hale 

getirildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a, 152/2-a, 149/1-a-c maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Meşrutiyet Caddesi ve çevresinde izinsiz gösteri yapan 

eylemcilerin attığı taş sebebiyle Hasan KÜÇÜKYILMAZ (T.C.43958055098),  isimli polis 

memurunun yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Ziraat Bankası Mithat Paşa Şubesi Müdür Yardımcı Fadime 

AKDOĞAN (T.C. 33428336642) isimli şahsın beyanına göre eylemcilerin şube camlarına, 

kameralar ve ATM cihazlarına taş ile saldırarak kırdıkları ve kullanılmaz hale getirdikleri, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü İş Bankası Mithat Paşa Şubesine gösterici grubun saldırdığı 

ve maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ziraat Bankası Kızılay Şubesi Müdürü Turan HALÇACI 

(T.C.28637063756) isimli şahsın beyanına göre eylemcilerin şube camlarına taş ile saldırarak 

maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı No 111 sayılı adreste Ziraat Bankası 

Bakanlıklar Şubesi Müdürlüğü yapan Mustafa YAVUZ (T.C. 20353751602) isimli şahsın 

beyanına göre eylemci grubun banka giriş kapısının camını, şube vitrin camlarını, kamera ve 
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ATM cihazlarını kırdıklarını belirttiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Güvenpark EGO Hareket noktası görevlisi olan Eren 

AYDOĞDU (T.C. 10408115404) isimi şahsın beyanına göre eylemcilerin, hareket noktası 

binasına girdikleri ve bina camlarını kırdıkları, duvarlara devlet büyüğüne hakaret içerikli 

yazılamalar yaptıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı No 73 sayılı adreste Levent IŞILAK 

(T.C. 16753118596) isimli şahsın denetiminde olan PTT Genel Müdürlüğüne ait dağıtım 

kutularına eylemcilerin yakarak ve yazılama yaparak maddi zarar verdikleri, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Ziya Gökalp Caddesi No 22 sayılı adreste Musa 

CANBAZ (T.C. 33169266994) isimli şahsın Kristal Pastanesi sahibi olduğu ve iş yerine 

saldıran eylemci grubun vitrin camlarını kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Milli Müdafaa Caddesi No 3 sayılı adreste Cengiz 

KOÇAK (T.C. 33874908158) isimli şahsın Ankara Şoförler Odasında Yönetim Kurulu Üyesi 

olduğu ve odaya ait binaya eylemcilerin saldırdıkları camlarını kırdıkları, içeride bulunan 

malzemeleri tahrip ettikleri, kameraları yerinden söktükleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Kızılay Meşrutiyet Caddesi No 14/C sayılı adreste 

Erdal AKYÜZ (T.C.14794099058) isimli şahsın Ünal Kuruyemiş isimli iş yerine eylemcilerin 

saldırdıkları kepenklerini kırdıkları, vitrin camlarını kırdıkları, klimalara zarar verdikleri, 

içeride bulunan kuruyemişlerden hırsızladıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları 

içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu 

imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı No 105/A sayılı adreste Uğur KÖSE 

(T.C. 12058157650) isimli şahsa ait olan Uğurlu Mücevherat isimli iş yerine eylemcilerin 

saldırdığı alarm sistemleri ve camlarını kırarak zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Ziya Gökalp Caddesi No 9 sayılı adreste Vedat 

ŞAHİN (T.C. 41011023800) isimli şahsın Gökçe Han Yönetim kurulu Başkanı olduğu ve iş 

yerine giren eylemcilerin kepenkleri kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Meşrutiyet Caddesi No 1 sayılı adreste Orhan 

ALPER (T.C. 31810327544) isimli şahsa ait Orcan Optik isimli iş yerine eylemcilerin taş ile 

saldırdığı ve iş yerinde maddi zarar meydana getirdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi 90/E sayılı adreste 

Metin YILDIZ (T.C. 17036619878) isimli şahsın iş yerine saldırıldığı ve vitrin camlarının 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Sıhhiye Bulvarında Ankara Büyükşehir Belediyesi ait olan 

Ömer PIRTICI (T.C.48181835110) isimli şahsın idaresinde olan 2008-5106 plaka sayılı 

kepçeye eylemcilerin saldırdığı ve camlarını kırarak maddi zarar verdikleri tespit edilmiştir. 

Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Çankaya Yıldız Evler Kolej Kavşağında Burhan 

ÇELİK (T.C. 18796753444) isimli şahıs idaresinde bulunan Ankara Özel Alo Hayat firmasına 

ait 06 BG 0630 plaka sayılı araca eylemci şahısların taş ve şişelerle saldırdığı sağ ön 

çamurlukta göçük, arka stop lambalarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Umut Sokakta 

Yıldırım ULUER (T.C. 10327155116) isimli şahsa ait 06 ZAZ 47 plaka sayılı otomobile 

eylemciler tarafından taş atılması suretiyle arka camının kırıldığı ve ön konsolda kırıklar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Mamak Akşemsettin Mahallesi 1121 Sokakta Güngör 

AYAN (T.C. 10811827154) isimli şahsın idaresinde özel firmaya ait 06 DB 8972 plaka sayılı 

ambulansa eylemci şahısların saldırdığı ve sağ ön kapıda, sol ön çamurlukta, çökme, ön 

camda çatlama meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Umut Sokak Birlik 

Apartmanında Rıza KABAÇELİK (T.C. 16906850724) isimli şahsa ait Kuaför Rıza isimli 

işyerine göstericiler tarafından taş ile saldırıldığı ve dükkân camlarının kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 

No 68 sayılı adreste Vakıfbank Şubesine eylemci şahısların saldırdığı ve şube camlarında ve 

(2) iki ATM sinin ekranının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Çankaya Çamlıtepe Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi 

No 40/A sayılı adreste Fatih YAZICI (T.C: 57745256506) isimli şahsın BİM Markette Bölge 

sorumlusu olduğu ve mağazaya eylemcilerin taş ile saldırarak camlarını kırdıkları, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Dikmen Harbiye Mahallesi Mimar Sokak Dikmen Caddesi 

kavşağında Tuna SAYLAN (T.C. 40306304426) isimli şahsa ait 06 AG 8252 plaka sayılı 

aracına kavşakta beklediği esnada eylemci şahsın sol arka çamurluğa tekme attığı ve çökme 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Çankaya Kavaklıdere Mahallesi Nevzat Tandoğan Caddesi 

No 2 sayılı adreste Hüseyin AYAZ (T.C. 50833695324) isimli şahsa ait 06 HM 686 plaka 

sayılı aracına Yargıtay ek binası önünde bulunan otoparkta gezi parkı eylemcileri tarafından 

ön camının kırıldığı, kaput kısmında göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Milli Müdafaa Caddesinde gösteri yapan grubun EGO 

Otobüs durakları tarafından olan olayları haber yapmak amacıyla bulunan Gazeteci Bedirhan 

ÖZYİĞİT (T.C.30092429458) isimli şahsa göstericiler tarafından taş atıldığı ve başından 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Yenikent – Küçükesat yolunda Kolej kavşağında eylem 

yapan şahısların Ömer DAVARCI (T.C.11860164030) isimli şahsın idaresinde bulunan BİM 

A.Ş. isimli firmaya ait 34 JC 1024 plaka sayılı kamyonu göstericilerin durdurduğu kamyona 

taş ile saldırdıkları kırılan camdan gelen taşın başına gelerek yaralandığı ve kamyon 

kaportasında göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 
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şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü İzmir Caddesi üst geçidinde Hikmet 

HİKMET(T.C.35987332684),  isimli şahsın idaresinde olan 21 V 0544 plaka sayılı araca 

yüzleri maskeli gösterici grup tarafından zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Atatürk Bulvarı No 105/505 sayılı adreste İhsan ERMETİN 

(T.C.11827129720) isimli şahsa ait ofise eylemciler tarafından taş ve şişe atıldığı, ofisin 

camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Atatürk Bulvarı 103/4 sayılı adreste Merter YILDIZ 

(T.C. 11539047022) isimli şahsın THY Bürosunda çalıştığı ve eylemcilerin büronun camlarını 

ve ışıklı reklam tabelalarını kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Ankara Kolej Kavşağında Ümüt ONAY (T.C. 19562513798) 

isimli şahsın idaresindeki EGO 3.  Bölge Müdürlüğüne bağlı otobüse eylemciler tarafından 

saldırıldığı ve aracın (5) beş camının, (2) iki dikiz aynasının kırıldığı, lastiklerinin kesildiği, 

yazılamalar yapıldığı, yangın tüplerinin gasp edildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah 

olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç 

suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış 

olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-03 Haziran 2013 günü Ziya Gökalp Caddesi Karanfil Sokakta Duran İNCE (T.C. 

39091096692) isimli şahsa ait simit tezgahının eylemciler tarafından camının kırıldığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü şehit Adem Yavuz Sokak 6/A sayılı adreste Beşir ÇOKLU 

(T.C. 46777401398) isimli şahsa ait Konak Çay Evi iş yerine eylemcilerin molotof attıkları ve 

güneşliğinde yanma meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

152/2-a, 174/1 maddelerinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Atatürk Bulvarı Necatibey Kavşağında eylemci şahıslar 

tarafından durdurulan Harun ASLANOĞLU (T.C.13615125914) isimli şahsın idaresinde 

bulunan 06 AJ 2004 plaka sayılı Ambulansa eylemcilerin saldırdığı durdurup tıbbi 

malzemeleri gasp ettikleri ve taş atma suretiyle maddi zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a, 149/1-a-c-d maddelerinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

05 HAZİRAN 2013 

-05 Haziran 2013 günü Çankaya Cebeci Mahallesi Umut Sokakta Remzi TÜLEK 

(T.C. 25829334310) isimli şahsa ait 06 YY 18 plaka sayılı araca eylemci grubun saldırdığı ve 

aracın ön camının ve sol ön farının kırıldığı, sol ön çamurlukta göçük meydana geldiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde 

eylemci grup arasında kalan Özlem TÜREDİ (T.C. 54937574486) isimli şahsın 06 DE 4428 

plaka sayılı aracına taş atıldığı ve sol kapısında göçük meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

10 HAZİRAN 2013 

-10 Haziran 2013 günü Çankaya Ön Cebeci Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi 
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üzerinde Ayhan AYDOĞMUŞ (T.C. 28484087584) isimli şahsa ait Ayhan Erkek Kuaförüne 

eylemcilerin saldırdığı iş yerinin camının kırıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

11 HAZİRAN 2013 

-11 Haziran 2013 günü Mamak Aşık Veysel Mahallesi 315 Sayılı adreste Emre GÜL 

(T.C. 13989008974) isimli şahıs yolda yürürken eylemcilerin arasında kaldığı eylemciler 

tarafından darp edildiği ve bıçakla yaralandığı tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

12 HAZİRAN 2013 

-12 Haziran 2013 günü Dikmen Osman Temiz Mahallesi İlker Caddesi Sinan 

Caddesi kavşağında Muhammet Emin MASATLI (T.C. 33436301564) isimli şahsa ait 06 

AHM 09 plaka sayılı araca gösterici grup tarafından saldırıldığı ve Muhammet Emin 

MASATLI (T.C.33436301564) isimli şahsa grup içerisinden saldıran şahıs tarafından 

parmağının bıçakla kesildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-12 Haziran 2013 günü Çankaya Barbaros Mahallesi Bülent Sokak No 22 sayılı 

adreste Murat YILDIZ(T.C. 29468232488) isimli şahsın Aldino Otel isimli yerde müdür 

olduğu ve eylemcilerin attığı taş sebebiyle otelin camının kırıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

13 HAZİRAN 2013 

-13 Haziran 2013 günü Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüs duraklarının 

bakımından sorumlu İLBAN NOEN KENT MOBİLYALARI isimli firmanın yetkilisi Mesut 

ÇATALOĞLU (T.C. 20872719466) isimli şahsın müracaatı sonucu yapılan tespitlerde;  

Gezi parkı eylemcileri tarafından Şahintepe Mahallesi Natoyolu Caddesi No 129 

sayılı adresteki otobüs durağı ve reklam panosu,  

Şahintepe Mahallesi Natoyolu Caddesi No 11 sayılı adresteki otobüs durağı ve 

reklam panosu,   

Şahintepe Mahallesi Natoyolu Caddesi Hacı Bektaş Veli parkı önünde bulunan 

otobüs durağı ve reklam panosu,   

Tuzlu Çayır Mahallesi Natoyolu Caddesi No 53 sayılı adresteki otobüs durağı ve 

reklam panosu,  

Tuzlu Çayır Mahallesi Natoyolu Caddesi No 19 sayılı adresteki otobüs durağı ve 

reklam panosu,  

Kartaltepe Mahallesi tıp Fakültesi Caddesi No 107 sayılı adresteki otobüs durağı ve 

reklam panosu,   

Natoyolu Caddesi Veni Vidi otobüs durağı ve reklam panosu,  

Natoyolu Caddesi Çağdaş Market karşısı otobüs durağı ve reklam panosuna 

eylemciler tarafından taş atılması suretiyle zarar verildiğinin tespit edildiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda 8 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-13 Haziran 2013 günü Mamak Aşıkveysel Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No 114 

sayılı adreste Devrim ÖĞRETİR (T.C. 26413499446) isimli şahıs yüzleri maskeli eylemci 

şahısların geldiğini dükkânı kapatmakta olduğunu eylemcilerin koşarak geldikleri için 

korkarak araca binmeye çalıştığını eylemcilerin sırtına sopayla vurduklarını son anda arabaya 

bindiğini eylemcilerin arabasının sol aynasına ve sol arka kapısına maddi zarar verdiklerini 

beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-13 Haziran 2013 günü Tuzluçayır Mahallesinde bulunan Vakıflar Bankası, Halk 

Bankası ve Yapı Kredi Bankası Şubesinin camlarına ve ATM’lerine eylemci şahısların yanıcı, 

parlayıcı madde ve taşlarla saldırarak maddi zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu suretle de 

bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

16 HAZİRAN 2013  

-16 Haziran 2013 günü Çankaya Fidanlık Mahallesi Celal Bayar Bulvarı üzerinde BP 

Benzin İstasyonu yakınında İlhan ULUSOY (T.C. 21128801676) isimli şahıs idaresindeki 06 

GZ 1239 plaka sayılı aracı ile seyir halindeyken göstericiler tarafından taş atılması sonucu ön 

camın kırıldığı ve taşın sağ gözüne gelerek yaralandığı, Bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-Ümit BAŞER (T.C.16934204100) isimli şahsa ait 06 DVE 61 plaka sayılı aracının 

arka camının taş atılması suretiyle kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Hasan Ali CÜRA (T.C.16097629550) isimli şahsa ait Atatürk Bulvarı No 127/B 

sayılı adreste bulunan LEVİS isimli iş yerinin vitrin camlarının taş atılması suretiyle kırıldığı, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-Cem KARAİBRAHİMOĞLU (T.C.40925158554) isimli şahsa ait Aksu Caddesinde 

bulunan 60 ESA 14 Plaka sayılı aracının arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Emrah ÇAL (T.C.30439506774) isimli şahsa ait Selanik Caddesi No:17 sayılı 

adreste bulunan 06 L 7775 plaka sayılı aracının arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Hasan ERDOĞAN (T.C.35362648614) isimli şahsa ait Şehit Âdem Yavuz Sokak 

üzerinde bulunan 06 EBA 90 plaka sayılı araca demir korkuluklarla zarar verildiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Erkan ÖZMEN (T.C.35752974170) isimli şahsa ait 06 T 5643 plaka sayılı aracına 

taş atılması suretiyle ön camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Bekir ÇEVİK (T.C20062714608) isimli şahsın idaresinde olan EGO ya ait 06 BZ 

4802 plaka sayılı otobüsün sağ arka farının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Ertan DALBUDAK (T.C35845686386) isimli şahsa ait olan 06 T 0417 plaka sayılı 

aracına taş atılması suretiyle camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Mustafa ÖZMEN (T.C.24556556996) isimli şahsa ait Atatürk Bulvarı üzerinde olan 

Meşrutiyet Büfe isimli iş yerine eylemci şahıslar tarafından girilerek mallarının çalındığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların 

işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-Aydın ÇEKEN (T.C.32140407326) isimli şahsa ait Ziya Gökalp Caddesi No 13 

sayılı adreste bulunan Mado Dondurma isimli iş yerinin camlarının taş atılması suretiyle 
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kırıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

20 HAZİRAN 2013 

-20 Haziran 2013 günü Etimesgut Tunahan Mahallesi Kocatepe Caddesinde bulunan 

camiye göstericilerin afiş astığı Mehmet Arif ŞAHİNBAŞ (T.C. 35407219472) isimli Camii 

müezzininin afişleri kaldırdığı ve eylemci şahısların camiye gelerek müezzini darp ettikleri ve 

elindeki telefona zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

22 HAZİRAN 2013 

-22 Haziran 2013 günü Dikmen Naci Çakır Mahallesi Dikmen Caddesi Mercan 

Apartmanı No 267 Sayılı adreste Umut ÇEVİK (T.C. 17263002382) isimli şahsa ait 06 BH 

3616 plaka sayılı araca eylemciler tarafından atılan taştan dolayı aracında maddi zarar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-22 Haziran 2013 günü Dikmen Naci Çakır Mahallesi Sinan Caddesi No 6/C sayılı 

adreste Hasan AKYIL (T.C. 14428153064) isimli şahsa ait işyerine gösterici grubun saldırdığı 

işyeri camında maddi zarar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-22 Haziran 2013 günü Dikmen İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No 256 sayılı 

adreste Samet TURANLI (T.C. 20017748122) isimli şahsa ait 37 KH 946 plaka sayılı aracın 

sol ön camının, dikiz aynasının sinyal lambasının eylemci grup tarafından kırılarak maddi 

zarar verildiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-22 Haziran 2013 günü Dikmen Naci Çakır Mahallesi Sinan Caddesi No 6 sayılı 

adreste Sevgi CAN (T.C. 10135128180) isimli şahsa ait 06 RB 260 plaka sayılı aracı gösterici 

grubun saldırdığı, aracın sağ ön camında çatlama meydana geldiği, (Şahsın konuyla ilgili 

şikayetinin olmadığı) göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

23 HAZİRAN 2013 

-23 Haziran 2013 günü Dikmen Harbiye Mahallesi Dikmen Caddesi 156/C sayılı 

adreste Murat ORMAN (T.C. 10673681192) isimli şahsa ait oto lastik iş yerine eylemciler 

tarafından saldırıldığı ve 17 takım çıkma lastiği barikat kurmak maksadıyla yaktıkları, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir.  

-23 Haziran 2013 günü Dikmen İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No 127 sayılı 

adreste Alper AYDIN (T.C. 58816290818) isimli şahsa ait 06 HA 101 plaka sayılı eylemci 

grup tarafından vurularak arka tamponu, bagajda göçük, sağ kapılarda göçük meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-23 Haziran 2013 günü Dikmen Harbiye Mahallesi Dikmen Caddesi Opet Petrol 

Önünde meydana gelen olayları haber yapmak amaçlı bulunan DHA’da çalışan Tahsin 

GÜNER (T.C. 47656785806) ve Mahmut Serdar ALAKUŞ (T.C. 56341133006) isimli 

gazetecilerin darp edildikleri tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 
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24 HAZİRAN 2013 

-24 Haziran 2013 günü Dikmen İlkadım Mahallesi Dikmen Caddesi No 175 sayılı 

adreste Hakan BAYAT (T.C. 10882106196) isimli şahsın sorumluluğunda olan Türk Telekom 

Müdürlüğüne ait Ankesörlü telefon ve kulübesine eylemciler tarafından zarar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-24 Haziran 2013 günü Dikmen Harbiye Mahallesi Dikmen Caddesi No 152 sayılı 

adreste Ali Züllal DOĞAN (T.C. 22219224824) isimi şahsa ait 06 DD 0525 plaka sayılı araca 

eylemci grubun saldırdığı ve araçta maddi zarar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-24 Haziran 2013 günü Dikmen Osman Temiz Mahallesi İlker Caddesi Endüstri 

Meslek Lisesi önünde Eren Hasan KARATAŞ (T.C. 26773093186) isimi şahsa ait 06 L 2918 

plaka sayılı araca eylemci grubun saldırdığı ve araçta maddi zarar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-24 Haziran 2013 günü Aydınlar Mahallesi Dikmen Caddesi No 246 sayılı adreste 

Seyyare SATIROĞLU (T.C26858503906) isimi şahsın eylemci grup arasında kaldığı ve 

cüzdanının gasp edildiği, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

-24 Haziran 2013 günü Dikmen Naci Çakır Mahallesi Sinan Caddesi dikmen Caddesi 

kavşağında Ercan ÇELİK (T.C. 15307015664) isimi şahsa ait 06 RHN 20 plaka sayılı araca 

eylemci grubun saldırdığı ve aracın eylemci grup tarafından yakılarak kullanılamaz hale 

getirildiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

25 HAZİRAN 2013 

-25 Haziran 2013 günü Çankaya Harbiye Mahallesi Dikmen Caddesi no 134/4 sayılı 

adreste Şahin YAĞIZ (T.C. 28639595568) isimli şahsa ait Yağız Mobilya isimli işyerine ait 

vitrin camının eylemci grup tarafından kırıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 

ANTALYA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa Motorize Timler Büro 

Amirliğinde görevli Polis Memuru Ahmet AYATA (T.C. 20947412964) ilimiz Sedir Mahallesi 

Zambak caddesi üzerinde yaya olarak görevli iken eylemci grup tarafından yapılan taşlı 

saldırı sonucunda kolundan yaralandığı, (3) gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Etiler Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi ile Adnan 

Menderes Bulvarı Kavşağında Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne ait (1) bir resmi araç 

içerisinde müştekiler Polis Memurları Recai KANDEMİR (T.C. 12895442926) ve İdris 

ÇOPUR (T.C. 14485957452) olduğu halde görevli iken 80-100 kişilik eylemci grup 

tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğraması sonucu aracın arka ve ön camı kırıldığı, 

kaportasının muhtelif yerlerinde çok sayıda darbe oluşması sonucu maddi hasar meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Süleyman KARAMAN (T.C. 29761935956) isimli şahsa ait 
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Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı No:86/D sayılı yerde bulunan Alper Ticaret isimli işyerinin 

yanında bulunan etrafı tel örgü ile çevrili boş arsanın içerisindeki deposunda bulunan 60 

metrekare-seramik, 100 metre tel örgü, 15 metre demir profil kapı, 3 adet ahşap malzeme 

dolabı, 20 adet fayans paleti, 2 adet fayans seramik teşhir panosu, (2) adet işyerine ait 

tabelanın yanmış ve kullanılmaz durumda olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç 

suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış 

olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü saat 22.00 sıralarında İbrahim ÇİFTÇİ (T.C. 45022918674) 

isimli şahsa ait 07 AB 277 plakalı kamyoneti Sedir Mahallesi Gazi bulvarı No:64/A Efsane 

Kokoreç önüne park ettiğini, eylemciler tarafından camların karılarak, lastiklerinin 

patlatıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Özgür ÇİFTÇİ (T.C. 45046918802) isimli şahsa ait 43 FE 

221 plakalı kamyoneti Sedir Mahallesi Gazi bulvarına park ederek kokoreç yaptığı esnada, 

eylemciler tarafından aracın yol ortasına çekilerek yakıldığını, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü müşteki Sezgin KAYA (T.C. 17524461842) isimli şahsın 07 

AEZ 46 plakalı aracını Ulus Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzeri Mepaş alışveriş 

merkezinin karşısına bıraktığını, gece cadde üzerinde protesto eylemi yapıldığını gördüğünü, 

02 Haziran 2013 günü saat 09.00’da aracının yanına geldiğinde aracından maddi hasar 

meydana geldiğini tespit ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Serkan ÖZENEN (T.C. 23308303338) isimli şahsın; Akbank 

Çallı Şubesi müdürü olduğunu ve eylemci grup tarafından AKBANK yazısının B harfinin 

kırıldığını, ATM cihazının ekran camının kırıldığını, bankanın kuzey cephesindeki camının 

kırık olduğu ve bankanın çeşitli yerlerine boya ile yazı ve resimlerin çizilmiş olduğunu beyan 

ederek şikayette bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü BİM Mağazası Bölge Müdürü Ramazan KORKUT 

(T.C.28159090666) isimli şahsın; mağaza önünden geçen eylemci grup tarafından BİM 

mağazanın camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Cumhuriyet Mahallesi Akın Caddesi No:3 sayılı yerde Şükrü 

KOÇYİĞİT (T.C. 54661185668) isimli şahsın sahibi olduğu, Koçyiğit Bürosan San. ve Tic. 

Ltd. Şti. olarak faaliyet gösteren işyerine; eylemci grup tarafından ön vitrin camlarının 

tamamen kırıldığı, işyeri önünde bulunan 2 adet kameradan bir tanesinin söküldüğü, bir 

tanesinin ise kablolarının kesilmiş olduğu bundan dolayı da kamera kayıt cihazının şase 

yaparak yandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Uğur SELVİ (T.C. 16972489118) isimli şahsa ait 07 BHR 49 

Plakalı aracın Sedir Mahallesi Gazi Bulvarında seyir halinde iken 500-600 kişilik grup 

tarafından taşlanarak zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü eylemci grubun Akbank önündeki bir ATM’ye ve 

bankolarının giriş kapı camı ve çerçevesine zarar verdikleri, Akbank yazısının B harfinin 

kırıldığı ve K harfinin çatlak olduğu, banka adına yönetici yardımcısı olarak çalışan Levent 

VAYVADA (T.C. 18430815606) isimli şahsın şikâyetçi olduğu, bu suretle de bahsi geçen 
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olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 

Eser BAĞKESEN (T.C. 12242114636) Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Adalet 

ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığında görevli olduğu sırada eylemci grubun taşlı saldırısı 

sonucu sağ dizine taş isabet etmesi sonucu yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı Vatan Kavşağında Antalya İl 

Emniyet Müdürlüğüne ait (1) bir resmi araca 150-200 kişilik eylemci grup tarafından taş 

atılmak suretiyle maddi zarar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde Antalya İl Emniyet 

Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale aracına 

(TOMA-1) eylemci grup tarafından taş, sopa, Molotof ile yapılan saldırılar sonucunda, aracın 

sol kapı camı ile araç altı yangın söndürme nozolu kırılmış, aracın, ön, arka kaportasının 

değişik yerlerinde maddi hasar oluştuğu, ayrıca  yolun eylemci grup tarafından bariyerle ile 

kapatılması sonucunda TOMA-1 aracının sağ ön lastiğinin yarıldığı maddi zarar oluştuğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü müşteki Sedef ÇALIŞKAN (T.C. 11107684840) isimli şahıs 

6 nolu 112 Acil istasyonunda 07 EIK 86 plaka sayılı ambulansın vardiya şefi olduğunu Gazi 

Bulvarından Ak parti İl binasına giderken eylemci grubun yolu kapatmasından dolayı Sedir 

mahallesi ara sokaklarına girdiklerini önlerine gösterici bir grubun geçtiğini ve kendilerini 

durdurduklarını göstericilerden bir kısmının ellerindeki taş ve sopa ile ambulansa 

saldırdıklarını olaydan sonra ambulansta yapılan incelemede aracın içerisinde bulunan oksijen 

ve pansuman malzemeleri ile seyyar transkutan pulse O2 metre seyyar cihazın olmadığının 

tespit edildiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 

Mehmet DAĞLI (T.C. 12759043450) Yükseliş Mahallesi Gazi Bulvarı Ak Parti binası 

arkasında kullanmakta olduğu (1) resmi polis servis aracını park ederken eylemci grubun taşlı 

saldırısı sonucu araç arka camında maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 

Cengiz EREN (T.C. 17338265476) Ak Parti İl Başkanlığı binası arka kısmına (1) bir resmi 

polis minibüsünü park ettiğini ve olaylar sırasında eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu aracın 

arka kapı camlarının kırıldığını, arka kapı dış kaporta kısmının çöktüğünü ve çizildiğini beyan 

ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memurları 

Ali DEMİR (T.C. 16379268002) ve Hasan Hüseyin ERKARA (T.C. 32743176902) Ak Parti İl 

Başkanlığı binası çevresinde kullanmakta oldukları (1) bir Shortland marka araca eylemci 

grubun taşlı ve sopalı saldırısı sonucu araçta maddi hasar meydana geldiğini beyan ettikleri 

tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Aydın DİNÇER (T.C. 11449660540) isimli şahsa ait 07 EFK 

30 Plakalı aracın Sedir Mahallesi Vatan bulvarında seyir halinde iken eylemci grup tarafından 

taşlanarak zarar verildiği, (ancak şahsın şikâyetçi olmadığı) göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 
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Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Süleyman DUMAN (T.C. 17995444610) isimli şahsa ait 07 

D 0199 Plakalı aracın Sedir Mahallesi Vatan bulvarında seyir halinde iken eylemci grup 

tarafından taşlanarak zarar verildiği, (ancak şahsın şikâyetçi olmadığı) göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir 

unsuru içerisinde kaldığı, 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliğinde görevli 

Polis Memuru Aykut UZUN (T.C. 187339278770) Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzeri 

BP benzin istasyonunun arka kısmında eylemci grup tarafından yapılan saldırılar sonucu 

yaralandığını sağ diz altında yaklaşık 10 cm’lik kesi mevcut olduğunu, (10) on gün iş 

göremez şeklinde rapor aldığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Tem Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Osman 

ISLAK (T.C. 51424365268) Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı üzeri BP benzin istasyonunun 

arka kısmında eylemci grup tarafından yapılan taşlı saldırılar sonucu yaralandığı, (7) yedi gün 

iş göremez şeklinde rapor aldığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli müşteki Mustafa 

ÖZER (T.C. 25570410790) Taksim gezi olayları protestoları nedeniyle Çallı meydan 

kavşağında görevli iken eylemci grubun güvenlik kuvvetlerine taşlı saldırısı sonucunda sağ el 

tarak kemiği ve sol ayak kaval kemiği, sağ ayak başparmağı, sol omuz arka kısmına taş isabet 

etmesi sonucu yaralandığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 

Mehmet Yasin KAYHAN (T.C. 54337593582) Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde eylemci 

grubun yaptığı taşlı saldırıda sağ ayak başparmağından yaralandığını beyan ettiği, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Ekipler 

Amirliğinde görevli Polis Memurları Hasan DOĞAN (T.C. 25579403342) Sezer SARI 

(T.C.32911915258) ve Ali CİNGEY (T.C. 20196838378) Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı 

üzerinde görevli iken eylemci grubun yaptığı taşlı saldırı sonucunda her üç Polis memuru da 

değişik yerlerinde yaralandıklarını beyan ettikleri, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis 

Memuru Okan KARACAOĞLU (T.C. 15815530536) Cumhuriyet Meydanında görevli iken 

Antalya Valilik binasına eylemci grup tarafından yapılan taşlı saldırı sırasında sağ dirseğinden 

yaralandığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 
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Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis 

Memurları Hakkı DABAK (T.C. 40969156448) ve İbrahim KORKMAZ (T.C. 35929541884) 

Cumhuriyet Meydanında görevli iken Antalya Valilik binasına eylemci grup tarafından 

yapılan taşlı saldırı sırasında Hakkı DABAK’ın sol dirseğinden, İbrahim KORKMAZ’ın ise 

sağ ayak kaval kemiğinden yaralandığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Konyaaltı ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru 

Mutlu DOĞAN (T.C. 60283067046) Cumhuriyet Meydanında görevli iken Antalya Valilik 

binasına eylemci grup tarafından yapılan taşlı saldırı sırasında sağ omuz ve kafasından 

yaralandığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü EKKM Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mahmut 

KOYUNCU (T.C. 17248300038) sorumluluğunda bulunan EKKM Şube Müdürlüğüne ait 07 

A 0655 tahsisli 07 A 3371 plaka sayılı aracın Emniyet Müdürlüğümüz Çallı hizmet binasında 

park halinde iken 02 Haziran 2013 günü saat:21.00 sıralarında eylemci grubun taşlı saldırısı 

sonucu maddi hasar meydana geldiği, ayrıca aynı saldırıda hizmet binasının giriş kısmında 

bulunan camların kırıldığını belirterek şikayetçi olmuştur. Bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü EKKM Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Erkan 

AKKAYA (T.C. 52534014374) sorumluluğunda bulunan EKKM Şube Müdürlüğüne ait (1) 

bir resmi aracın Emniyet Müdürlüğü Çallı hizmet binasında park halinde iken eylemci grubun 

taşlı saldırısı sonucu aracın ön camı, sağ ön kapı camının kırıldığı, kaporta üzerinde noktalar 

halinde taş izlerinin bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü TEM Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Erol 

KAÇAN (T.C. 19210455142) Emniyet Müdürlüğü Çallı hizmet binasında bulunan Tem Şube 

Müdürlüğünde nöbetçi olduğu sıralarda eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu Şube 

Müdürlüğünün camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü TEM Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ersan 

İNCEÇAYIR (T.C. 42811339528)’ın sorumluluğunda TEM Şube Müdürlüğüne ait (1) bir 

resmi aracın Emniyet Müdürlüğü Çallı hizmet binasında park halinde iken eylemci grubun 

taşlı saldırısı sonucu aracın arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli müşteki Polis 

Memuru Tuncer ÜSTÜNDAĞ (T.C. 59554448868) ekip arkadaşı Polis Memuru Halil 

BAHÇA ile birlikte (1) bir resmi ekip otosu ile görev almak üzere Vatan Kavşağına gittiğini 

bir müddet sonra eylemci grup tarafından trafik otosunun taşlı saldırıya uğradığını ve aracın 

tepe lambasının kırıldığını, sağ ön kapının sol ön ve sol arka kapının içe doğru çöktüğünü, ön 

kapı camlarının kırıldığını, kaportasının tamamının atılan taşlardan dolayı içe doğru 

çöktüğünü, kapıların ve aracın çalışamaz durumda olduğunu beyan ettiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevli müşteki Rahim 

Muhlis (T.C. 53323737788) KL08 hattında 07 ECP 49 plakalı BMC marka otobüsü ile seyir 

halinde iken Güzeloba mahallesi Lara World oteli önüne geldiğinde Taksim gezi protestosu 

yapan 5-6 kişilik grubun taşlı saldırısına uğradığını, bu saldırı sonucunda aracın arka sağ kapı 
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önünde bulunan camın kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Veli 

AKSU (T.C. 41512168772) meydana gelen gezi parkı eylemleri ile ilgili olaylara müdahale 

esnasında Güvenlik Şube Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı Zer marka 12110105 seri numaralı 

megafon ve mikrofonu, yüzleri maske ile örtülü kişiler tarafından çekilmek suretiyle 

askısından koparak yere düştüğünü ve o kargaşada megafonun kaybolduğunu beyan ettiği, 

göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-02 Haziran 2013 günü müşteki Hasan ÖZASLAN (T.C. 22498012334)  Ziraat 

Bankası Para grup merkezinde ATM yetkilisi olarak görev yaptığını, Meltem Mahallesi Tarık 

Akıltopu Caddesi üzerinde bulunan ATM cihazını kontrol ettiğinde cihazın ekran kısmına (2) 

adet yumurtanın atıldığı, kamerasının kırmızı boya ile boyandığını, ATM’nin yan tarafında 

bulunan reklam camının kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü müşteki Ufuk YUMAK (T.C. 24130223726) isimli şahsın, 07 

RL 510 plakalı otosu ile Yükseliş Mahallesi Muratpaşa caddesinden Vatan kavşağı 

istikametine dönüş yaptığını bu sırada orada bulunan kalabalık bir eylemci grubun aracına taş 

ile saldırdığını ve aracında maddi hasar meydana geldiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü müşteki Kemal YIKILMAZ (T.C. 31763394880) isimli 

şahsın Ulus Mahallesi Orhan Veli Caddesi Bulakoğlu Apt. No:32/4 sayılı yerde 2. Katta 

bulunan ikametinin camının eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu kırıldığını belirterek 

ikametinde maddi zarar meydana geldiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Müşteki Oğuz ÖZBEK (T.C. 12397844266) isimli şahıs 

Sedir Mahallesi 732. Sokak No:2 sayılı yere bıraktığı dört tekerlekli römorkun bulunduğu 

sokakta eylemci grup tarafından gösteri yapıldığını, ertesi gün römorkunu almaya gittiğinde 

çalındığını beyan ettiği,  göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların 

işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-02 Haziran 2013 günü Müşteki Murat ÇEKLİ (T.C. 26968365746) isimli şahıs Sedir 

Mahallesi Gazi Bulvarı Akdemir Apt. No:128/B sayılı yerde bulunan işyerine ait camların 

eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Müşteki Serkan YALÇINOĞLU (T.C. 47704758588) isimli 

şahıs Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 AK 8916 plakalı 

aracının eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu zarar gördüğünü beyan ettiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Müşteki Nuri YILDIZ (T.C. 23008261440) isimli şahıs Sedir 

Mahallesi Gazi Bulvarı No:86/A sayılı yerde bulunan işyerini kapatarak gittiğini, ertesi gün 

geldiğinde işyerinin caddeye bakan kısmındaki camının kırılmış olduğunu beyan ettiği,  bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Müşteki Gülsüm YILDIRIM (T.C. 33550497938) isimli şahıs 

Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı No:96 sayılı yerde bulunan Türkiye Finans Katılım bankası 

Çallı Şubesi sorumlusu olduğunu, bankaya geldiğinde bankanın giriş kapısına sprey boya ile 
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değişik yazılar yazıldığını, girişe göre sol tarafta bulunan kurşungeçirmez camda taş kırığı 

olduğunu, ATM cihazının kullanılamaz hale geldiği, (3) adet kameranın kullanılamaz hale 

geldiği, banka tabelasının taş ile delindiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

03 HAZİRAN 2013 

-03.06.2013 günü Foto Film Şube Müdürlüğünde görevli müşteki polis memuru 

Salih Sadun ÇALBAY (T.C. 41542188856) Üçgen Mahallesi Vatan Bulvarı Atatürk Devlet 

Hastanesi karşısında bulunan reklam tabelalarının ön kısmında yürüyüş yapan yaklaşık 1500 

kişilik eylemci grubun içerisinde çekim yaptığını, eylemci grubun kendisinin Polis olduğunu 

anlaması üzerine kendisine saldırarak elindeki Nikon marka D7000 tipi fotoğraf makinasını 

kırdıklarını ve kullanılmaz hale geldiğini, bu saldırı sonunda kendisinin yaralandığını ve 

burnunun kırıldığını, bu saldırıdan havaya uyarı atışı yaparak kurtulduğunu, (7) yedi gün iş 

göremez şeklinde rapor aldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a, 86/1, 86/3-c, 87/3 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Foto Film Şube Müdürlüğünde görevli müşteki polis memuru 

Haydar ÇEVİK (T.C. 21262691560) Şarampol Caddesinden Çallı kavşağına yürüyüş yapan 

eylemci grubun fotoğrafını çekerken grubun Polis olduğunu anlaması üzerine kendisine 

saldırarak Samsung marka C-3530 model cep telefonunun yere düşerek hasar gördüğünü ve 

kendisini darp ettiklerini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03.06.2013 günü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli 

polis memuru Mustafa SALK (T.C. 10424369324) Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde 

görevli iken eylemci grubun yaptığı saldırılar sonucunda park içerisinde bulunan ışıklandırma 

direğinin devrilmesi sonucunda yaralandığını beyan ettiği, göstericilerin yaralama şeklinde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı,  

-03.06.2013 günü müşteki Pelin SEZER (T.C. 18817165096) isimli şahsın; kendisine 

ait 06 ASD 41 plakalı aracını Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Gazi Bulvarı kavşağına 

yakın bir yere park ederek akrabasının evine gittiğini, protesto eylemleri nedeniyle aracının 

yanına gidemediğini, 04.06.2013 günü saat 07.00 sıralarında otosunun yanına gittiğinde ön 

kaputunda, tavanında ezilmeler ve taş izleri gördüğünü, aracında maddi hasar meydana 

geldiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü müşteki Emrah ULUCA (T.C. 29156506082) isimli şahsın Ulus 

Mahallesi Fatih Sultan Mehmet parkında mülkiyeti Kepez Belediye Başkanlığına ait büfeyi 

kiracı olarak işlettiğini, Taksim gezi parkı protestosu yapan grubu gördüğünde büfeyi 

kapatarak evine gittiğini, 04.06.2013 günü saat 07.00’de büfesine geldiğinde sağ yan tarafında 

bulunan 150*90 ckm ebadındaki çift içi havalı camın dışardan taş atılmak suretiyle kırılmış 

olduğunu gördüğünü, işyerinde maddi hasar meydana geldiğini beyan ettiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü müşteki Serkan DURSUN (T.C. 26015008350) isimli şahıs BİM 

mağazası Çallı bölge sorumlusu olduğunu, Sedir mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 

BİM A.Ş. ait işyerinin eylemci grubun taşlı saldırısı sonucunda ön vitrin camının kırıldığını, 

işyerinde maddi hasar meydana geldiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü İkmal Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet NEŞE 

(T.C. 34513558420) sorumluluğunda bulunan İkmal Şube Müdürlüğüne ait 07 CSP 05 plaka 
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sayılı aracın Emniyet Müdürlüğümüz Çallı hizmet binasında park halinde iken eylemci 

grubun taşlı saldırısı sonucu, sol arka camının kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü İkmal Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ayhan BİRCAN 

(T.C. 35086090898) sorumluluğunda bulunan İkmal Şube Müdürlüğüne ait 07 A 0792 tahsisli 

07 EYB 09 plaka sayılı aracın Emniyet Müdürlüğümüz Çallı hizmet binasında park halinde 

iken eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu arka camının kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Müşteki Fatih BAYGÜL (T.C. 10199618320) isimli şahıs 

Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:29/1 Etüd ve Eğitim Merkezi yetkilisi 

olduğunu, Taksim gezi parkı olaylarının protesto gösterileri sırasında eylemci grubun taşlı 

saldırısı sonucu Etüd Merkezine ait (5) camın kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Müşteki Hamit AYDIN (T.C. 22850020694) isimli şahıs Fabrikalar 

Mahallesi Namık Kemal Bulvarı Sarılar Apt. No:29 sayılı yerde bulunan Adalet ve Kalkınma 

Partisi Kepez İlçe Başkanlığının eylemci grup tarafından taşlı saldırıya uğraması sonucu (4) 

camının kırıldığını beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yusuf 

İzzettin AKKOYUN (T.C.10559792660)’un Gazi Bulvarı üzerinde Toplumsal Olaylara 

Müdahale Aracı (TOMA-2) ile görevli iken eylemci grubun yaptığı saldırılar ve eylemci grup 

tarafından yola atılan çivi, metal ve demir parçaları nedeniyle aracın sol ön ve sol arka 

lastiklerinde ağır hasar oluştuğu, motor muhafaza önünde bulunan sağ projektörün kırıldığı, 

su topu üzerinde bulunan kamera muhafaza kutusunun kırıldığı ve kaportada kısmın çizikler 

ve çökmeler meydana geldiğini beyan ettiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü müşteki İhsan Bora ONUR (T.C. 18791204620) isimli şahsın 

kendisine ait 07 ANA 82 plakalı aracı ile Yükseliş Mahallesi Mehmet Akif Caddesinden 

Özdilek AVM istikametine doğru seyir halinde iken Kocatepe Caddesi kavşağına geldiğinde 

eylemci grubun taşlı saldırısı sonucu otosunda maddi hasar oluştuğunu beyan ettiği, (ancak 

şahsın şikâyetçi olmadığı) göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

04 HAZİRAN 2013 

-Antalya Kent Güvenlik Sistemine ait Vatan Kavşağında lokasyonunda bulunan PTZ 

(hareketli) kamerasına ait can fanusu (Lover Dome) taşlanma sonucunda şeffaflığını 

kaybettiği, ayrıca Vatan Kavşağı ile Asayiş Kavşağı arasında bulunan KGYS sisteminin veri 

ve görüntü aktarımını sağlayan fiber-optik kablonun geçiş güzergahında bulunan menhol 

kapaklarının yerinde olmadığı ve betonlarının parçalanmış olduğunun tespit edildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-Kent Güvenlik Yönetim sistemine ait olan 72A Cumhuriyet Meydanı lokasyonunun 

görüntüsünün 04.06.2013 günü saat 01.02 sıralarında kesilmesi üzerine aynı gün bahse konu 

yere gidildiğinde kameralara ait saha dolabının kapağının zorlama sonucunda kırılarak 

açıldığı ve içerisinde bulunan swich’le encoder’lar arasındaki pach kablolarının sökülerek 

elektrik enerjisinin kapatıldığı tespit edildiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

AYRICA 31.05.2013-05.06.2013 TARİHLERİ ARASI: 

-Antalya İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinin 04.06.2013 tarih ve 

1665 sayılı yazıları ile olaylar sırasında 07 AIA 94 plaka sayılı ambulansın ön camının 
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kırıldığı, ambulans içerisinde 5 adet furacin krem, yanık seti (15) adet oksijen maskesi (100) 

adet spancın kaybolduğu bildirilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünün 11.06.2013 tarih ve 84543 sayılı yazıları ile 

Taksim Gezi parkı olaylarını protesto için yapılan eylemler sırasında 31.05.2013-05.06.2013 

tarihleri arasında 400-10 K.K. nolu Antalya Serik yolu Gazi Bulvarı üzerinde Trafik 

Güvenliği malzemelerine verilen toplam hasar miktarının 37.327.22 TL olduğu bildirilmiştir. 

Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.06.2013 tarih ve 134-1592-18622 

sayılı yazıları ile olaylar esnasında Belediye sorumluluk kapsamında bulunan sahalarda (5) 

adet armatürde zarar tespit edildiği, maddi zararın 2.300 TL+ KDV olduğu bildirilmiştir. Bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-Antalya Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 13.06.2013 tarih ve 6401 sayılı 

yazıları ile 31.05.2013-05.06.2013 tarihleri arasında Taksim gezi parkı protesto eylemleri 

sırasında Çallı mevkiindeki Sedir Zabıta Karakolu Güvenlik Kulübesinde 631.50 TL, ve 

Kütüphanede 1.430.70 TL maddi zarar meydana geldiği bildirilmiştir. Bu suretle de bahsi 

geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Antalya Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 11.06.2013 tarih ve 

62203-551-15730 sayılı yazıları ile 31.05.2013-05.06.2013 tarihleri arasında Taksim gezi 

parkı protesto eylemleri sırasında; Fatih Sultan Mehmet Parkında 548.800 TL, Belediye 

temizlik hizmetlerinde kullanılan Çöp konteynırlarında 11.150 TL,  Ulus Mahallesi Orhan 

Veli Caddesi üzerinde uygulama hazır 170 metrekare parke kaldırım taşı 1.955 TL maddi 

zarar meydana geldiği bildirilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 

BALIKESİR İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Balıkesir Cumhuriyet Meydanında toplanan eylemcilerin 

sloganlar eşliğinde Haydar Çavuş Camii’nin önüne geldikleri, çeşitli sol sivil toplum 

kuruluşlarından olan grupla birleşerek 2911 Sayılı kanuna uyulmadığı gerekçesiyle 

uyarılmalarına rağmen polise taş, şişe gibi cisimler attıkları, orantılı güç kullanarak dağıtılan 

gruptan 2911 sayılı kanuna muhalefet eden grubun ara sokaklara dağılması esnasında Ufuk 

AYAN (T.C 30196124556 ) isimli şahsa ait 10 PT 700 Plaka sayılı Toyota Carina marka 

aracın ön kaputuna ve arka camına darbe almak suretiyle zarar verdiği araçta maddi zarar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği, ayrıca bu olaylar sırasında; 

Müşteki Polis Memuru Beytullah KAYACAN  (T.C 3015049098) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Özden UZUN (T.C.14591894146) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Mustafa AVCI (T.C.9618700530) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı, (2) iki gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 
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içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Rıdvan GENÇ (T.C.32947476990) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı, (2) iki gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Yavuz ÇAKIRERK (T.C. 26995357602) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı, (2) iki gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Abdurrahman KARA (T.C 22132071536 isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı yaralandığı,  (4) dört gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 

BARTIN İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Bartın ilinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununa Muhalefet Suçu Kapsamında toplam (33) otuz üç şüpheli şahsa işlem yapıldığı 

tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

BİLECİK İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Bilecik ilinde Sosyal paylaşım siteleri üzerinden Gezi Parkı 

protestolarına destek amacıyla Söğüt Hükümet Konağı önünde toplanan ve yasa dışı eylem 

yapan gruba yapılan müdahale sonucunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununa Muhalefet suçundan (46) kırk altı şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

BURSA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI  

01 HAZİRAN 2013 

-01.06.2013 günü yaşanan olaylar nedeniyle Bursa Osmangazi İlçesi kültür Park 

içerisinde emniyet tedbiri alan Emniyet personellerine yönelik olarak toplanan eylemci 

gruplar tarafından atılan taş, sopa, cam şişe, demir çubuk vb. cisimlerin atılması sonucu, 

Recep BOZKURT ( T.C. 34799181596 ), Sabri SAPMAZ ( T.C. 22858515208 ), Ahmet 

ATLAR (T.C. 46984151086) isimli polis memurlarının atılan yabancı maddelerin isabet 

etmesi sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 Bursa Büyükşehir Belediyesine ait görev amacıyla kullanılan 16 K 9838 Plaka sayılı 

otobüsün yan cam camlarından iki tanesinin kırılarak ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 4178 

kod nolu ses kayıt cihaz aracının eylemci gruplar tarafından atılan taş ve sopaların atılması 

sonucu maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 
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maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

-01.06.2013 günü yaşanan olaylar nedeniyle Bursa Osmangazi İlçesi Selçuk Hatun 

Mah. Atatürk Cad. Heykel mevkiinde emniyet tedbiri alan Emniyet Personellerine yönelik 

olarak eylemci gruplar tarafından atılan taş, sopa, cam şişe, demir çubuk vb., cisimlerin 

atılması sonucu, Aytekin AKDEMİR (T.C.30343300680), Özal KARA (T.C. 16459778940), 

Gökhan DURAN (T.C.18140507174), Selami POYRAZ (T.C.19789650870), Samet 

TEKDEMİR (T.C.15799659674), İsmail AKDAĞ (T.C.14402099852), Abubekir ÖZGÜL 

(T.C.22822173052) isimli polis memurları vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01.06.2013 günü Bursa Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Hastane Caddesi 

Bursa Orduevi önünde Adem DEMİRCİ (T.C.18325715226) isimli şahsın kullanımında olan 

34 GL 2387 Plaka sayılı aracın eylemci gruplar tarafından atılan taş, sopa ve cam şişeler 

sonucunda aracının ön camının kırılarak ve çeşitli koparta kısımlarında göçükler oluşarak 

maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği, 

-01.06.2013 günü Bursa Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi Üzeri Kent Otel 

önünde park halinde bulunan 34 HS 6690 Fiat Marka otonun eylemci gruplar tarafından atılan 

taş ve sopalar sonucunda aracın kaporta kısmının çeşitli yerlerinde maddi hasarlar olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

-01.06.2013 günü Osmangazi İlçesi Kültür Park çevresinde çıkan olaylar sonucu 

toplanan eylemci gruplardan yapılan saldırılar sonucu Rıza KILIÇ (T.C.26374535948), Özcan 

ŞARDAĞ (T.C.17554724320), İbrahim SERBEST (T.C.27937377128) ve Ali KAPLAN 

(T.C.30397825726) isimli vatandaşlar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmalarına sebep 

oldukları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01.06.2013 günü Bursa Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi Üzerinde bulunan 

Valilik Binasına yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan taş ve cam şişeli saldırılar 

sonucunda Valilik binasının camlarının kırılarak maddi hasarlar verildiği tespit edilmiştir. Bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

 

EDİRNE İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Edirne Londra Asfaltı üzerinde toplanan marjinal grubun 

Pankart ve Sloganlar eşliğinde caddeyi trafiğe kapatarak yürüyüşe geçtiği cadde üzerinde 

reklam tabelalarına elektrik direklerine yazılamalar yaptığı, gösterici grubun AKP Binasına 

doğru yürüdüğü gruptan ayrılan şahısların AKP Binasının olduğu pasaja geldikleri pasaj 

duvarlarına yazılamalar yaptıkları, parti binasına giren şahısların parti camlarından pankartlar 

astıkları, bina içerisinde camların kırıldığı, içeride bulunan başta bilgisayar ve televizyon 

olmak üzere her şeye zarar verdikleri, görevli memurlara hakaret ve küfür ettikleri, olay ile 

ilgili olarak;  

Müjdat KAHVE (T.C.17560918232) isimli şahsın beyanında Parti binasına zorla 

giren gurubun binada bulunan kişilere saldıran, parti girişinde bulunan Başkanımızın, 

Bakanımızın, parti bayrak ve fotoğraflarının yerlerinden söküldüğünü kırılarak duvarlara parti 

tüzel kişiliğine ve Başkanlığımıza hakaret içeren ve sprey boya ile yazılar yazıldığını ve 

şahıslardan şikâyetçi olduğunu beyan ettiği, Burcu BAYAR (T.C.27247597452) isimli şahsın 

beyanında gelen eylemci gurubun Ak Parti Binasın Kapısının kırıldığının kapıyı kıran 

şahıslardan davacı ve şikâyetçi olduğunu beyan ettiği, Hakan ÇALIŞKAN (T.C. 
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42181122630) isimli şahsın beyanında Ak Parti binasına gelen eylemci gurubun binanın 

camlarını kırdıklarını sandalyelerin kırıldığını, Atatürk Posterini ve Türk bayrağını alarak 

kırdıklarını beyan etttiği, Naim ETİZ (T.C.14558014570) isimli şahsın beyanında Parti 

binasına gelen eylemci gurubun. İşte burası katil yuvası İşte Taksim İşte direniş Katil Ak Parti 

sloganlarını duyduğunu ve akabinde cam kırıkları sesini duyduğunu, odaların ve depo 

kısmının camlarının kırık olduğunu gördüğünü, İl Başkanlığı odasında bulunan gri renkli 

Samsung Marka C303 marka model cep telefonunun parçalanmış vaziyette olduğunu 

gördüğünü maddi zararın ne kadar olduğunu bilmediğini beyan ettiği, Onur ÇULE (T.C. 

19099862284) isimli şahsın beyanında parti binasına gelen gurubun İşte taksim işti direniş 

şeklinde sloganlar attıklarını, gelen gurubun Parti binası giriş kapısını kırdıklarını parti 

binasının camlarının kırık olduğunu portre ve bayrakların yerinde olmadığını gördüğünü 

beyan ettiği, Yurdagül AŞIK (T.C. 44578013956) isimli şahsın beyanında Ak Parti binasına 

gelen eylemci gurubun parti binasının kapısını ve camlarını kırdıklarını beyan ettiği, Melek 

YÜRÜK (T.C. 40747141840) Akparti binasına gelen eylemci gurubun parti binasına taşlarla 

ve yumurtalarla saldırdıklarını ve binanın cam ve kapılarının zarar gördüğünü beyan ettiği, 

Çağrı MUŞTU (T.C. 38434208990) isimli şahsın beyanında Ak parti binasına gelen gurubun 

bina cam ve kapısına zarar verdiklerini beyan ettiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

Şerife ARAN (T.C. 19640330286) isimli şahsın beyanında Samsung C303 Marka 

cep telefonunun kırık olduğunu gördüğünü beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

25 HAZİRAN 2013 

-25 Haziran 2013 günü Edirne 1.Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde 

toplanan grubun yürüyüşe geçerek yolu trafiğe kapattığı, güvenlik önlemi alan polis 

memurlarına grup içerisinde bulunan şahısların saldırması sonucunda polis memuru Mehmet 

ALP (T.C. 10514675830), polis memuru Mustafa ŞAVAŞ (T.C. 20426269966) ve polis 

memuru Ümit ERDEM (T.C. 41122026930)’in çıkan olaylarda şahıslar tarafından darp 

edilmek suretiyle yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

ELAZIĞ İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 
-01 Haziran 2013 günü Elazığ ilinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununa Muhalefet Suçu Kapsamında toplam (9) dokuz şüpheli şahsa işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

ERZİNCAN İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

04 HAZİRAN 2013 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Bekir TÜRKAL (T.C. 27736616862) isimli şahsın 

idaresindeki 24 DN 973 plaka sayılı aracı ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesine yolunda eylemci grup tarafından aracına taş atmak suretiyle zarar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Emre YETER (T.C. 32554457016) isimli şahsın 

idaresindeki 24 DT 343 plaka sayılı aracı ile Kırklar caddesi üzerinde giderken eylemci 

grubun aracı zorla durdurarak, aracına taş atmak suretiyle zarar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde park halinde bulunan 
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Yavuz BAL (T.C. 17353974100)  isimli şahsa ait 24 ER 350 plaka sayılı aracına eylemciler 

tarafından ön camına taş atmak suretiyle zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapan ve 

taş atan gruba müdahale için görev alan Polis Memuru Cihan YURDAMLI (T.C. 

40852763678) ‘nın kafasına taş geldiği ve yaralandığı 5 (Beş) gün İş Göremezlik Raporu 

verildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapan ve 

taş atan gruba müdahale için görev alan Polis Memuru Suna KILIÇ (T.C. 66922176346) ‘ın 

sol omzuna taş geldiği ve yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapan ve 

taş atan gruba müdahale için görev alan Polis Memuru Cihan YILDIRIM (T.C. 

40852763678)‘ın kafasına sağ el bileğine taş geldiği ve yaralandığı göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

06 HAZİRAN 2013 

-06 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapan 

şahısların Nehir Düğün Salonu civarında Oğuzhan GÖZE (T.C. 18935016812)  isimli 

vatandaşı darp ettikleri, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-06 Haziran 2013 günü Erzincan Kırklar Caddesi üzerinde yasadışı eylem yapan 

şahısların Nehir Düğün Salonu civarında Eren SÖĞÜT (T.C. 32491457926) isimli vatandaşa 

ait 24 EH 934 plaka sayılı aracına zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

 

ESKİŞEHİR İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013  

-01 Haziran 2013 günü ESPARK önünde toplanan gösterici grubun Sivrihisar 

caddesini takiben Yunus Emre caddesinin kesiştiği yere gelerek buradan da Ak Parti İl 

Binasına doğru yürümek istemeleri üzerine Çevik kuvvet polisleri tarafından grubun önü 

kesilmiş, yapılan ikazlara rağmen grup dağılmayarak yol kenarında bulunan çöp konteyneri, 

çöp kutusu, lastik v.b. malzemeleri yol üstüne atarak yakmaya başlamış, yanlarında 

getirdikleri taş, şişe ve torpil diye tabir edilen patlayıcı madde ile görevli polis memurlarının 

üzerlerine saldırmaya başlamaları neticesinde;    

3. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir GÖKÇE (T.C 17144265202), polis memuru Hüseyin 

CELLAT (T.C 23048200010), polis memuru Arif KARADENİZ (T.C 51730575474), polis 

memuru Ahmet DEMİRCAN (T.C.14299111514), polis memuru Mustafa YILMAZ 

(T.C.32386038698) ve polis memuru Kamil YÜCE (T.C.56257387586)’nin grubun attığı taş, 

şişe ve bilyelerden dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Bahse konu olaylar ile ilgili olarak 112 Acil Servisine ait 26 VZ 070 plaka sayılı 

ambulansın çeşitli yerlerine grubun attığı cisimlerden dolayı kaportasında çökmeler oluşmuş, 
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bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

 Güvenlik Şube Müdürlüğüne ait ses yayın ve görüntüleme aracı olarak kullanılan 

otonun ön camı grubun atmış olduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu çatlamış, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

 Yunus Emre Caddesi No:83/A sayılı yerde faaliyet gösteren Narin Lokantası isimli 

işyerinin camları kırılmış, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği, 

ESPARK AVM’nin açık otoparkının dış kısmında bulunan 55 LC 953 plaka sayılı 

aracın dikiz aynaları kırılmış, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği, 

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Halk Bankası Eskişehir Şubesine dış 

cephesine yazılamalar yapılarak zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

Olay ile ilgili saldırgan grubun attıkları şişeler, taşlar ve demir bilyelerin isabet 

etmesi sonucunda olaya taraf olmayan kişilerden, Hasip ÖZYAMAN (T.C 37840341628), 

Hasan ÖZDEMİR (T.C 32120191818), Kazim ÇAKIR (T.C49597442824), Battal 

TAŞTEMEL (T.C 2144168244), Veli Çağlar TUNA (T.C.21002291198), Gökşen ÇELEBİ 

(T.C.38263327442)  Sadık ÖZKAN (T.C 34261051822)  ve Cenk VERDİ (T.C.50788162940) 

isimli şahıslar da yaralanmış olup, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:92 sayılı yerde 

park halinde bulunan Hüsnü ÇAKIRLI (T.C.22759121324) isimli şahıs adına ruhsat kaydı 

bulunan 26 AC 819 plaka sayılı araca eylem yapan şahıslar tarafından zarar verildiği, aracın 

üst tavanının çöktüğü, sol ön tampon köşesinin kırık olduğu, sol arka tampon köşesinin kırık 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir.  

-01 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde Zekai 

ÇAKMAK (T.C.43096559236) isimli şahsa ait 06 DT 8114 plaka sayılı araca eylem yapan 

grubun atmış olduğu taş, şişe vb yabancı cisimlerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir.  

-01 Haziran 2013 günü Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Espark Açık 

otoparkında park halinde bulunan Battal TAŞTEMEL (T.C.21424168244) isimli şahsa ait 55 

LC 953 plaka sayılı araca eyleme katılan şahısların atmış olduğu taş, şişe, sopa vb maddelerin 

isabet etmesi sonucunda maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

-01 Haziran 2013 günü Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde Emrah 

ÖZDEMİR (T.C.38728678010) isimli şahsın gösteriye katılan eylemci şahıslar tarafından 

darp edildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi 

üzerinde faaliyet gösteren Mustafa KUTLAY (T.C.19465948512) isimli şahsın işletmeciliğini 

yaptığı işyerinin camlarının eyleme katılan şahıslar tarafından kırıldığı, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

-01 Haziran 2013 günü Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Espark önünde 

Celaleddin Can YÜKSEL (T.C.22331051186) isimli şahsın gösterici grup tarafından darp 

edildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 
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Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Eskibağlar Mahallesi Nazif Yörükçü Sokak No:3 sayılı yerde 

bulunan Hasan YAZICI (T.C.30067597984) isimli şahsa ait inşaatta bulunan kalasların 

gösterici grup tarafından çalındığı, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde emrah 

ÖZTÜRK (T.C.18095001734) isimli şahsa ait 26 DC 893 plakalı araca eylem yapan şahısların 

taş, şişe vb maddelerle zarar vermesi sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir.  

02 HAZİRAN 2013  

-02 Haziran 2013 günü Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:27 sayılı adres 

önünde bulunan Emre ÇEKİÇ (T.C 17149418870 ) isimli şahsa ait 26 VS 611 plaka sayılı 

araca gösteri yapan şahısların taş ve sopalarla zarar verdiği, araçta maddi hasar meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir.  

-02 Haziran 2013 günü Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde bulunan 

Mustafa KILIÇ (T.C 27643662006) isimli şahsa ait 26 VY 343 plaka sayılı araca gösteri 

yapan şahısların taş ve sopalarla zarar verdiği, araçta maddi hasar meydan geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

-02 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi No:126/C sayılı 

adreste faaliyet gösteren Serkan AYDOĞMUŞ (T.C.30232596156) isimli şahsa ait işyerinin 

camlarının gösterici gruplar tarafından kırılarak, işyerine maddi zarar verildiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

-02 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak içerisinde İlker 

DOĞRUK (T.C.13097667980) isimli şahsın eylem yapan şahıslar tarafından darp edildiği, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde Ahmet 

GÜNGÖREN (T.C.23998804610) isimli şahsın cadde de yürüdüğü esnada gösterici grup 

tarafından darp edildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü ESPARK önünde toplanan gösterici grubun Sivrihisar 

caddesini takiben Yunus Emre caddesinin kesiştiği yere gelerek buradan da Ak Parti İl 

Binasına doğru yürümek istemeleri üzerine Çevik kuvvet polisleri tarafından grubun önü 

kesilmiş, yapılan ikazlara rağmen grup dağılmayarak yol kenarında bulunan çöp konteyneri, 

çöp kutusu, lastik v.b. malzemeleri yol üstüne atarak yakmaya başlamış, Yunus Emre Caddesi 

ile Asarcıklı Caddesinin kesiştiği yerde bulunan MOBESE kameralarına zarar verdikleri, 

yanlarında getirdikleri taş, şişe ve torpil diye tabir edilen patlayıcı madde ile görevli polis 

memurlarının üzerlerine saldırmaya başlamaları neticesinde;    

Polis memuru Mevlüt SALDOĞAN (T.C.15547384786), Polis memuru Şaban AYİŞ 

(T.C.21353596712), Polis memuru Soner BİNDAŞ (T.C.34417020764), Polis memuru 

Mustafa AVCI (T.C.10405308168), Polis memuru Recep ALKAN (T.C.34810522612) ve 

Polis memuru Adem TELLAL (T.C.19859182058)’in grubun attığı taş, şişe ve bilyelerden 

dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 
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eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

Olay ile ilgili saldırgan grubun attıkları şişeler, taşlar ve demir bilyelerin isabet 

etmesi sonucunda olaya taraf olmayan kişilerden; Emre ALAĞAŞ (T.C 10919237664), Ertaş 

ERMEC (T:C 47965006142), Şahin YEŞER (T.C 18916983522) ve Mustafa KUTLAY 

(T.C.19465948512) isimli şahısların grubun attığı şişe taş ve bilyelerden dolayı yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

03 HAZİRAN 2013  

-03 Haziran 2013 günü Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde eylem 

yapan grubun arasından geçerken Tetiş UYGUN (T.C.34534699980) isimli şahsın sırt 

çantasındaki cüzdanının çalındığı, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği,  

-03 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi No:80 sayılı adreste 

ikamet eden Esra SÖYLEMEZ (T.C.32710741768) isimli şahsın 26 SA 279 plaka sayılı 

aracına gösteri grup tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde eylem 

yapan grubun atmış olduğu taş, şişe vb yabancı cisimlerin isabet etmesi sonucu Mustafa 

ÇETİNTAŞ (T.C.18203007528) isimli şahsa ait 26 NV 349 plaka sayılı araçta maddi hasar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Yenibağlar Mahallesi Aşçı Sokak No:1/A sayılı yerde faaliyet 

gösteren Muhammed Halil ÇAKIRCA (T.C.34882036734) isimli şahsa ait işyerinin 

camlarının eylem yapan şahısların atmış taş, şişe vb maddelerin isabet etmesi sonucunda 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 

bulunan Halk Bankasının camlarının gösterici grup tarafından kırılarak maddi zarar verildiği, 

duvarlarına yazılamalar yapıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak No:35 sayılı yerde 

bulunan apartmanın camlarının eyleme katılan şahısların atmış olduğu taş, şişe, sopa vb 

maddelerin isabet etmesi sonucunda kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 -03 Haziran 2013 günü eylem yapan şahıslar tarafından atılan bilyelerin TRT’de 

muhabirlik yapan Selman GÜNEŞ (T.C.34805051196) isimli şahsın kafasına isabet etmesi 

sonucu kafasından yaralandığı tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

31 Mayıs 2013 Tarihinden itibaren gezi eylemleri adı altında ülke genelinde meydana 

gelen eylemler kapsamında Eskişehir ilinde Marjinal gruplara mensup şahıslar tarafından 

gerçekleştirilen olaylara yönelik olarak; THKP/C, DEV-YOL, Devrimi Gençlik terör 

örgütünün açık alan yapılanması Halk Evleri ile Üniversite Gençlik yapılanması olan Öğrenci 
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Kolektifleri ve Gençlik Muhalefeti isimli yapılanmalara mensup şahısların Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini, sokak eylemleri ile yıkmak amacıyla Eskişehir ilinde birçok eylem 

düzenledikleri, gezi kalkışması kapsamında Eskişehir ilinde gerçekleştirilen eylemlere 

süreklilik kazandırmak ve düzenlenecek yeni eylemleri koordine etmek amacıyla çok sayıda 

marjinal gruba mensup şahısların katıldığı ”ESKİŞEHİR DİRENİŞ FORUMU” isimli örgütlü 

yapı içerisinde faaliyet yürüttükleri “FORUM” adı verilen örgütlü toplantılara katıldıkları, 

eylemlere katılımı arttırmak amacına yönelik faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüpheliler (15) 

on beş şahıs hakkında “Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Adına Eylem ve Faaliyet 

Gerçekleştirmek” suçlarından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

HATAY İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI  

01 HAZİRAN 2013-30 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASI: 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Mehmet Emin TEKİN (T.C.67129190678) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin vücuduna isabet etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Hakan DELİBAŞ (T.C.24139717622) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin vücuduna isabet etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Osman KARAÇALI (T.C.52276008426) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Nurettin CEVİZ (T.C.19583544054) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ahmet ÖZKALE(T.C.49273887772) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Nurettin TOLUNGÜÇ (T.C.10958797310) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Osman YILDIZ (T.C.10564570222) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 
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şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yakup KURT(T.C.26063660166) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Hasan TAZEARSLAN (T.C.37330448844) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Murat ŞAHİN (T.C.35312349820) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Hasan KÖLEMEN (T.C.38257346008) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yunus BAYRAM (T.C.41050092898) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ahmet GÜÇLÜ (T.C.36428043640) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Latif DEMİRKAN (T.C.23218624592) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ali AKÇİN (T.C.51586714232) isimli polis 

memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Serdar TAŞDEMİR 

(T.C.19987158772) isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler 

tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Mehmet AYGÜN 

(T.C.65239253252) isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler 
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tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Güney GÜÇ (T.C.31795796052) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Harun ERTEM (T.C.33145406208) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Şahin TÜRKOĞLU (T.C.16370166482) isimli şahsın kullanmış olduğu 31 ABM 52 

plaka sayılı araca gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Fatma BARIŞ (T.C.48172104300) isimli şahsın sorumlu müdür olarak görev yaptığı 

Lukoil Petrol isimli iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-Berkant ALTUNAY (T.C.24736886868) isimli şahsın kullanmış olduğu 31 DC 845 

sayılı araca gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Sedat ALTINÖZ (T.C.16370166482) isimli şahsın kullanmış olduğu 06 DS 5606 

plaka sayılı gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Ercan ÜSTÜN (T.C.44968231984) isimli polis memurunun kullanmış olduğu (1) bir 

resmi polis aracına, gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Samet DEDE(T.C.30961687224) isimli şahsın HRT Akdeniz TV muhabiri olarak 

görev yapmakta iken gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Nebi ATAY(T.C.13657300386) İsimli şahsın müdür olarak görev yaptığı Antakya 

Karma Açık Hava Reklam Ticaret Şirketine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler 

tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ramazan ÇETİN (T.C.29311651930) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 
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-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Nazif KARABABA (T.C.22528089848) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Fatih ÖZCAN (T.C.47569611100) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaraladığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli İshak KAHRAMAN (T.C.17812215614) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yusuf ATA (T.C.37813936998) isimli polis 

memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ali KILIÇ(T.C.34255479526) isimli polis 

memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Halil ÇETİNKAYA (T.C.20947922814) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Bayram YİĞİT (T.C.55555274222) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Harun İSLAM (T.C.32723437832) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Necip TECİRLİ (T.C.12428334872) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ahmet ÜLGER (T.C.37079127376) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 
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-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Nedim KERECİ (T.C.34696486466) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yusuf KAYIRAN (T.C.51700475582) 

isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Emrah AYMAZ (T.C.12569215764) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Hüseyin DARDAĞANKÖKÜ 

(T.C.18790165120) isimli polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler 

tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-Mustafa YALÇIN (T.C.15185113094) isimli şahsın gezi parkı eylemlerine katılan 

göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yusuf TARIM (T.C.22745257532) gezi 

parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Mehmet CURA (T.C.22745257532) gezi 

parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etm suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Bayram Ali ŞAHİNCE (T.C.11692345034) 

isimli polis memurunun kullanmış olduğu (1) bir resmi polis aracına, gezi parkı eylemlerine 

katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin isabet etmesi 

sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-

a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Mahmut GONCAGÜL (T.C.37348465550) isimli şahsın kullanmakta olduğu 31 

AFC 58 plaka sayılı araca gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, 

sopa, vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-Murat YAPICI (T.C.42295296256) isimli şahsın kullanmakta olduğu 06 BB 5928 

plaka sayılı araca gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
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-İhsan KUVVETLİ (T.C.50749017654) isimli şahsın sahibi olduğu Irmak Köfte 

isimli iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Mehmet GÜNEY (T.C.50377030308) isimli şahsın sahibi olduğu Özsüt Cafe isimli 

iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Yahya HABEŞOĞLU(T.C.24445895618) isimli şahsın sahibi olduğu Cemil 

Gayrimenkul Danışmanlığı isimli iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler 

tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu işyerinde maddi 

hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Metin TANIŞ(T.C.24817882482) isimli şahsın sahibi olduğu Blue White Köfte 

isimli iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ömer BALIK (T.C.2926856300) isimli 

polis memurunun gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, 

vb. yabancı maddelerin yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Mehmet SİMSAR (T.C.31003717282) 

isimli polis memurunun kullanmış olduğu (1) bir resmi polis aracına, gezi parkı eylemlerine 

katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. yabancı maddelerin isabet etmesi 

sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-

a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-Sait KAZAR(T.C.31747651026) isimli şahsın sahibi olduğu Akdeniz Tavukçuluk 

isimli iş yerine gezi parkı eylemlerine katılan göstericiler tarafından atılan taş, şişe, sopa, vb. 

yabancı maddelerin isabet etmesi sonucu işyerinde maddi hasar meydana geldiği bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 

İSTANBUL İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

31 MAYIS 2013 

-31 Mayıs 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında gösteri yapan, yolu trafiğe kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, şişeli ve 

sopalı şekilde saldırıda bulunan eylemci grubun atmış olduğu şişenin Emniyet Müdür 

Yardımcısı Erkin ADALAR’a (T.C.45526445140) isabet etmesi sonucunda ayağından 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-31 Mayıs 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi ve Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında görev alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (5) beş Toplumsal Olaylara 

Müdahale Aracı (TOMA)’ya gösterici grup tarafından atılan taş, sopa, şişe vb. maddeleri 

sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Cihangir Finansbank Şube Müdürü İmdat YÜCE 

(T.C.28676329430) isimli şahsın verdiği beyana göre eylemciler tarafından şube camlarının 

kırıldığı ve ATM cihazının camına sert cisimlerle vurularak kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
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-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Fındıklı Tramvay İstasyonu civarında Fatih Ekipler 

Amirliğine bağlı Barış YAVUZ (T.C. 16195169378) ve Umut GENDE (T.C. 31825144884) 

isimli polis memurlarının bulunduğu aracın önünü eylemcilerin kestiği aracın camlarının, 

farlarının, tepe lambasının kırıldığı, kaportasında göçükler meydana geldiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Bezmi Alem Valide Sultan Camii Müezzini Fuat 

YILDIRIM (T.C. 20311902862) isimli şahsın beyanına göre camiye göstericiler tarafından 

girilmeye çalışıldığı, internette bazı sosyal medya platformlarında caminin göstericiler 

tarafından revir olarak kullanılabileceğinin yazdığı, cami önünde toplanıp gösteri yapan 

şahısların polis ile çatıştığı, (1) bir polis aracını yakarak kullanılmaz hale getirdikleri, itfaiye 

aracına saldırdıkları itfaiye şoförünü darp ettikleri, alana girmeye çalışan 112 Sağlık ekibine 

saldırdıkları, ilerleyen saatlerde sağlık ekiplerinin camiye geldikleri, yaralanan şahısların 

tedavi amaçlı camiyi kullandıkları, olaylara müdahale eden çevik kuvvet personelinden kaçıp 

camiye sığınanların olduğu, cami içerisine giremeyen grubun caminin dışarısında bulunan 

malzemeleri kullanarak polisi engellemeye çalıştıkları, cami içerisinde olan grubun da cami 

malzemelerine maddi zarar verdikleri ve içeride alkol kullandıkları, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a, 152/2-a, 153/1, 153/2 göstericilerin izah olunan şekilde gelişen 

diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi Güzel İzmir Apartmanı No 22 sayılı 

adreste Ali ÖZCAN (T.C. 50410676784) isimli şahsın iş yerinin olduğu eylemciler tarafından 

saldırıldığı ve ofisine ait camların kırıldığı, tabelaların yerinde sökülerek kırıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Fatih KOCABIYIK (T.C. 

12386091886) isimli şahsın denetiminde olan TURKCELL İletişim Hizmetleri bünyesinde 

kullanılan 34 FV 9201, 34 TN 7999, 34 VE 6674, 34 TP 4398, 34 TP 2165, 34 FV 9203, 34 

TN 8001, 34 UC 7910, 34 TN 7639, 34 ZG 691 plaka sayılı mobil baz istasyonlarının 

eylemciler tarafından yakılarak kullanılmaz hale getirildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 10 kez 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Ay Dede Sokak No 19 sayılı 

adreste bulunan Şahin ÖZDEMİR (T.C. 32519118358) isimli şahsa ait Alpha Tıp Merkezi 

isimli yere eylemciler tarafından saldırıldığı ve kapı ve camlarının kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi İstiklal Caddesi No 130/C 

sayılı adreste Adnan ÇİÇEK (T.C. 22649738618) isimli şahsa ait AVEA Telefon bayisine 

eylemciler tarafından taşla saldırıldığı ve vitrin camı ve kameraların kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Ana Çeşmesi Sokak No 9 

sayılı adreste Ali Haydar BATUR (T.C. 36907654268) isimli şahsa ait iş yerine eylemciler 

tarafından taş atıldığı ve kepengin kırıldığı, müştekinin şikayetçi olmadığı, göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-31 Mayıs 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında otoparkta Sinan 

HACISALİHOĞLU (T.C. 40294517990) isimli şahsa ait 34 BN 5642 plaka sayılı araca 

eylemcilerin taş atarak saldırdıkları ve maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Şişli TRT İstanbul Radyosu açık otoparkında Bora TEZEL 

(T.C. 22457574118) isimli şahsa ait 34 BB 0727 plaka sayılı aracına eylemciler tarafından 
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saldırıldığı ve aracın arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Şişli Valikonağı Caddesinde hareket halinde olan Tuncay ARI 

(T.C. 52279614860) isimli şahsa ait 34 JNZ 81 plaka sayılı araca eylemcilerin saldırdığı ve 

maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Şişli İnönü Mahallesi Elmadağ Caddesi No.2D sayılı adreste 

Ali AKSOY (T.C:39923073624)  isimli şahsın Samsun-Bafra Pidecisi isimli işyerinde 

bulunduğu sırada korsan gösteri yapan kalabalık bir grubun yoldan geçerken iş yerinin 

önünde park halinde olan ruhsatı şahsı adına kayıtlı 34 BL 5802 plaka sayılı aracına zarar 

vermeye başladıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Şişli İnönü Mahallesi Elmadağ Caddesi Hamdi DEMİR (T.C. 

35467176470) isimli şahsın adına kayıtlı 34 ZZ 5435 plaka sayılı aracına eylemcilerin taşla 

saldırdığı, arka camı ve sağ arka camına kırarak zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31 Mayıs 2013 günü Beşiktaş Köyiçi Şehit Asım Caddesi üzerinde toplanan 

gösterici grubunun yolu trafiğe kapatması üzerine yapılan müdahale sonucunda toplamda (23) 

yirmi üç kişiye 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 

Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

01 HAZİRAN 2013 
-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Stadı Dolmabahçe tünel civarı seyir halinde bulunan 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait, Mehmet İŞLER (T.C.39361787510) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde bulunan (1) bir otoya gösterici grubun taşlı ve sopalı şekilde 

saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana gelmiş, şoför Mehmet İŞLER ve araç 

içerisinde bulunan Mehmet CANDAN (T.C.22487535714) ve Hamza BUDAKLI 

(T.C.41485879040) isimli polis memurlarını darp etmeye ve polis memurlarının beylik 

tabancalarını almaya çalışmışlar ancak alamamışlar, ayrıca gösterici grup tarafından araç 

içerisinde bulunan Çevik Kuvvet personeli tarafından kullanılan teçhizatlar (Gaz tüfeği, gaz 

maskesi, jop, zet yeleği, çelik yelek) yağmalandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a, 149/1-a-c-d-h suçlarının işlendiği anlaşılmıştır. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Şehit Asım Caddesi  No:4/1 

sayılı adreste bulunan ve Süleyman BAYRAKTAR (T.C. 39661947768) isimli şahıs 

tarafından işletilen Erciyes Gıda isimli  (1) bir işyerinin camlarının eylemci grup tarafından 

kırılarak zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Işıklardan Maçka istikametine doğru 

ilerleyen gösterici grubun atmış olduğu taş, sopa, şişe ve muhtelif maddeler sonucunda Aykut 

ÇAM (T.C.57127528962) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan (1) bir resmi 

polis otosunda gösterici grubun taş, şişe, sopa vb. maddelerle saldırması sonucunda aracın, 

sağ ve sol dikiz aynalarında kırık ve çatlaklar, sağ ön kapı kaporta üzerinde muhtelif yerlerde 

çizikler ve içe göçmeler, arka sileceğinin komple sökülmüş olduğu, aracın ön camında çatlak 

olduğu, ön ve arka tamponda ezik ve göçüklerin meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş İnönü stadı yanından Dolmabahçe’ye doğru Umut 

YENİL (T.C.45751881638) isimli şahsın sevk ve idaresinde seyir halinde bulunan Trafik 

kaydı Ekim Turizm Tic. ve Sanayi A.Ş adına kayıtlı 34 HB 7502 plaka sayılı araca 

göstericilerin taş, şişe, sopa vb. maddelerle saldırmaları sonucunda aracın tavan kısmında 
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çökük ve çiziklerin meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Deniz Müzesi önünde Engin İKİZ 

(T.C.24349848024) isimli şahsın sevk ve idaresinde kullanılan 34 MZS 28 plaka sayılı  (1) bir 

araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın ön camının kırık olduğu, aracın muhtelif 

yerlerinde darbeye bağlı olarak ezik, göçük ve çiziklerin bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Taksim Gezi parkındaki olaylara takviye olarak gelen Düzce 

İl Emniyet Müdürlüğü hizmetinde Kurtuluş KURŞUN (T.C.32599758536) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde kullanılan (1) bir araca Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi 

üzerinde gösterici grubun araca saldırması sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği, 

aracın arka tamponunda kırıklar olduğu, darbeye bağlı olarak arka sağ tarafta ezik ve 

göçüklerin meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Taksim Gezi parkındaki olaylara takviye olarak gelen 

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü hizmetinde Hayri YENER (T.C.37249954924) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde bulunan (1) bir polis aracına Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi 

gösteri grup tarafından yapılan taşlı, şişeli ve sopalı saldırı sonucunda zarar verildiği, aracın 

muhtelif yerlerinde darbeden dolayı çizik ve eziklerin olduğu, arka camının çatladığı, arka 

tampon sağ köşede çökük olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Orta Bahçe Caddesi yol üzerinde bulunan 

İSPARK’ta park halinde bulunan Sıdıka Ayşe CANGÜDEN (T.C.35779676910) isimli şahsa 

ait 34 BZ 9200 plaka sayılı araca gösterici grubun atmış olduğu taş, şişe, sopa vb. maddelerin 

gelmesi sonucunda aracın sol stop ve sinyal lambalarının kırıldığı, kaput ön kısmında ezik ve 

içe göçme olduğu, tavan ve kaportanın muhtelif yerlerinde atılan taşlar neticesinde ezik ve 

göçük meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Dalbudak Sokak No:1/E 

sayılı adreste faaliyet gösteren Mehmet Sabih BOZKIR (T.C.45487347170) isimli şahsın 

işletmeciliğin yaptığı (1) bir işyerine gösterici grup tarafından zarar verildiği, işyerinin cam 

olan giriş kapısının ve demir korkuluklarının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Hastahanesi civarında 

toplanan, her iki yönde trafiği kapatan ve güvenlik güçlerine taş, sopa, cam şişe vb. 

maddelerle saldıran eylemci grubun atmış olduğu maddeler sonucunda eski Beşiktaş İlçe 

Emniyet Müdürü Zafer AĞIRKAYA’nın (T.C.22756607814) sol kolundan yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

yanında park halinde bulunan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde Hasan KILIÇ 

(T.C.33331323562) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan (1) bir resmi polis 

otosuna gösterici grup tarafından taş ve sopalarla saldırmak suretiyle zarar verildiği, aracın ön 

camının sağ üst köşesine, sol arka kapı ve ön kapıya gelen taşlarla çökük ve çizilmeler 

meydana geldiği, sol stop lambasının kırık olduğu, arka tamponda kırık ve çökükler meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş İnönü Stadı önünde park halinde bulunan ve Mobil 

baz istasyonu olarak kullanılan ETC Telekomünikasyon LTD. ŞTİ bir GSM şirkete ait olan 34 
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FV 9205 plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, mobil baz 

istasyonu olarak kullanılan aracın tüm kapılarının zorlanarak açıldığı, ön büyük camın 

kırılmış olduğu, her iki aynanın kırılmış olduğu, ön konsolun parçalanmış olduğu, araç 

teybinin yerinde olmadığı, araç içinde sprey boya ile yazılama yapıldığı, lastiklerin patlak 

olduğu, aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı ezik, göçük ve çiziklerin bulunduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde Abdulvahap 

KAHRİMAN (T.C.43882508110) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 JT 0384 plaka 

sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın ön camının kırık olduğu, ön 

kaputunda ezik ve göçük olduğu, sağ yan aynanın kırık olduğu, sağ ön kapı üst kısmının ezik 

olduğu, ön tampon sağ sis farının kırık olduğu, aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı ezik, 

göçük ve çökmelerin olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi Kabalcı 

Kitap Evi önünde park halinde bulunan, trafik kaydı Elif KIZILCA adına kayıtlı, Salih Deniz 

KIZILCA (T.C.18662027990) isimli şahsın sevk ve idaresinde kullanılan 34 ZK 8730 plaka 

sayılı  (1) bir araca gösteri grup tarafından zarar verildiği, ön camının muhtelif yerlerinde 

kırık ve çatlakların olduğu, sol arka lambaların kırık olduğu, arka camın kırık olduğu, ön 

konsol üstünde yanık izi bulunduğu, aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı olarak ezik, 

göçük ve çiziklerin bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde park halinde 

bulunan Nuran AYMAN (T.C.22400252186) isimli şahsın sevk ve idaresinde kullanılan 34 AT 

2196 plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın açılır-kapanır 

tavan kısmının tamamen kırık olduğu, sağ aynasının kırık olduğu, darbeye bağlı muhtelif 

yerlerinde ezik ve çizikler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Orta Bahçe Caddesi üzerinde bulunan Yapı Kredi 

Bankasının güvenlik kamerasına ve camlarına gösterici grup tarafından zarar verildiği, giriş 

kapısı sol üst kısımda bulunan kameranın yerinde olmadığı, giriş kapısının sol tarafında 

bulunan camın çatlak olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Orta Bahçe Caddesi üzerinde park halinde bulunan 

tarfik kaydı Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. adına kayıtlı, Osman Özgür 

ÇOKSAYĞAN (T.C.32203529286) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 JK 0236 

plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın ön ve arka camının 

kırık olduğu, tavan kısmında çökme olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı önündeki 

otoparkta park halinde, Ahmet PINARLI (T.C.49858136318) ve Mustafa Musab GÖK 

(T.C.24905701862) isimli polis memurlarının zimmetinde bulunan Trafik Şube Müdürlüğü 

hizmetinde kullanılan (1) bir resmi polis otosuna gösterici grup tarafından zarar verildiği, 

aracın ön camının patladığı, telsiz anteninin sökülmüş olduğu, sağ ayna, sağ ön yolcu camı, 

sağ arka cam, sağ arka stop lambası, arka bagaj sağ cam, sol orta cam, sol ön şoför camı, arka 

silecekler, sol orta cam, sürgülü kapılar ve aracın muhtelif kısımlarının hasarlı olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetinde Osman GÜRLER (T.C.35791072486) isimli polis 
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memurunun sevk ve idaresinde olan (1) bir resmi polis aracına gösterici grup tarafından zarar 

verildiği, aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı olarak ezik ve göçüklerin olduğu, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde Hasan AYDOĞAN 

(T.C.56113635820) isimli şahsın sevk ve idaresinde seyir halinde bulunan 34 TDT 81 plaka 

sayılı (1) bir ticari araca gösterici grubun taşla saldırması sonucunda maddi hasar meydana 

geldiği, aracın ön camının kırılmış ve çatlamış olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil noktasına bağlı olarak çalışan, 

Burhanettin SEVÜK (T.C.19084900472) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 UF 

7559 plaka sayılı  (1) bir ambulansa Beşiktaş Barbaros bulvarı üzerinde gösterici grup 

tarafından atılan taş ve sopalarla zarar verildiği, aracın ön sağ far altında ezik olduğu, ön cam 

sağ alt tarafında çatlak olduğu, arka bagaj kapağı üst kısmında ezik olduğu, sol arka çamurluk 

üstünde çizik ve çökme olduğu, sağ dikiz aynasındaki sinyal lambasının kırık olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

 -01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Conrad Otel ışıklar civarında gösterici grup 

tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırı sonucu trafik kaydı Mehmet AYGÜN isimli şahıs 

üzerine olan Duran AYDOĞAN (T.C.13736823430) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

kullanılan 34 TJC 69 plaksa sayılı  (1) bir ticari araca zarar verildiği, aracın arka camının 

tamamen kırıldığı, ön camın çatladığı, aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı olarak ezik, 

göçük ve çiziklerin meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Gümüşsuyu Caddesinden Dolmabahçe Sarayı 

istikametinde seyir halinde Doğan ERES (T.C.12893906390) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

bulunan 06 AC 4253 plaksa sayılı (1) bir araca gösterici grubun taşlarla saldırması sonucu 

araca zarar verildiği, aracın arka büyük camının tamamen kırıldığı, arka sol stop lambasının 

kırık olduğu, aracın çeşitli yerlerinde ezik ve göçükleri olduğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında gösteri grubun taş, sopa, şişe vb. cisimlerle güvenlik güçlerine saldırması sonucunda 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde Gönenç YANAŞ (T.C.13766569452) isimli 

polis memurunun sevk ve idaresinde kullanılan (1) bir sivil polis aracının, sol ön 

çamurluğunda çökük ve kırık, ön kaputta ve sol ön kapıda hasar meydana geldiği,  bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı önünde tedbir 

alan güçlerine yönelik eylem yapan şahısların taş, sopa, şişe vb. maddelere saldırıda 

bulunması sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Ali YILDIRIM 

(T.C.37159566248) isimli polis memuruna gösterici grubun atmış olduğu kaldırım taşının 

başına isabet etmesi sonucunda adı geçen polis memurunun başından yaralandığı, 

göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri ise şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü İl Sağlık Müdürlüğüne ait, Mehmet Cemal YALAP 

(T.C.49516843268) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 UF 0118 plaka sayılı (1) bir 

ambulansa Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde gösterici grup tarafından atılan taşlar ile 

zarar verildiği, aracın muhtelif yerlerinde çökme ve çizilmelerin oluştuğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde bildirilen bir vakaya 

giden İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bağcılar Noktasına bağlı, 34 UF 4356 plaka 
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sayılı, Murat KARAKUŞ (T.C.30172460722) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan (1) bir 

ambulansa gösterici grubun Barbaros Bulvarı Conrad Alt Işıklar mevkisinde saldırması 

sonucu aracın sağ arka bagaj kapı camının kırıldığı, sağ arka bagaj kapısında ezik ve çizik 

olduğu, arka bagaj armasının kırık olduğu, sol orta kapıda taş vurulması nedeniyle ezik ve 

göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 

34 ER 8236 plaka sayılı, trafikte kaydı Ümraniye Belediyesine ait, Orhan TÜRKAY 

(T.C.62518273284) isimli şahsın sevk idaresinde bulunan (1) bir kamyona gösterici grup 

tarafından atılan kaldırım taşlarının isabet etmesi sonucunda kamyonun bütün camlarının 

kırıldığı, ayrıca kamyonun iki yerine Molotof atıldığı ancak kamyonun yanmadığı, kırılan 

camlardan dolayı şahsın elinden ve yüzünden yaralandığı, eylemci şahısların kamyon 

şoföründen kamyonun ve özel aracının anahtarlarını zorla aldıkları, akabinde aracın gasp 

edilerek Başbakanlık ofisi önünde terk edilerek bırakıldığı, aracın tekerleklerinin parçalandığı, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a, 152/2-a, 174 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin yolu kapatması şeklinde gelişen eylemleri ise 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde Deniz 

AKTAŞ (T.C.51814271650) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan Önleyici 

Hizmetler Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan (1) bir resmi polis otosuna gösterici 

grubun saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, aracın sol yan aynasının kırık 

olduğu, ön camda darbe sonucu çatlaklar olduğu, arka cam sileceğinin kırık olduğu, aracın 

muhtelif yerlerinde darbeye bağlı olarak ezik, göçük ve çatlaklarının bulunduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde Mehmet ÇELİK 

(T.C.54031194344) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan Özel İstanbul Ambulans isimli 

şirkete ait, trafik kaydı Avni AKKAYA isimli şahıs üzerine bulunan (1) bir ambulansa 

gösterici grubun saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, aracın sağ arka far, 

sağ arka camlar, arka kapı kaportaları, sağ yan cam, sağ yan raylı kapı, sağ yan ön far, sol yan 

dikiz aynası, sol yan kapı kısmı, sol ön kapı kısmı, sol arka far, sol yan ön çamurluk 

kısımlarının vuruk, kırık, çizik, ezik ve muhtelif yerlerinden hasarlı olduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait, Feysel AĞIRMAN 

(T.C.69364021854) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 YB 3514 plaka sayılı  (1) bir 

ambulansa Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde gösterici grubun taşlarla saldırması sonucu 

araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde bildirilen bir vakaya 

giden İstanbul İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kağıthane noktasına bağlı, 34 UF 9359 

plaka sayılı, Yalçın KISMET (T.C.23402194320) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan (1) 

bir ambulansa gösterici grubun Barbaros Bulvarı Conrad üst Işıklar mevkisinde saldırması 

sonucu aracın arka bagaj sağ kısmının hasarlı olduğu, arka kapı sağ kanasının camının 

kırılmış olduğu, sol arka lastik üzerinde çökme ve çizilme, ön motor kaputunda çökme, sol sis 

farında hasar ve aracın muhtelif yerlerinde darbeye bağlı ezik, göçük ve çizikler meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Meydanda bulunan eylem yapan grubun Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait Fatih HACIOĞLU (T.C.57811169198) isimli polis memurunun 

sevk ve idaresinde bulunan (1) bir resmi polis otosuna (su tankı) taş ve şişelerle saldırması 
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sonucu aracın bütün camlarının kırıldığı, araç şoförü Fatih HACIOĞLU’nun atılan taşların 

vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği, kırılan camlardan dolayı vücudunda kesikler 

oluştuğu, yine atılan taşlardan dolayı araçta bulunan Emre DEMİR (T.C.18284430178) isimli 

polis memurunun elinden yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Taksim Gezi Parkı olaylarına takviye amacıyla gelen Sakarya 

İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde İsmail GÖKÇE (T.C.14902872788) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde kullanılan, (1) bir adet sivil polis otosuna Beşiktaş Stadı 

civarında gösterici grubun taş ve sopalarla saldırması sonucu aracın muhtelif yerlerinde ezik 

ve göçükler oluştuğu, camlarının tamamen kırıldığı,  maddi hasar meydana geldiği ayrıca araç 

içerisinde bulunan Hakan ARTUNÇ (T.C.23011337460) isimli polis memuru ile İsmail 

GÖKÇE (T.C.14902872788) isimli polis memurlarının gösteri grup tarafından darp edildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi civarında görev alan 

güvenlik güçlerine eylem yapan gösterici grubun atmış olduğu taş, şişe vb. maddelerin isabet 

etmesi sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Aslan PARLAK 

(T.C.34105569766) isimli polis memurunun ayağından yaralandığı, göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi karşısında park 

halinde bulunan polis memuru Hasan Hüseyin YÜCEL (T.C.52171514770)’in kullanımda 

bulunan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait (1) bir sivil polis otosuna eylem yapan 

grubun taş atarak saldırması sonucunda aracın ön tamponunda, kaputunda ve tavanında 

çökme ve kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi civarında görev alan 

güvenlik güçlerine eylem yapan gösterici grubun atmış olduğu taş, şişe vb. maddelerin isabet 

etmesi sonucunda Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde, Ömer TAŞDEMİR 

(T.C.22342071494) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde kullanılan (1) bir polis 

otosunun muhtelif yerlerinde ezik ve göçüklerin bulunduğu, sağ stop lambasının üstünde çizik 

ve çökme olduğu, sol ön kapının üstünde çizik ve çökme olduğu, aracın ön camının iki ayrı 

yerden darbe aldığı ve kırılmış olduğu, tavanın ön cama yakın kısmında çizik ve göçüklerin 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş İnönü Stadı civarında bekleme görevinde bulunan 

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetinde Abdullah AVCU 

(T.C.11995627820) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde kullanılan (1) bir resmi polis 

otosuna gösterici grubun taş ve şişelerle saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana 

geldiği, aracın arka camının kırık olduğu ve aracın muhtelif yerlerinde taş ezikleri ve boya 

kalkmalarının meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş İnönü Stadı civarında bekleme görevinde bulunan 

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetinde Mehmet Sait 

AKIN (T.C.14899293498) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde kullanılan (1) bir resmi 
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polis otosuna gösterici grubun taş ve şişelerle saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana 

geldiği, aracın arka camının kırık olduğu, sağ baştan ikinci oto camı ve sol arka iki camın 

kırıldığı, aracın üstündeki klima ve kaporta da taşlarından aldığı darbelerle zarar gördüğü, 

aracın çeşitli yerlerinde çizikler ve çöküntülerin olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde Önleyici Hizmetler 

Şube Müdürlüğü hizmetinde, Fatih KELEŞ (T.C.45187824414) isimli polis memurunun sevk 

ve idaresinde ve yanında Emre UYSAL (T.C.47332554542) isimli polis memuru ile birlikte 

seyir halinde bulunan (1) bir resmi polis otosuna gösterici grubun taşlı, sopalı bir şekilde 

saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, aracın sağ ve sol dikiz aynalarının 

kırık olduğu, sağ ön ve arka sürgülü kapıda çok sayıda göçüklerin olduğu, arka kapıda 

göçüklerin bulunduğu, sol kısımda bulunan camın kırılmış olduğu, sol ön kapıda darbeye 

bağlı ezik ve göçük olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesinden Beşiktaş Stadı civarına 

doğru Fatih YALÇIN (T.C.50044516982) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan Zirvegül 

Grup’a (Algida) ait 34 EC 1569 plaka sayılı araca stat önünde bulunan göstericilerin taşlı, 

sopalı saldırısı sonucunda aracın bagajı, çamurluğu, sol arka stop lambası, tamponu, tavan sol 

ön tarafında hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi Orta Bahçe caddesi No:8/A 

sayılı adreste faaliyet gösteren Ender SÜRÜCÜ (T.C.13676197134) isimli şahıs tarafından 

işletilen Kabakçı Kitap evi isimli (1) bir işyerine gösterici grup tarafından zarar verildiği, 

işyerinin tabelasının da çeşitli kırıklar olduğu, cephe kaplamasında bulunan ışıklı logolarının 

kırık olduğu, (2) iki kameranın kopartılmış olduğu, işyerinin sokak içine bakan kamerasının 

çalışmaz halde kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Yıldız Sarayı ile Yıldız Teknik Üniversitesi 

arasındaki İs parkta park halinde bulunan Bahadır TATAR (T.C.52552072042) isimli şahsın 

ruhsat sahibi olduğu ve kendi sevk idaresinde bulunan 34 YJ 4196 plaka sayılı (1) bir araca 

gösteri yapan eylemci grubun atmış olduğu yabancı maddelerin isabet etmesi sonucunda 

maddi hasar meydana geldiği, aracın sol ön çamurluk, sol ön kaput üzerinde çökme, sol 

lambaların kırık ve aracın muhtelif yerlerinde ezik ve göçüklerin bulunduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi no:31/2 sayılı 

adreste bulunan Oğuz TOSUN (T.C.18158742758) isimli şahıs tarafından işletilen, Beşiktaş 

Gazetecisi isimli (1) bir büfeye gösterici grup tarafından zarar verildiği, gösterici grup 

tarafından atılan camların büfenin ön kapısının sağındaki cama ve caddeye bakan camına 

isabet ettiğini, her iki camında kırıldığını, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Murat POLAT (T.C.16919251532) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde bulunan 34 ZA 1777 plaka sayılı (1) bir kamyona eylem yapan şahısların taşlarla 

saldırması sonucunda aracın sol kapı camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü gösteri grup tarafından yola barikat kurmak için Beşiktaş 

Kadırgalar Caddesi Beşiktaş Stadı yanında bulunan Sahil İnşaat Sanayi Taahhüt Ticaret 

LTD.ŞTİ isimli firmaya ait şantiyeden Saç kalıp, Çelik hasır, Çift Çıdarlı Koruge boru, Boru 

Maşon gibi inşaat malzemelerin çalındığı, bu malzemelerin kullanılarak yola barikat 

kurulduğu, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 
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Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak 50/A sayılı 

adreste İsmail KAP (T.C. 26239789646) isimli şahsın BİM A.Ş. isimli mağaza da sorumlu 

olan şahsın beyanında eylemciler tarafından mağaza kepenklerine maddi zarar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi Kabataş Tramvay 

Durağında Yalçın ASİL (T.C. 10432618094) isimli şahsın idaresinde olan 34 DJ 9586 plaka 

sayılı İstanbul Otobüs A.Ş. hizmetlerinde kullanılan araca eylemci şahıslar tarafından 

saldırıldığı ve aracın camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Karaköy Meydanında Pasaport Şube Müdürlüğüne 

ait 34 A 4319 plaka sayılı aracın önünü eylemcilerin kestiğini araç içerisinde Ensari 

KOCABAŞ (T.C. 39190898047), Murat ERKAN (T.C.33568013076), Mehmet DAĞ (T.C. 

42250122828), Rahim YANAK (T.C. 11342798128) Hüseyin ÇAYLAN (T.C. 

257205858082), Adem BATUK (T.C. 14239218808) isimli polis memurlarının olduğu 

eylemcilerin aracın etrafını sardıkları ve üzerine çıkarak tavanın da göçük meydana geldiği, 

camlarını ve farlarını kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Japonya Başkonsolosluğu önünde Osman AKALIN 

(T.C. 14870339948) isimli şahsın güvenlik görevlisi olduğu ve Nöbet Kulübesinin eylemciler 

tarafından tahrip edildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Muharrem YAMAN (T.C. 

11165903174) isimli şahsın sorumluluğunda olan AVEA İletişim Hizmetlerine ait 34 GG 5577 

plaka sayılı Mobil Baz istasyonuna eylemcilerin saldırdığı ve molotof atarak yaktıkları aracın 

tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

152/2-a, 174/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu İstiklal Caddesi No 61 sayılı adreste Pınar KILIÇ 

(T.C. 17528473018) isimli şahsa ait The Body Shop isimli iş yerine eylemciler tarafından 

saldırıldığı vitrin camının kırıldığı, kameraların ve içeride bulunan ürünlerin gasp edildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 suçlarının işlendiği, göstericilerin izah olunan 

diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç 

suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış 

olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında meydana gelen olaylara 

müdahale sırasında eylemciler tarafından taş atıldığı ve Serdar DURAK (T.C. 44002100450) 

isimli Başkomiserin atılan taşlardan dolayı yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 86/1, 

86/3-c-e, 87/3 maddelerinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Almanya Başkonsolosluğu Önünde Adnan DOĞAN 

idaresinde bulunan 34 CC 677 plaka sayılı Makedonya Başkonsolosluğuna ait araca 

eylemciler tarafından saldırıldığı ve aracın çeşitli yerlerinde göçükler meydana geldiği, 

camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Kadıköy Söğütlü Çeşme civarında izinsiz gösteri yapan 

grubun AKP İlçe binasına taş, şişe, demir parçaları ile saldırması sonucunda maddi zarar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı 
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suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Sultangazi Gazi Polis Merkez Amirliğine yapılan taşlı 

saldırıda 311816, 330415, 324690 sicil sayılı Polis Memurlarının taş atılması suretiyle 

yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-Polis Merkez Amirliği Bahçesinde bulunan 34 GH 0054 plaka sayılı resmi aracın 

hasar gördüğü, 34 GH 0092 plaka sayılı resmi aracın kaportasında göçükler meydana geldiği, 

34 EF 2529 plaka sayılı aracın ön camının kırıldığı, kaportasında çökmeler meydana geldiği, 

34 A 8119 plaka sayılı aracın yan camlarının kırıldığı, 34 A 6208 plaka sayılı aracın 

aynalarının ve tepe lambasının kırıldığı, 79605 kod nolu aracın arka camının kırıldığı, polis 

Merkez Amirliğinin camlarının kırıldığı, nizamiye kapısının ve demir korkulukların kırıldığı, 

bu suretle de bahsi geçen olayda 7 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

Cihan CERİT (T.C. 14501584198) isimli şahsa ait 42 TU 555 plaka sayılı aracın 

muhtelif yerlerinde göçükler meydana geldiği,  Semih AKBULUT (T.C. 29263516240) isimli 

şahsa ait 59 PP 209 plaka sayılı aracın muhtelif yerlerinde göçükler meydana geldiği, 

Abdullah GÜNGÖR (T.C. 41701705948) isimli şahsa ait 34 JIS 09 plaka sayılı arka camının 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Sultangazi Gazi Mahallesi 1424 Sokakta bulunan çöp 

kovalarının eylemciler tarafından yola getirilerek yakıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Şişli Halkbank Elmadağ Ticari Şubesi otoparkına Ercan 

ÇİKOT (T.C. 10785117718) isimli şahsa ait 06 DZ 7810 plaka sayılı aracına eylemciler 

tarafından saldırıldığı, ön kaputta, sağ arka kapıda, sol aka çamurlukta göçük meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Şişli Divan Otel otoparkına bırakılan Fatih ERGÜL isimli 

polis memurunun idaresinde bulunan 34 A 6385 plaka sayılı araca eylemciler tarafından 

saldırıldığı ve arka camlarının kırıldığı, stop lambalarının kırıldığı, tepe lambasının kırıldığı 

ve ön elektrik aksamının söküldüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Şişli Cumhuriyet Caddesi TRT binasının açık otoparkında 

Seval IRMAK(T.C. 24929080240) isimli şahsın adına kayıtlı olan 34 ZJ 9221 plaka sayılı 

aracına eylemcilerin taşla saldırdığı camını kırarak zarar verdikleri bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında gösteri yapan, yolu trafiğe kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı 

şekilde saldırıda bulunan gruba yapılan müdahale sonucunda (7) yedi şahsa 2911 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Beyoğlu Gezi Parkında Mehmet TEKİN (T.C.22343782146) 

isimli şahsın yetkilisi olduğu Kalyon İnşaat Firmasına ait 34 PJF 04 plaka sayılı araç, 34 JD 

0604 plaka sayılı araç, 34-07-7754 plaka sayılı iş makinası, 34-00-12-2518 plaka sayılı iş 

makinasına eylemciler tarafından maddi zarar verildiği, (Firmanın şikayetçi olmadığı) 

göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 
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Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Avcılar Kampüs Durağında Eylemciler tarafından (1) bir 

Metrobüse saldırıldığı ve maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız İş Hanında No:7 sayılı 

yerde faaliyet gösteren ve Memet TAN (T.C.20366831896) isimli şahıs tarafından işletilen (1) 

bir işyerine (Starbucks Cafe) gösteri grup tarafından zarar verildiği, işyerinin camlarının 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi No:16 

önünde park halinde bılunan Tülin İRİYARI (T.C.14404670264) isimli şahsa ait 34 DZ 9470 

plaka sayılı (1) bir araca gösteri grup tarafından zarar verildiği, aracın ön plakasının kırıldığı, 

ön tampon muhtelif yerlerinde çizik ve çıkmalar olduğu, sağ arka kapı sağ arka çamurlukta 

çizik ve çökme olduğu, sağ arka stop lambasının kırık olduğu, aracın muhtelif yerlerinde 

darbeye bağlı ezik, göçük ve çizikler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

yanında park halinde bulunan Abdülbaki YILDIZ (T.C.37882651044) isimli polis memurunun 

sevk ve idaresinde bulunan (1) bir adet Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılan 

otobüsüne gösterici grup tarafından taş ve sopalarla saldırmak suretiyle zarar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi No:26/A 

sayılı yerde faaliyet gösteren ve Cenk UZMAN (T.C.30710286074) isimli şahıs tarafından 

işletilen Şahinler İletişim isimli (1) bir işyerine gösteri grup tarafından zarar verildiği, orta 

vitrin camının sol köşesinin kırık olduğu, reklam panosunun zarar gördüğü, kepenk üzerinde 

çeşitli yerlerde darbeden dolayı zarar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Memet Ali Bey Sokak No:16 

sayılı adreste faaliyet gösteren Mermerler Grubuna ait işyerine gelen gösterici grubun, 

işyerine ait nöbet kulübesinin kapısını kırarak zorla içeri girdikleri, tel örgüye zarar verdikleri, 

Nöbet kulübesinin yerinden sökülerek dışarı çıkarıldığı kulübe içerisinde bulunan (1) adet 37 

ekran televizyon, (1) bir adet Uydu alıcısı, (1) adet Casper marka laptop dizüstü bilgisayarın 

çalındığı, nöbet kulübesinin zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer 

almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan 

yararlanılarak işlendiği, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde 

İspark park alanında bulunan trafik kaydı Mustafa Volkan GÖMCE (T.C.44953362860) adına 

kayıtlı olan 34 YP 7247 plaka sayılı (1) bir araca gösteri grup tarafından zarar verildiği, aracın 

ön camında krıklar olduğu, ön kaput, tavan ve bagaj kısmında ezilmeler, sol park sensörünü, 

sol arka spot lambası, sol dikiz aynasının kırık olduğu ve sol arka kapının çizik olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde eylem yapan grubun 

güvenlik güçlerine yapmış olduğu saldırılar neticesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 

görevli Kutay TUNÇSOY (T.C. 21754032734) isimli polis memurunun sağ eline isabet eden 
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bira şişesinin kırılması sonucunda elinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde Serkan ERÖZ 

(T.C.34286311086) isimli şahsın sevk ve idaresinde seyir halinde bulunan 34 DS 2647 plaka 

sayılı  (1) bir araca gösterici grubun saldırması sonucunda aracın zarar gördüğü, aracın ön 

camının tamamen kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı, Nazım ÇATAK 

(T.C.40067003606) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 UF 6298 plaka sayılı (1) bir 

ambulansa Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi İnönü Stadyumu önünde bulunan gösterici grubun 

taşlarla saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana geldiği, ambulansın sinyal ve stop 

lambalarının kırık olduğu, darbeye bağlı olarak aracın muhtelif yerlerinde ezik, göçük ve 

çiziklerin olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Başhekimliği Gaziosmanpaşa 

noktasına bağlı olarak Hüseyin CAMCI (T.C.25672535230) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

bulunan 34 YB 3504 plaka sayılı (1) bir ambulansa Beşiktaş Şair Nedim Caddesi üzerinde 

gösterici grup tarafından taş ve sopalarla zarar verildiği, aracın ön kaputu üzerinde ezilme 

olduğu, sol arka kapı üzerinde ezilme, sağ arka kapı orta kısmında ezilme, sol orta tarafta 

çökme, sağ ön kapı altında darbeye bağlı çökme olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Meydanda bulunan Barbaros Hayrettin Paşa 

Türbesinin restorasyon işlerini yapan Murat ÜMSÜR (T.C.66133272998) isimli şahsa ait 

firmanın şantiyesinde bulunan malzemelere gösterici gruplardan zarar verildiği, ayrıca 

türbenin demir korkuluklarının bir kısmının kopmuş olduğu, türbenin etrafında bulunan 

korkuluk ve ahşap paravanlarının yerinde olmadığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1, 153/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Başhekimliği Beşiktaş 

noktasına bağlı olarak çalışan, Şemsettin YILDIRIM (T.C.62761419668) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde bulunan 34 UF 6962 plaka sayılı  (1) bir ambulansa Beşiktaş Barbaros Bulvarı 

Conrad Otel alt ışıklar civarında gösterici grup tarafından taş ve sopalarla zarar verildiği, sol 

yan aynanın kırılmış, ön kaput üzerinde ezilme, sol kaporta üzerinde ezilme ve çiziklerin 

olduğu, sol ön far ve ön çamurluğun yerinden kaymış olduğu, aracın muhtelif yerlerinde ezik 

ve çizikler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Kabataş istikametinden Beşiktaş istikametine doğru Gültekin 

DALKILIÇ (T.C.31145334958) isimli şahsın sevk ve idaresinde seyir halindeyken 

Başbakanlık Ofisi önünde gösteri grubun attığı taşlardan dolayı Keklik Beton isimli işyerine 

ait trafik kaydı Mukadder AYDEMİR adına kayıtlı 77 AR 921 plaka sayılı (1) bir aracın zarar 

gördüğü, aracın arka camının tamamen kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Dolmabahçe Sarayı önünde 

eylem yapan grubun taş, (kaldırım taşı), sopa, şişe ve muhtelif maddelerle güvenlik güçlerine 

saldırması sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Ali İhsan GÜR (T.C. 

12256502856) isimli  (1) bir polis memurunun sol koluna isabet eden taş neticesinde 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 
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-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerindeki gösterici grubun 

taş ve sopalarla güvenlik güçlerine saldırıda bulunması sonucu Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli Adem YILDIZ (T.C. 25796470820) isimli polis memurunun başına taş 

isabet etmesi sonucu yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı önünde görev yapan Ömer 

AYDOĞAN (T.C. 36898549192) isimli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis 

memuruna, eylem yapan grup tarafından atılan kaldırım taşının isabet etmesi sonucunda sağ 

ayağından yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı önünde görev yapan Hakan 

DEMİRYÜREK (T.C.18464424362) isimli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis 

memuruna, eylem yapan grup tarafından atılan cisimlerin isabet etmesi sonucunda, kolu, 

ayağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde eylem yapan grubun 

atmış olduğu taş ve şişenin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mehmet Fatih DEMİR 

(T.C. 14182407816) isimli polis memuruna isabet etmesi sonucu adı geçen polis memurunun 

sağ ayak bileğinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerindeki gösterici grubun 

taş ve sopalarla güvenlik güçlerine saldırıda bulunması sonucu Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli Mustafa UYSAL (T.C.31225336162) isimli polis memurunun sağ 

ayağından yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Özgürlük Meydanı önünde toplanan gösterici 

grubun  Nazım DEMİR (T.C.29732298226) ve Remzi DEMİR (T.C.63964052768) isimli 

şahıslara ait (2) iki adet seyyar simit tezgâhına zarar verdiği, tezgahlarının tüm camlarının 

kırılmış olduğu ve kullanılamaz hale getirildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş İskele önünde park halinde bulunan ruhsatı Ziya 

KIRMA (T.C.20705448916) isimli şahıs adına kayıtlı (1) bir araca gösterici grup tarafından 

zarar verildiği, aracın ön camının tamamen çatladığı, ön kaput üzerinde hasar meydana 

geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde park halinde 

bulunan Fatih Mehmet ŞAHAN (T.C.103691788114) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

kullanılan 34 HJ 1541 plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın 

ön cam altı kısmında kırık ve çatlaklar olduğu, kaporta kısmının boyandığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kâğıthane noktasına bağlı 

olarak çalışan, Abdullah ERYİĞİT (T.C.23953032614) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

bulunan 34 VZ 3613 plaka sayılı (1) bir ambulansa Beşiktaş Conrad Otel ışıklar civarında 

gösterici grup tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırı sonucu zarar verildiği, aracın sol arka 
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çamurluk üzerinde arka bagaj kapıları üzerinde çökme, ezilme ve aracın muhtelif yerlerinde 

çiziklerin olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü yapılan eylemler sonucunda Beşiktaş Barbaros Bulvarı, 

Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Tünel, Beşiktaş Stadı civarında bulunan 

(5) beş adet otobüs durağının kullanılamaz hale geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 5 

kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Yıldız Mahallesi Memet Ali Bey Sokağı üzerinde 

park halinde bulunan Ali BAYMAN (T.C.48880234962) isimli şahsa ait (1) adet aracın 

üzerine eylemci grup tarafından devrilen elektrik direğinin düşmesi sonucu araçta maddi hasar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beyoğlu Tophane Nargile civarında İsmail ÖRÜN (T.C. 

24623303676) isimli şahsa ait 34 TFC 10 plaka sayılı ticari taksiye eylemciler tarafından taş 

atıldığı ve aracın arka sol camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Otobüs Durakları önünde Fatih 

ÜNSAL (T.C. 53266299800) isimli şahsın önünü eylemcilerin kestiği darp ettikleri ve 

telefonunu gasp ettikleri, göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

-02 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Soner HASIRCIOĞLU (T.C. 

32746413134) isimli şahsın DHA ait 34 SFZ 29 plaka sayılı yayın aracına eylemciler 

tarafından saldırıldığı ve çeşitli yerlerinde göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Kadıköy Söğütlü Çeşme civarında izinsiz gösteri yapan 

grubun AKP İlçe binasına taş, şişe, demir parçaları ile saldırması sonucunda maddi zarar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Sultangazi Cebeci Caddesinde eylemciler tarafında atılan taş 

ve Molotoflar sebebiyle 79834 kod nolu aracın ön ve arka muhafazasının kırıldığı, sol 

çamurluk kısmının kırıldığı, sağ sileceğinin kırıldığı, aynalarının kırıldığı, tepe lambasının 

yandığı, 34 A 6208 plaka sayıl aracın ön cam muhafazasının kırıldığı, tepe lambasının 

yandığı, arka projektörün kırıldığı, aynaların kırıldığı, muhtelif yerlerinde göçükler meydana 

geldiği, 34 A 5921 plaka sayılı aracın aynalarının kırıldığı, TOMA aracının çeşitli yerlerinde 

göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 1 kez TCK’nin 152/1-a ve 2 kez 

152/1-a, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Şişli Valikonağı Caddesi Starbucks Şubesi yetkilisi Erol 

DAĞ (T.C. 11072221804) isimli şahsın beyanına göre eylemciler tarafından koruyucu panjura 

yazılamalar yapıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Şişli Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak No 76 

sayılı adreste Zihri AKYAZI (T.C. 18412640578) isimli şahsa ait 34 UN 8639 plaka sayılı 

araca eylemciler tarafından sopa ile saldırıldığı ve aracın sağ arka çamurluğunda göçük 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Şişli Askerocağı Caddesi Hyatt Otel yakınında Metrol 

KAHRAMAN (T.C. 17378281276) isimli şahsın idaresindeki Turkcell İletişim Hizmetlerine 
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ait 34 TN 7999 plaka sayılı mobil baz istasyonu olarak kullanılan kamyonete eylemcilerin taş 

ile saldırdıkları, iş makinası yardımıyla kullanılamaz hale getirdikleri, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Şişli Askerocağı Caddesi Hyatt Otel otoparkında 34 A 7141 

plaka sayılı Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan aracın eylemciler 

tarafından ters çevrildiği, camlarının kırıldığı aracın kullanılamaz hale geldiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dünya Sokak 

üzerinde Funda SEVGİ (T.C. 39692026388) isimli şahsa ait olan araca eylemciler tarafından 

sert cisimlerle çizilerek zarar verildiği bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında gösteri yapan, yolu trafiğe kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı 

şekilde saldırıda bulunan gruba yapılan müdahale sonucunda (22) yirmi iki şahsa 2911 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı, göstericilerin izah olunan şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Beyoğlu Ayhan Işık Sokak No 17 sayılı adreste Fırat DİLAZ 

(T.C. 30964970750) isimli şahsa ait Majestik Sineması isimli iş yerine eylemcilerin taş ile 

saldırdığı ve reklam tabelasının kırıldığı, (Şahsın şikâyetinin olmadığı), göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir 

unsuru içerisinde kaldığı, 

03 HAZİRAN 2013 

-03.06.2013 günü Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi E-5 Yan yolda Gökay ATİK (T.C. 

36427696632) isimli şahıs idaresindeki 34 BG 8448 plaka sayılı araca eylemciler tarafından 

taş ile saldırıldığı ve aracın sağ ön çamurluk, tavan, sağ ayna kısım, bagaj kapağı, sağ ön kapı, 

arka sağ stop lambası, sol ön çamurluk ve arka sol tekeri patlatarak zarar verdikleri, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü gösteri grup tarafından Dolmabahçe Saray’ının odalarının bir 

kısmının camlarının kırıldığı, Saray içerisinde bulunan kafeteryada bulunan malzemelerin 

(içecek, dolap) yağmalandığı, Dolmabahçe Sarayı bahçesinde bulunan (1) bir kamera direği 

devrilmiş, (3) üç kameranın zarar gördüğü, saray otoparkında bulunan LED bilgilendirme 

ekranda delik ve darbe neticesinde hasar olduğu, duvarlarının boyandığı, saray sütunları ve 

döküm korkuluklarının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 2863 sayılı yasanın 

65/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları 

içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu 

imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-02-03 Haziran 2013 günlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Beşiktaş caddesi, 

Dolmabahçe caddesi, Kadırgalar caddesi, Dolmabahçe Gazhane caddesi üzerinde eylem 

yapan grubun İETT Otobüs duraklarına vermiş olduğu zarar ziyan ile ilgili olarak İETT 

görevlisi Göktürk DOĞANÇAY (T.C.47482404902) isimli şahsın yapmış olduğu müracaat 

sonucunda yapılan tespitlerde; Beşiktaş caddesi üzerinde bulunan Devlet Tiyatrolarına ait 

reklam amaçlı kullanılan (3) üç cepheli kulenin (3) üç adet iç ve dış koruyucu plastik 

camlarının kırık olduğu, Başbakanlık ofisi karşısında bulunan Akaretler İETT durağının cam 

önünde bulunan tahtanın hasarlı olduğu, Barbaros Bulvarı üzerinde Dünya Barış parkı 

yanında bulunan Beşiktaş Meydan İETT durağının orta camı ve reklam afişi olan camın kırık 
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ve hasarlı olduğu, Dolmabahçe Gazhane caddesi üzerinde bulunan İnönü Stadı İETT Durağı 

ve İnönü Stadı Yeni İETT Durağının camlarının tamamen kırık olduğu, Kadırgalar caddesi 

üzerinde bulunan Dolmabahçe Tünel durağının komple hasarlı olduğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda 6 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 

civarında gösteri yapan, yolu trafiğe kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı 

şekilde saldırıda bulunan grubun atmış olduğu maddeler neticesinde Veyis AKÇA 

(T.C.51631133766) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan (1) bir resmi polis 

otosunun sol ön camının çatladığı ve parçalandığı, sağ alt kısımda bulunan koruma yerlerinin 

ezildiği, sağ fren lambasının çatladığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesinden Beşiktaş İnönü Stadı 

istikametine doğru Metin KÖSE (T.C.21163137396) isimli polis memurunun sevk ve 

idaresinde bulunan (1) bir Çevik Kuvvet otobüsüne Dolmabahçe Gazhane caddesi üzerinde 

grubun taş ve şişeler ile saldırması sonucu aracın sağ ön sinyal lambasının, tavanda bulunan 

klima panelinin, tavan orta kısımda bulunan acil çıkış kapağının kırık olduğu, ön tampon ve 

akü kapağında çökme ve çizikler olduğu, sol arka lastikte yırtık oluştuğu, tüm kaporta 

kısımlarında taşlamadan dolayı yer yer çökme ve çizikler oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık ofisine giden 

Engin KILIÇ (T.C.47383043620) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1)  bir otobüse tünel çıkışında eylemci grubun atmış olduğu 

taş ve şişeler isabet etmesi sonucu aracın dikiz aynalarında çizikler, dört tarafında taş izleri, 

çizikler, çökme ve çatlakların olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Dolmabahçe Caddesi üzerinden İnönü Stadyumu istikametine 

doğru hareket halindeyken gösterici grup tarafından taş ve şişelerle yapılan saldırıcı 

sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Fatih ALTUĞ (T.C.18532691016) 

isimli polis memurunun atılan taşlar sebebiyle omuzundan ve sol bacağından yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı,  

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Stadı yıkım için stat yanında park halinde bulunan 

Kemal Mustafa BAYRAM (T.C.13556677640) isimli şahsa ait, 34 -06-12008 plaka sayılı 

Sumitoma marka 2006 model Ekskavatör isimli paletli (1) bir adet iş makinası gösteri grup 

tarafından çalındığı, Dolmabahçe Caddesi üzerinde güvenlik güçlerinin üzerine sürmeleri 

üzerine yapılan müdahale sonucunda durdurulduğu, bu arada bahse konu iş makinasının 

gösterici grup tarafından ateşe verilerek yakıldığı ve maddi hasar meydana geldiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların 

işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Galatasaray 

Üniversitesi civarında eylem yapan ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı bir şekilde saldıran 

grubun atmış olduğu taş sonucu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mustafa Samet 

USTAOĞLU (T.C.10848037168) isimli (1) bir polis memurunun başından yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı,  
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-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde Otobüs A.Ş’ye ait 

Ramadan YAĞCI (T.C.43486432958) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 HY 3543 

plaka sayılı (1) bir Halk otobüsüne eylemci grup tarafından atılan taş, şişe vb maddelerle zarar 

verildiği, tavan havalandırma kapağının tamamen kırılmış olduğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Dolmabahçe Sarayı otoparkında bulunan trafikte ruhsatı 

Erdem GÖKŞEN (T.C.40102392900) isimli şahsa ait 34 EV 4736 plaka sayılı (1) bir araca 

gösterici grup tarafından atılan maddeler sonucunda zarar verildiği, aracın bagaj kısmında 

göçük olduğu, tavanda ezik ve göçük olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Taksim Gezi Parkı olaylarına takviye olarak gelen Karabük İl 

Emniyet Müdürlüğüne ait, Ömer TOR (T.C.10153636162) isimli polis memurunun sevk ve 

idaresinde bulunan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü emrinde 

kullanılan ait (1) bir resmi polis aracına Boğaziçi köprüsü Beşiktaş çıkışı Beşiktaş bağlantı 

yolu üzerinde gösterici grubun taşla saldırması sonucunda aracın ön camının kırıldığı, arka 

bagaj sağ camın kırıldığı, ön cam üstünde, kaportada, yan sürgülü kapının üstünde maddi 

hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarından Dolmabahçe Başbakanlık 

Ofisine doğru Durdu AKSOY (T.C.33184645194) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde 

bulunan (1) bir Çevik Kuvvet otobüsüne gösterici grubun taş, sopa, şişe vb. maddelerle 

saldırması sonucunda aracın dört tarafında ve kaporta kısımlarında çizik çökme ve taş izleri 

olduğu, aracın ön cam kısmının çatlamış olduğu, her iki dikiz aynasında çizik ve çatlaklar 

olduğu, aracın sol ön kısmındaki koruma ızgarasının olmadığı, arka tamponun kırık olduğu, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık ofisine giden 

Cüneyt MIDIK (T.C.31286390158) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1)  bir otobüse tünel çıkışında eylemci grubun atmış 

olduğu taş ve şişeler isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi karşısında eylem 

yapan grubun güvenlik güçlerine kaldırım taşlarını atmak suretiyle saldırması sonucunda 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Anıl AKIN (T.C.12413006906) isimli polis 

memurunun sağ ayak bileğine kaldırım taşının isabet etmesi sonucunda ayağından 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde gösteri grup tarafından 

atılan taş, sopa, şişe vb. maddeler sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 

Mustafa Emin ALHAN (T.C.39115820470) isimli polis memurun sol bacağından yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Memet Ali Bey Sokak 

üzerinde park halinde bulunan Didem DALKIRAN (T.C.11380991812) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde kullanılan 34 FJ 4958 plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar 

verildiği, aracın ön camının orta ve alt kısımdan çatladığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Orta Bahçe Caddesi üzerinde 
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İspark’ta park halinde bulunan trafik kaydı Auto Land Otomotiv San. Tic. A.Ş adına kayıtlı 

Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. tarafından kiralanmış Kerim Burçak YALAB (T.C.21932183302) 

isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan araca gösterici grubun atmış olduğu taş, şişe vb. 

maddelerin isabet etmesi sonucunda aracın ön camda çatlak ve çiziklerin olduğu, arka camda 

çatlak olduğu, arka tamponda çizik, aracın muhtelif yerlerine atılan maddelerin isabet etmesi 

sebebiyle ezik göçük ve hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Gümüşsuyu Caddesinden Dolmabahçe Sarayı 

istikametine doğru Ahmet YAVAŞ (T.C.43195484682) isimli polis memurunun sevk ve 

idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetinde kullanılan (1) bir araca 

gösterici grubun taşlarla saldırması sonucu zarar verildiği, aracın sol aynasının kırıldığı, sol 

kelebek camının kırıldığı, tepe lambalarının kırıldığı, üst tavanda bulunan klima 

korumalığının kırık, farlar ve sis lambalarının kırık, arka ve yan kaportalarda ezilme, kırık ve 

çökük, lastiklerde yarık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Refik Osman Top Sokak no:1 

sayılı adres önünde park halinde bulunan trafik kaydı Derindere şirketi adına kayıtlı, 

Fatmanur ABACI (T.C.11023968178) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 GT 5911 

plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın arka camının kırık 

olduğu, aracın içinin tamamen yandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Stat çevresinde bulunan gösterici grubun İlhanlar 

Vinç ve İş Makinaları LTD. ŞTİ isimli firmaya ait Mehmet Zeki ÖZDEN (T.C.44512110772) 

isimli şahıs tarafından kullanılan (1) bir adet tır ve tıra bağlı olan dorseye zarar verdikleri, 

aracın ön cam, sağ ve sol kapı camlarının kırık olduğu,  direksiyon kutusuna zarar verildiği, 

çekicinin sağ ve sol tarafında bulunan dolap kapaklarının kırık olduğu, kriko ve avadanlık 

yerlerinin hasarlı olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Stat çevresinde bulunan Ersin İLHAN 

(T.C.40813658296) isimli şahıs tarafından kullanılan İlhanlar Vinç ve İş Makinaları Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ isimli şirkete ait (1) bir adet Vince gösteri grup tarafından zarar verildiği, 

bahse konu vincin sol kapı camının kırık olduğu, araç içi gösterge ekranının kırık olduğu, 

direksiyon sol sinyal kolunun kırık olduğu, tavan döşemesinin sökük olduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde eylem 

yapan gösterici grubun Süleyman AKSOY (T.C.41293934184) isimli polis memurun sevk ve 

idaresinde bulunan ayrıca yanında Memet Ali UĞUR (T.C.27949903148) isimli polis 

memurunun da bulunduğu Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne ait (1) bir resmi polis 

aracının sıkıştırması ve grubunun araca saldırması sonucu araçta maddi hasar meydana 

geldiği, ön camın tamamen çatladığı, sol yan tarafta darbe neticesinde göçük ve çiziklerin 

bulunduğu, sağ tarafında da bir çok kısmında göçük ve çiziklerin bulunduğu, çamurlukta kedi 

gözü diye tabir edilen lambanın kırılmış olduğu, sağ arka üst kısımda (2) iki adet göçük 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Dolmabahçe Sarayını karşısında Sadeddin KESGİN 

(T.C.13115223660) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 TBM 31 plaka sayılı (1) bir 

ticari araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın ön camının atılan taş neticesinde 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde park halinde olan 
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Halide KAYABAŞLI (T.C.31109143800) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 09 EC 626 

plaka sayılı (1) bir araca gösterici grup tarafından zarar verildiği, aracın arka camının kırılmış 

olduğu, sol arka stop lambasının kırıldığı, muhtelif yerlerinde darbeye bağlı ezik, göçük ve 

çiziklerin bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi üzerinde eylem yapan 

grubun atmış olduğu taş, sopa, şişe vb. yabancı maddelerin isabet etmesi sonucunda Çevik 

Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mehmet Nezir DİNÇER (T.C.32903333220) isimli polis 

memurunun sağ ayağından yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan İETT Genel 

Müdürlüğüne ait taşınmaz mallarda ilgili meydana gelen zarar ve ziyanın tespiti için 

müracaatta bulunan İETT’de Makine Mühendisi olarak çalışan Ömer ALTUNTAŞ 

(T.C.36097398836) isimli şahsın müracaatı sonrasında yapılan tespitlerde; Kadırgalar caddesi 

üzerindeki Dolmabahçe Değişken Mesaj İşareti sağ alt köşesi LED modülün hasarlı olduğu,  

Dolmabahçe Değişken Trafik işaretlerinin hasarlı olduğu, Dolmabahçe kollu bariyerlerinin 

yerinden söküldüğü, Dolmabahçe hareketli kameraların yerinden söküldüğü, Dolmabahçe 

çevre aydınlatma armatürlerine zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 5 kez 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzeri, Deniz Müzesi karşısı, 

Ortabahçe girişi, Sinanpaşa Camii Önü, Hasfırın Cadde girişi, Yıldız Mahallesi Serencebey 

yokuşu gibi adreslerde bulunan Türk Telekom’a ait bütün ankesörlü telefonların zarar gördüğü 

bu suretle de bahsi geçen olayda 6 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait, Murat AYANOĞLU 

(T.C.38083636816) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 34 UF 5276 plaka sayılı 

Ambulansa Beşiktaş Sait Çiftçi Sağlık Merkezi önünde gösterici grup tarafından yapılan taşlı 

ve sopalı saldırı sonucu zarar verildiği, ambulansın sol arka kapı camının kırık olduğu, sol 

arka stop lambasının kırıldığı, arka bagaj kapağı her iki tarafında göçükler olduğu, sol ön kapı 

camının kırık olduğu, yan sürgü kapı camının kırık ve kaportasında ezikler olduğu, ön camın 

tamamen kırık olduğu, aracın tavan kısmında ezikler ve tepe lambasının çatladığı, aracın 

muhtelif yerlerinde darbeye bağlı ezik, göçük ve çiziklerin bulunduğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda Muhammed Emin YAVAŞ (T.C.22904205206) isimli polis memurunun 

sevk ve idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının, sol 

yan camında kırık, cam muhafaza demirlerinde ezik, sağ ve sol ön far ve muhafazalarının 

kırık, sol ve sağ ön çamurluklarında kırık, kabin ve kupa arasında bulunan lastik muhafazanın 

yırtık, aracın kaporta bölümünde muhtelif yerlerde taş isabeti sebebiyle oluşan ezilme ve boya 

döküntüleri, sağ sinyal lambasının kırık, sağ kapı alt kısmında ezik ve yamulma ve arka 

kamera camının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda Turgay DİLSİZOĞLU (T.C.25549858714) isimli polis memurunun 

sevk ve idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının, sol 

ve sağ dikiz aynalarının kırıldığı, ön buldozed sağ piston kolu muhafaza demirinin kırıldığı, 

piston kolunun yağ akıttığı ve çalışmadığı, sol üst far koruma fiberinin kırık, ön kaput sol 
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açma kolunun ezik olduğu, sağ açma kolunun olmadığı, sol sinyal muhafazasının ezik, sağ üst 

farın kırık ve sol üst farın demirlerinin eğilmiş, ön cam sileceğinin kırılmış olduğu, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda Mehmet Akif BİNAY (T.C.10954821156) isimli polis memurunun sevk 

ve idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının, araç 

üstünde bulunan su topu, araç ön buldozer, sol dikiz aynası ön cam koruma demirleri, sol sis 

farı araç altı söndürme nozulu, sağ kapı basamak altı muhafazası, sağ sinyal koruma demiri, 

kaporta sağ arka tarafında dikiz ayna fiberinin zarar gördüğü, aracın muhtelif yerlerinde 

çökme ve çizilmeler meydana geldiği, (3) adet yan dikiz aynasında zarar meydana geldiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda İbrahim KAVALCI (T.C. 10284071092) isimli polis memurunun sevk 

ve idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının 

kaportasının muhtelif yerlerinde ezilmeler ve boya döküntüleri, ön buldozer sağ kürek 

topuzunun olmadığı, sol üst farın kırık olduğu, sol yan dikiz aynası arka bölüm tırnaklarının 

kırık olduğu, sağ arka lastik üzerinde yarılma, sağ arka köşesinde ezilme, ön cam yıkama 

nozul başlığının olmadığı, ön buldozer alt kısmında süpürge fırçasının olmadığı, (2) iki adet 

ayna, (4) dört adet lastiğin zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda Özgür ŞAHİN (T.C.64312022358) isimli polis memurunun sevk ve 

idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının; sis 

lambalarının, sağ arka çamurluğunun, sol dikiz aynasının, araç üstü söndürme nozullarının, 

sağ-sol yan cam muhafazalarının, sağ yan dikiz ayna kolunun, (3) üç adet lastiğin zarar 

gördüğü, atılan taşlar sebebiyle aracın muhtelif yerlerinde çökme, çizilme ve boya döküntüsü 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi önünde toplanan 

gösterici grubun güvenlik tedbiri alan güvenlik güçlerine taş, şişe, sopa vb. maddelerle 

saldırması sonucunda Mustafa HARBİ (T.C.2262830032) isimli polis memurunun sevk ve 

idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait (1) bir TOMA aracının; kaportası 

üzerinde taş vuruğu ezilmeler ve boya döküntüleri, ön kısım her iki far sinyali ve koruma 

demirlerinin kırıldığı, sağ ve sol sis lambalarının kırıldığı, sağ-sol dikiz aynalarının kırıldığı, 

(3) üç adet lastiğin yarıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Çatalca Adliye önünde toplanan eylemcilerin Polislere torpil 

attığı ve Abdulmennan BAYCAR (T.C.17072617976) isimli polis memuruna gelen torpilden 

dolayı yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Çekmeköy Merkez PTT Müdürü İsmail ERTAŞ 

(T.C.45676584386) isimli şahsın beyanına göre yüzleri kapalı eylemcilerin PTT binasına taş 

ve şişeler ile saldırdığı camları kırarak maddi zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi 
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Kaymakamlık Durağında Hakan OFLAZ (T.C.27437356692) isimli şahsın idaresindeki 34 JE 

6115 plaka sayılı araca eylemciler tarafından taş atıldığı ve camlarının kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Çekmeköy Vatan İlköğretim Okulu Otobüs Durağına 

eylemciler tarafından taş ve sopa ile saldırıldığı ve otobüs durağının kullanılamaz hale geldiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Kadıköy Söğütlü Çeşme civarında izinsiz gösteri yapan 

grubun AKP İlçe binasına taş, şişe, demir parçaları ile saldırması sonucunda maddi zarar 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Sancaktepe’de İETT Genel Müdürlüğüne ait (9) dokuz adet 

otobüs durağına gösteri yapan eylemci şahıslar tarafından zarar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda 9 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi ve Kaymakamlık 

binası civarında güvenlik tedbirleri alan Çevik Kuvvet Personellerine yönelik yapılan 

saldırılar sonucunda Şeref DİZAKAR isimli polis memuru dizinden yaralanmasına sebep 

olduğu, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan 

Vakıfbank şubesine ve PTT binasına yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı 

saldırılar sonucunda camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a ve 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Eski Ankara Caddesi üzerinde 

bulunan Akbank ve TEB Bank isimli bankalara yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan 

taşlı sopalı saldırılar sonucunda kapı ve pencere camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Sultangazi Cem evi önünde toplanan ve Gazi Polis 

Merkezine doğru yürüyüşe geçen, polis merkezinde bahçesinde bekleme yapan polis 

memurlarına ve polis merkezine taş, şişe havai fişek ve molotof ile saldıran, yollarda ateş 

yakmak suretiyle trafik akışını engelleyen gruba yapılan orantılı müdahaleden sonra grupların 

dağıtıldığı, yapılan bu eylemler neticesinde; Molotof atılan (2) iki zırhlı personel taşıyıcı 

aracın yanmaya başladığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a, 152/2-a, 

174 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Şişli Askeri Müze önünde Mehmet AVAT (T.C. 

10896062518) isimli şahsa ait 34 TBL 57 plaka sayılı araca eylemcilerin sopa ile saldırarak 

zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Gümüşsuyu Caddesi Süzer Plaza önündeki ana 

cadde, Maçka parkı, İnönü Stadyumu Dolmabahçe tarafı ana cadde üzerinde toplanan grubun 

güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe ve kaldırım taşlarını sökmek suretiyle saldırması ve 

Dolmabahçe Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine gruba yapılan tüm 

ikazlara rağmen eylemlerine devam etmeleri üzerine yapılan müdahale sonucunda toplam 

(82) seksen iki şüpheli şahıs gözaltına alındığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi 
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civarında gösteri yapan, yolu trafiğe kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı 

şekilde saldırıda bulunan gruba yapılan müdahale sonucunda (82) seksen iki şahsa 2911 sayılı 

kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığı, Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde Taksim 

Gezi Parkı protesto gösterileri kapsamında toplanan, Beşiktaş Çırağan Caddesini trafiğe 

kapatarak güvenlik güçlerine taşlı sopalı saldırıda bulunan araçlara ve çevreye cam şişe, taş, 

sopa ile zarar veren gruba yapılan müdahale sonucunda (9) dokuz şüpheli şahsın yakalandığı, 

Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Beşiktaş Gümüşsuyu Caddesi Süzer Plaza önündeki ana 

cadde, Maçka parkı, İnönü Stadyumu Dolmabahçe tarafı ana cadde üzerinde toplanan grubun 

güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe ve kaldırım taşlarını sökmek suretiyle saldırması ve 

Dolmabahçe Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine gruba yapılan tüm 

ikazlara rağmen eylemlerine devam etmeleri üzerine yapılan müdahale sonucunda toplam 

(82) seksen iki şüpheli şahıs gözaltına alındığı, Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

04 HAZİRAN 2013 

-04.06.2013 günü Avcılar Topkapı istikametinden Beylikdüzü istikametine seyir 

halin olan Mustafa MEME (T.C. 19010025682) isimli şahsın idaresindeki 34 TN 2736 plaka 

sayılı plaka sayılı Metrobüs Avcılar merkez durağında yolcu almak ve indirmek için durduğu 

sırada gösteri yapan grubun içerisinde bulunan şahıslar tarafından taş atılmak suretiyle sağ 

tarafta bulunan 5. sıradaki cam kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04.06.2013 günü Avcılar Son Durakta Adnan DELİOĞLU (T.C. 35642229946) 

isimli şahsın idaresindeki 34 TN 1927 Plaka sayılı Metrobüs Avcılardan Beylikdüzü 

istikametine hareket edeceği eylemciler tarafından atılan taşlardan arka kapı camının ikinci 

kanadını tamamen kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Birol ASLAN (T.C. 22417617954) isimli 

şahsın idaresindeki 34 TN 1896 plaka sayılı Metrobüse Avcılar Son durakta eylemcilerin 

aracının sol tarafından taş atmaya başladıkları bu nedenle aracının sol en arka camının 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kağıthane noktasına bağlı 34 

YB 3967 plaka sayılı, Savaş KÖSE (T.C.25256546386) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

bulunan (1) bir ambulansa Beşiktaş Dolmabahçe Tünel çıkışında gösterici grup tarafından 

yapılan taşlı ve sopalı saldırı sonucunda, sağ yan sürgü kapı üzerinde çökme ve çizilme, sağ 

ve sol arka bagaj altında çökme, sol stop lambasının kırık olduğu, aracın muhtelif yerlerinde 

çizik ve çökmelerin olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04.06.2013 günü Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 56 Sokak üzerinde bulunan 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe binası önünde güvenlik tedbirleri alan Emniyet 

Mensuplarına yönelik toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar 

sonucunda Mustafa BULUM (T.C.19007491742) ve Kerim ÇOLAK (T.C.26743963280) 
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isimli polis memurları vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmalarını sebep oldukları, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04.06.2013 günü Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi Haramidere Caddesi E5 

üzerinde Ercan ERGÜN (T.C.53599751532) isimli şahsın kullanımında olan Koral Nakliyat 

adına kayıtlı 34 DZ 9763 plaka sayılı tır çekicisinin eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı 

sopalı saldıralar sonucunda aracın sol ön kapısının camı kırılarak maddi zararlar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Sancaktepe Demokrasi Caddesi girişinde toplanan grubun 

yolu trafiğe kapatarak yasa dışı sloganlar atan, çevrede bulunan araç ve binalara zarar veren 

gruba yapılan müdahale sonucunda grubun dağılması sağlanmış, yapılan illegal gösteriler 

sonrasında eylemci grup tarafından;  

Sancaktepe Belediye Binasına, Eğitimsen önündeki otobüs durağına, PTT binasına 

Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan PTT Santral Kutusuna, bu suretle de bahsi geçen olayda 

4 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Osmangazi Caddesi ile Eski Ankara Caddesi kesişimin de bulunan Vakıfbank 

Atm’sine, Eski Ankara Caddesi üzerinde bulunan Akbank Banka şubesine, (2) iki şahsa ait 

apartmana ve (2) iki iş yerine saldırarak maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda 6 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Sultangazi Cem evi önünde toplanan ve Gazi Polis 

Merkezine doğru yürüyüşe geçen, polis merkezinde bahçesinde bekleme yapan polis 

memurlarına ve polis merkezine taş, şişe havai fişek ve molotof ile saldıran, yollarda ateş 

yakmak suretiyle trafik akışını engelleyen gruba eylemcilerin attığı taş ve Molotoflar 

sebebiyle 69-538 Kod nolu TOMA aracının Sağ arka çamurluk, sol yan kapağında göçük 

meydana geldiği, 34 A 6208 plaka sayılı zırhlı aracın muhtelif yerlerinde göçük meydana 

geldiği, aynalarının kırıldığı, tepe lambasının yandığı, 34 A 5446 plaka sayılı aracın tepe 

lambasının yandığı, cam koruma muhafazalarının ve arka stop lambalarının kırıldığı, bu 

suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a, 152/2-a ve 1 kez 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Şişli Mecidiyeköy den İnönü Mahallesi Cumhuriyet 

Caddesinde Mehmet Şakir KILIÇASLAN (T.C: 39934155290)  isimli şahsın 34 TFB 83 plaka 

sayılı taksisini eylemci grubun durdurduğu, araca taş ve sopa ile saldırarak çeşitli yerlerinde 

göçük meydana geldiği bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-04 Haziran 2013 günü Beşiktaş İnönü Stadı civarında gösteri yapan, yolu trafiğe 

kapatan, çevreye ve güvenlik güçlerine taşlı, sopalı şekilde saldırıda bulunan gruba yapılan 

müdahale sonucunda (82) seksen iki şahsa işlem yapıldığı, göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

05 HAZİRAN 2013 
-05.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Cenk GÜVENÇ (T.C. 59941028468) isimli 

şahısın idaresindeki 34 TN 1906 plaka sayılı araca eylemcilerin taş attığı aracın üst ön tabela 

camına geldiğini ve camın tamamıyla kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Beşiktaş Kadırgalar Caddesi üzerinde İsmail KOLUKISA 

(T.C.23998341122) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğüne ait (1) bir otobüse gösterici grup tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırıcı 
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sonucunda aracın sağ ön kapı yanında bulunan sinyal lambası ve sol orta kısımda bulunan 

camın kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-05.06.2013 günü Beylikdüzü ilçesi Güzelyurt Metrobüs Durağında Emre 

TERCANLI (T.C.23812954958) isimli şahsın toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan 

taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda yüzünden yaralanmasına sebep olduğu  (şahsın konuyla 

ilgili şikayetinin olmadığı), göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-05.06.2013 günü Beylikdüzü ilçesi Beylicum Avm isimli iş yerinin önünde Musa 

KASIRGA (T.C. 16226451502 ) isimli şahsın kullanımında olan babası adına kayıtlı 34 VJ 

7463 plaka sayılı aracının eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı saldırılar sonucunda 

ön camının kırılarak maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 Günü Kâğıthane Nurtepe Mahallesi Çemen Sokak No:5 sayılı 

adreste bulunan Cumhuriyet Halk Partisine ait temsilcilik binasına yönelik eylemci gruplar 

tarafından yapılan Molotof Kokteyli saldırı sonucunda parti binasının camlarının kırılarak, 

atılan Molotof sonucu mutfak kısmında yangınlar olduğu ve bina önünde bulunan tabelaların 

yanarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f, 152/2-a, 

174 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Sultangazi İsmet Paşa caddesinde eylemcilerin attığı taş 

sebebiyle 34 A 0628 plaka sayılı aracın muhtelif yerlerinde göçük meydana geldiği, sol arka 

çamurluğunun molotof atılması sebebiyle yandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a, 152/2-a, 174 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Şişli Divan Otel Önünde bıçak ile tehdit edilen Bouchra 

TAOUNINE isimli Fas Uyruklu bayan şahsın zorla Gezi parkında bulunan çadırlara 

götürüldüğü ve burada iki şahıs tarafından tecavüze uğrayarak eşyalarının gasp edildiği, 

göstericilerin cinsel saldırı şeklinde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun araç ve amaç suçları içerisinde bulunmadığı ancak bu suçların 

işlenmesi sırasında oluşan kargaşa ortamından yararlanılmak suretiyle işlendiği,  

-05 Haziran 2013 günü Üsküdar Küçüksu Mahallesi Yeşiltepe Evleri 2 Blok Sayılı 

adreste site içerisinde eylemlerin yapıldığı bu duruma tepki gösteren Adem Kaan PEHLİVAN 

(T.C. 68020269340) isimli şahsın 34 PEH 02 ve 34 GV 2816 plaka sayılı araçlarına 

eylemciler tarafından maddi zarar verildiği bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-05 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi, Sarayönü Caddesi, 

Gümüşsuyu Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Beşiktaş Meydanı, Dolmabahçe-Gazhane Caddesi 

Swiss Otel önünde toplanan güvenlik güçleri ve çevreye saldıran gösterici gruba yönelik 

yapılan müdahale sonucunda (86) seksen altı şahsın gözaltına alındığı, göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 

Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir 

unsuru içerisinde kaldığı, 

-05 Haziran 2013 günü İstanbul Teknik Üniversitesi bahçesinde meydana gelen 

olaylarda 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından (65) 

altmış beş şahsa işlem yapıldığı, göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

06 HAZİRAN 2013 
-06.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda İbrahim AK (T.C. 38873058316) isimli 
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şahısın idaresindeki 34 TP 2792 plaka sayılı araca eylemcilerin taş ile saldırdığı ön camının 

atılan taş ile kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-06.06.2013 günü Avcılar E-5 Yan yolda Şinasi AYER (T.C. 21028796218) isimli 

şahsın idaresindeki 34 TN 1888 plaka sayılı araca eylemciler tarafından saldırıldığı kapı 

camının tamamıyla kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-06 Haziran 2013 günü Beyoğlu Maksim Meydanı Şişli istikametinde Gaffar Ümit 

YILMAZ (T.C. 17033033998) isimli şahsın sorumluluğunda olan TURKCELL İletişim 

Hizmetlerine ait 34 GL 0080 plaka sayılı mobil baz istasyonuna eylemcilerin saldırdığı ve 

yakarak kullanılamaz hale getirdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-06 Haziran 2013 günü Sultangazi Cem evi önünde toplanan ve Gazi Polis 

Merkezine doğru yürüyüşe geçen, polis merkezinde bahçesinde bekleme yapan polis 

memurlarına ve polis merkezine taş, şişe havai fişek ve molotof ile saldıran, yollarda ateş 

yakmak suretiyle trafik akışını engelleyen gruba yapılan orantılı müdahaleden sonra grupların 

dağıtıldığı, yapılan bu eylemler neticesinde; İsmetpaşa caddesi üzerinde bulunan MOBESE 

kamerasında maddi zarar meydana geldiği bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

07 HAZİRAN 2013 

-07.06.2013 günü Avcılar Ambarlı Mahallesi Faik Bey Sokak Gül Apt No:26/3 sayılı 

adreste Hüseyin BOSTAN (T.C. 27497546644) isimli şahıs idaresindeki 34 EP 452 plaka 

sayılı araca eylemciler tarafından taş ile saldırıldığı sağ arka farın üst kısmı bagaj kapağının 

derin şekilde göçük olduğunu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-07.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Mizbah TOSUN (T.C 10668133996) isimli 

şahısın idaresindeki 34 TN 2903 plaka sayılı İ.E.T.T İşletmeleri Genel Müdürlüğüne kayıtlı 

Metrobüse Avcılar Kampüs durağında eylemcilerin taş attığı ve arka camının kırılmasına 

sebep oldukları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-07.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Ramazan TUFAN (T.C. 27583448180) 

isimli şahısın idaresindeki 34 TP 4324 plaka sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İ.E.T.T. 

İşleri Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı Metrobüse eylemcilerin taş attıkları camına gelen taşın camı 

kırdığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-07 Haziran 2013 günü Taksim İs Parkta bulunan (1) bir polis aracına eylemciler 

tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-07 Haziran 2013 günü Beylikdüzü AKP binası önünde toplanarak yolu trafiğe 

kapatan, güvenlik güçlerine, AKP binası ve çevredeki kamu mallarına taş, sopa, şişe vb. 

maddeler atarak zarar veren gruba yapılan müdahale sonucunda (4) dört şahsa 2911 Sayılı 

Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

08 HAZİRAN 2013 
 -08 Haziran 2013 günü Sultangazi Cem evi önünde toplanan ve Gazi Polis 

Merkezine doğru yürüyüşe geçen, polis merkezinde bahçesinde bekleme yapan polis 

memurlarına ve polis merkezine taş, şişe havai fişek ve molotof ile saldıran, yollarda ateş 

yakmak suretiyle trafik akışını engelleyen gruba yapılan orantılı müdahaleden sonra grupların 
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dağıtıldığı, yapılan bu eylemler neticesinde; (2) iki zırhlı araçta maddi zarar meydana geldiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

09 HAZİRAN 2013 
-09 Haziran 2013 günü Beyoğlu Gezi Parkında Hüseyin DİKİM (T.C. 33631794994) 

isimli şahsın İnşaat firması yetkilisi olduğu ve Greyder Marka iş makinasının lastiklerinin 

eylemciler tarafından lastiklerinin kesildiği maddi zarar verildiği tespit edilmiştir. (Firmanın 

şikayetinin olmadığı), göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

10 HAZİRAN 2013 
-10.06.2013 günü Avcılar Metrobüs son durakta Hüseyin AYGÜN (T.C. 

24746580848) isimli şahısın idaresindeki 34 ZJ 6025 plaka sayılı İETT İşletmeleri Genel 

Müdürlüğüne ait Metrobüse protesto eden grubun taş attığı aracın 3. kapının sağ kanat 

camının kırılmasına sebep olduklarını, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-10 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Kenan AKDENİZ (T.C. 

68467194410) isimli şahsın denetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan 34 

BB 8519 plaka sayılı su tankeri ve 34 EF 9613  plaka sayılı minibüsün eylemciler tarafından 

atılan taş ve sert cisimlerden dolayı camlarının kırıldığı, farlarının kırıldığı ve kaporta 

kısımlarında göçükler meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-10.06.2013 günü Sancaktepe Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Altan 

BİLİR (T.C.13157815786) isimli şahsın kullanımında olan 34 ED 7360 plaka sayılı aracına 

yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda aracının arka ve 

ön camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

11 HAZİRAN 2013 
-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında görev yapan Ebubekir Kürşat 

KARAKAVAK (T.C. 70336017096) isimli Polis Memuru eylemcilerin attığı taş ve 

Molotofların arasında kaldığı, atılan Molotofların sol koluna geldiği ve kolunda 2. Derece 

yanık olduğu 3. İş göremezlik raporu verildiği, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Atatürk Anıtı çevresinde eylemcilere müdahale eden 

polis memurlarından Mustafa BOZGEYİK (T.C. 42370217916) isimli polis memurunun 

eylemciler tarafından atılan taşlardan dolayı kolundan yaralandığı ve 10 gün iş göremez 

raporu aldığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Atatürk Anıtı çevresinde eylemcilere müdahale eden 

polis memurlarından Fatih KARABULUT (T.C. 36280160332) isimli polis memurunun 

eylemciler tarafından atılan taşlardan dolayı kolundan yaralandığı ve 4 gün iş göremez raporu 

aldığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında eylemcilere müdahale eden 

Polis memurlarından Murat SOYKAN (T.C. 45205343590) isimli şahsa eylemciler tarafından 

atılan taşın gelerek yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 
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üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde Hakan BAŞ (T.C. 

38440442166) isimli şahsa ait 81 DY 485 plaka sayılı araca eylemcilerin taş ve sopa ve 

molotof ile saldırdığı aracın ve içerisinde bulunan konfeksiyon ürünlerinin de yanarak 

kullanılamaz hale geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a ve 174/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında olaylara müdahale eden Polis 

Memurlarından Mehmet BEŞEL (T.C. 37463154834) isimli şahsa eylemcilerin attığı taşın 

geldiği ve başından yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Cumhuriyet No 11/B  sayılı adreste Hasan YIKAR 

(T.C. 60703318086) isimli şahsa ait döviz bürosuna eylemciler tarafından saldırıldığı, zırhlı 

camların çatladığı ve vitrin camının tamamen kırılarak camlar yazılama yapıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-11 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında İsmail KOYUTÜRK (T.C. 

18425163606) isimli polis Memuru eylemiler tarafından atılan taşlardan yaralanarak yere 

düştüğü ve yerde bulunan kırık molotof şişelerinden kolunda kesikler meydana geldiği ve 5 

gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-11 Haziran 2013 tarihinde sabah saatlerinde Taksim Meydanında bulunan terör 

örgütlerine ait pankartların indirilmesi ve provakatif eylemler gerçekleştiren şahısların 

uzaklaştırılmaları amacıyla bölgeye giden güvenlik güçlerine ve araçlarına molotof kokteylli,  

havai fişekli,  taşlı, sopalı, sapanlı saldırıda bulunulmuş, eylemci şahıslara su ve gazla 

müdahalede edilmiş, şahıslar ellerindeki molotof kokteylleri ile yakında bulunan bir otele ve 

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) binasına girdikleri tespit edilmesi üzerine, adli 

makamlardan alınan kararlar doğrultusunda yapılan uygulamalarda (72) şahıs yakalandığı, 

yakalanan şahıslardan yaşı küçük (13) şahıs Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, adli 

makamlara sevk edilen şahıslardan  (5) beşinin tutuklandığı tespit edilmiştir. Göstericilerin 

izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

12 HAZİRAN 2013 
-12 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokakta Zafer 

KANTARCI (T.C. 17884989116) isimli şahsın idaresinde olan Beyoğlu Belediyesine ait 34 

EA 5041 plaka sayılı çöp kamyonuna eylemcilerin taş ve şişe atarak ön camı kırdıkları, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesinde 

Bilgin ÖZKAN (T.C. 10676292036) isimli şahsa ait 34 FF 194 plaka sayılı aracını park ettiği 

yere eylemciler tarafından molotof atıldığı ve aracının sol arka farının ve tamponunun 

yandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a ve 174/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi No 121/B 

sayılı adreste Hamdi GÜREL (T.C. 45076159030) isimli şahsın müdürlüğünü yaptığı BİM 

A.Ş. isimli iş yerine eylemciler tarafından saldırıldığı ve kameraların yerinden söküldüğü, 

alarm cihazının kırıldığı ve dış kaplamaların söküldüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
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-12 Haziran 2013 günü Beyoğlu İstiklal Caddesinde tedbir alan güvenlik güçlerine 

eylemci şahısların demir bilye attıkları İrfan TEKİN (T.C. 40543646754) isimli polis 

memurunun eline gelen demir bilyeden parmaklarının kırıldığı ve 38 gün iş göremez raporu 

aldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 86/1, 86/3-c-e, 87/3 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Metro çıkışında bekleyen İlter ÜNAL (T.C. 

41524614366) şahsın idaresinde olan 34 UF 2273 plaka sayılı 112 Ambulansına eylemcilerin 

saldırdığı ve aracın çeşitli yerlerinde göçükler ve kırıklar meydana geldiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Şişli Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Diasa Market 

isimli işyeri ve deposuna ait güvenlik kameralarının ve dükkân camlarının kırıldığı, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Şişli Mithat Paşa Caddesi Keser Sokak No:3 sayılı adreste 

Döndü ÇİFTÇİ (T.C: 23884750502) isimli şahsın KİM marketin sorumlusu olduğu ve 

eylemci şahısların marketin girişini ve çıkışını gösteren 2 adet kameranın yerlerinden 

söküldüğünü ve çalındığı merdiven mermerlerinin yerinden söküldüğü, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-12 Haziran 2013 günü Şili Fevzi Çakmak Caddesi No:17 sayılı adreste Baran 

KARLIDAG (T.C. 58201239224) isimli şahsın Sazende Kebap isimli iş yerinin sahibi olduğu 

ve eylemciler tarafından işyerinin önünde bulunan tabela ve levhaların zarar gördüğünü ayrıca 

işyerinin girişinde bulunan ruhsatı adına kayıtlı 34 TP 4340 plaka sayılı aracımın da sağ arka 

kaputuna isabet eden cisimler neticesinde içe doğru çökme olduğu bu suretle de bahsi geçen 

olayda 2 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

13 HAZİRAN 2013 
-13 Haziran 2013 günü Şişli Tahir Yavuz ÖZDEMİR (T.C. 55684028918) isimli 

şahsın alınan beyanında İstanbul Ambarlı Limanına bağlı Asli 2010 isimli 5 metre boyunda 

2,5 m eninde olan sürat teknesinin tamirlerini ve boya, motor bakımlarını yaptırmak üzere 

daha önceden anlaşmış olduğu Mahmut Şevket Paşa mahallesi Odesa Bulvarı No:10/B Şişli 

sayılı adreste faaliyet gösteren tamirhaneye bıraktığını ve iş yerinden ayrıldığını, iş yeri sahibi 

kendisini aradığını ve iş yerinde bulunan teknesinin dışarıda yol üzerinde yanar vaziyette 

olduğunu gördüğünü söylediği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

14 HAZİRAN 2013 
-14 Haziran 2013 günü Avcılar Cihangir Mahallesi Fırat Sokakta (1) bir araca maddi 

hasar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-14 Haziran 2013 günü Şişli Halaskar gazi Caddesi 100/B sayılı adreste Adem 

MADAK (42793448966) isimli şahsın çalıştığı Kuveyt Türk Katılım Bankasına eylemciler 

tarafından saldırıldığı, şube camlarının kırıldığı, kameraların söküldüğü bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

15 HAZİRAN 2013 
-15.06.2013 günü Avcılar Cihangir Mahallesi Fırat Sokakta Şahsine BULUT (T.C. 

53698105670) isimli şahsa ait 34 ZA 5730 plaka sayılı aracına eylemciler tarafından sopa ile 

saldırdıkları ön camının kırık olduğunu ve sol ön çamurlukta ezilme meydana geldiğini, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa caddesinde Sedat 

GÜNDOĞDU idaresinde bulunan 34 EA 9145 plaka sayılı Belediye tarafından Akmercan 

Turizm Taşımacılık isimli firmadan kiralanan otobüse eylemcilerin taş ve sopa ile saldırarak 

ayna ve farlarına zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 
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maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi 119/A 

sayılı adreste Hasan Erol İLHAN (T.C. 42304128622) isimli şahsa ait Dünya Et isimli iş 

yerine eylemciler tarafından saldırıldığı ve iş yerine ait vitrin camlarının ve tabelasının atılan 

taşlar sebebiyle kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında eylemcilerin taşlı, sopalı 

saldırısına müdahale eden polis memurlarından Altay DUYAR (T.C. 26329407542) isimli 

polis memurunun eylemciler arasında kaldığı darp edildiği ve cüzdanının gasp edildiği, 

göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Kenan AKDENİZ (T.C. 

68467194410) isimli şahsın denetiminde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan 34 

BB 8524 Plaka sayılı su tankeri, 34 BB 8522 Plaka sayılı temizlik aracı ve 34 YB 5507 plaka 

sayılı binek otomobilin eylemciler tarafından atılan taş ve sert cisimlerden dolayı camlarının 

kırıldığı, farlarının kırıldığı ve kaporta kısımlarında göçükler meydana geldiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Divan Otel Önünde tedbir alan emniyet güçlerine 

eylemciler tarafından saldırıldığı Osman URGÜN (T.C. 39661451128) isimli polis 

memurunun kafasına taş geldiği ve dikiş atıldığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-15 Haziran 2013 günü Beyoğlu Şehit Muhtar Sokak No 23/A sayılı adreste Saadet 

KALU BÜLBÜL (T.C. 49132772454) isimli şahsa ait Reyhan Ev Yemekleri isimli iş yerine 

eylemci grup tarafından molotof atıldığı ve iş yerine ait tentenin yandığı, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a ve 174/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Kartal Orta Mahalle E-5 Kartal İstikametinde Recep KARAN 

(T.C. 43024223864) isimli şaşın idaresindeki 34 ZM 1473 plaka sayılı araca eylemciler 

tarafından taş ile saldırıldığı ve aracın sağ arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Şişli Askeri Müze yakınlarında Murat AYDIN (T.C. 

36826427974) isimli şahsın idaresinde bulunan 34 TKA 58 plaka sayılı araca eylemci şahsın 

yumruk vurarak ön camını kırdığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Şişli Mim Kemal Öke Caddesi No 1-C sayılı adreste Park 

halinde bulunan Besim GÖRAL (T.C. 38458602804) isimli şahsa ait 34 AH 3169 plaka sayılı 

araca eylemcilerin saldırarak arka camının kırıldığı, sol arka koltuğun yakıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Şişli Halaskargazi Caddesi No 22 sayılı adreste Mehmet 

Turgay BİLGİN (T.C. 15134616850) isimli şahsın bekçiliğini yaptığı inşaata eylemcilerin 

gelerek inşaat malzemelerini gasp ederek yola barikat kurdukları, göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç 

suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış 
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olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, yol kapatma eylemlerinin ise cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-15 Haziran 2013 günü Şişli Erkal ÖZDEN (T.C.10679555312) isimli şahsa ait 34 

HF 294 plaka sayılı araca ikametinin önüne park ederek aracının başından ayrıldığı eylemciler 

tarafından aracın ön camının orta kısmının itibaren tamamen çatladığı araç arka bagaj kapağı 

üzerinde bulunan camının tamamen parçalanmış olduğunu, sağ arka stop lambası mm 

parçalanmış olduğunu, aracın ön kaput kısmının sol köşe kısmında kaporta da değişik çap ve 

ebatlarda çöküntüler olduğu sağ ön çamurluğun kaporta kısmında çökme olduğu sağ arka 

kapısında boydan boya çiziklerin olduğunu aracın tavan kısmında muhtelif yerlerde değişik 

çap ve ebatlarda küçük çapta çöküntüler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü M.Ş.P Mahallesi Şişli Haydar BİLGİLİ (T.C. 39116053716) 

isimli şahsın ruhsatı çalıştığı şirket adına kayıtlı 34 GL 7019 plaka sayılı aracı Çamözü Aras 

kargonun önüne park ettiği araca gezi parkı protestoları nedeniyle eylem yapan şahısların  

sopa ile saldırarak zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 günü Şişli Bozkurt Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde Nazar 

Arasa MALCI (T.C. 41014543664) isimli şahsın çalıştığı şirkete ait olan 34 TP 7281 plaka 

sayılı aracını ikametine yakın olan Is Parka park ederek aracının başından ayrıldığı, 

eylemciler tarafından saldırılan aracın çoğu yerinde hasar olduğu ve arka camının kırık 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-15 Haziran 2013 Günü Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde bulunan 

Cengiz BAKMAZ (T.C. 27850551070) isimli şahsa ait 34 JDD 78 plaka sayılı aracına 

eylemcilerin sert cisimlerle saldırdığı ve aracının sol arka çamurluk, sağ arka çamurluk ve 

aracın tavanında çökmeler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

16 HAZİRAN 2013 
-16.06.2013 günü Avcılar Yeşilkent Mah. Balık Yolu Cad. Okul Sokakta Musa CAN 

(T.C. 38662888346) isimli şahsın idaresindeki 34 YMY 48 plaka sayılı araca eylemcilerin 

sopa ile saldırarak aracın camlarını kırmaya başladıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beşiktaş Barbaros Bulvarından Dolmabahçe Başbakanlık 

Ofisine dğru, İETT Genel Müdürlüğü Topkapı garajına bağlı 34 AD 9031 plakalı, Yunus 

AYDIN (T.C.23990565458) isimli İETT şoförünün sevk ve idaresinde seyir halinde bulunan 

(1) bir İETT otobüsüne gösterici grubun taş, sopa, şişe vb. maddelerle saldırması sonucunda 

aracın sol üst camının çatladığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beşiktaş Dolmabahçe Başbakanlık ofisine doğru gelen 

eylemci grubun ofise zarar vermelerini önlemek amacıyla Süleyman Seba Caddesi üzerinde 

görev yapan Çevik Kuvvet Müdürlüğünde görevli Orhan ÖZCAN (T.C.34268222638) isimli 

polis memuruna gösterici grubun sapanla bilyeler atarak saldırması sonucu, adı geçen polis 

memurunun sağ gözünün alt kısmından yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi Fındıklı Mevkiinde 

Süleyman Nurullah PEKER (T.C. 14245387598) isimli şahsın idaresinde bulunan 34 TL 4311 

plaka sayılı AKP Üsküdar İlçe Başkanlığına kayıtlı kamyonete eylemciler tarafından 

saldırıldığı ve aracın camlarının, farlarının kırıldığı, kaportasında göçük meydana geldiği, bu 
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suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Halıcıoğlu Örnek Köprüsünde seyir halinde olan 

Polis Memuru Faruk SÜRMELİ isimli şahsın idaresinde olan Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğüne ait 34 A 8452 plaka sayılı otobüs olaylar sebebiyle köprü altından geçerken 

eylemciler tarafından taş vs. cisimler atılması suretiyle araçta göçük, klimada, tepe 

lambasında, aynaları ve farlarında kırılmalar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Halıcıoğlu Örnek Köprüsünde seyir halinde olan 

Hayati KAYNAR (T.C. 21419260410) isimli şahsa ait 34 UV 1496 plaka sayılı araca 

eylemciler tarafından taş atıldığı ve ön camının kırıldığı, ön kaputta göçük meydana geldiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi No 121/B 

sayılı adreste Hamdi GÜREL (T.C. 45076159030) isimli şahsın müdürlüğünü yaptığı BİM 

A.Ş. isimli iş yerine eylemciler tarafından saldırıldığı ve kepenginin maddi zarar gördüğü, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi No 63/2 

sayılı adreste Veysel TUNA (T.C. 18907928532) isimli şahsa ait iş yerine eylemcilerin 

saldırdığı ve iş yerine ait vitrin camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beyoğlu Şahkulu Mahallesi İstiklal Caddesi No 25 sayılı 

adreste Cengiz TATLI (T.C. 15371389838) isimli şahsa ait olan Shake Shack İsimli iş yerine 

eylemciler tarafından saldırıldığı vitrin camının kırıldığı, koruma perdesinin tahrip edildiği ve 

içeride bulunan malzemelerin tamamının eylemciler tarafından gasp edildiği, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin izah 

olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç 

suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış 

olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-16 Haziran 2013 günü Eyüp Sultan Güzeltepe Nurtepe yaya üst geçidinin Sokullu 

Caddesi istikametinde İETT Genel müdürlüğüne ait 34 AD 9022 plaka sayılı araca 

eylemcilerin atmış oldukları taşlar sebebiyle aracın ön camının kırıldığı, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Kâğıthane Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi No:15 sayılı 

adreste bulunan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait Mobese direğinin eylemci gruplar 

tarafından yapılan saldırılar sonucunda yerinden sökülerek maddi zararlar verildiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Kâğıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi 

üzerinde bulunan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 8712 kod nolu mobese direğinin 

eylemci gruplar tarafından yapılan saldırılar sonucunda direğin kırılarak yerinden sökülüp 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 Maltepe Gülsuyu ve Gülensu Mahallelerinde toplanan grubun; 

E-5 Karayolu İstanbul istikametinde yürüyüşe geçen grubun Gülsuyu Basri Mete 

Köprüsü üzerinde E-5 Karayolu İstanbul istikametinde çöp konteynırlarını yaktığı yola 

barikat kurarak yolu trafiğe kapattığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a, 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin yolu kapatması şeklinde 

gelişen eylemleri ise şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 
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Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

Grup içerisinden kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından Ankara İstikametine seyir 

halinde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 93173 kod nolu resmi ekip 

otosuna taşlı saldırıda bulunulduğu, ekip otosu şoförü 332824 Sicil sayılı Gül Ali AKTAŞ 

isimli polis memurunun atılan taşlardan dolayı yaralandığı, araçta bulunan 363262 sicil sayılı 

Çağdaş ÇELİK ve 363307 sicil sayılı Hayrullah YETİŞ isimli polis memurlarının ekip 

otosundan çıkıp havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı, gösterici grubun ekip otosuna 

zarar verdiği ve araç içerisinde ateş yaktıkları aracı kullanılmaz hale getirdikleri ve araç 

içerisinde bulunan MKE MP-5-A3 markalı uzun namlulu silahla beraber 2 adet Polis tanıtma 

yeleğinin de alındığının tespit edildiği ve aynı grubun İETT aracına taşlı saldırıda bulunduğu 

aracın camlarının kırıldığı, MKE MP-5-A3 markalı uzun namlulu silahın daha sonra yaya üst 

geçidinde bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a ve 152/1-a, 152/2-a, 

149/1-a-c-d-h, 6136 sayılı yasanın 13/2 maddesinde tanımlı suçun işlendiği, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Yağma, Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Meclis Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Yunus Emre 

Camii yanında Abdülkadir GÜNGÖRÜLDÜ (T.C. 18523946996) isimli şahsın kullanımında 

olan 34 HN 2857 plaka sayılı aracının toplanan eylemci gruplar tarafından sol ön, sol arka ve 

sağ arka lastiklerinin bıçakla kesilerek maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Meclis Mahallesi Emre Sokak üzerinde Yavuz KOK 

(T.C. 22582182202) isimli şahsın kullanımında olan dayısının kızı adına kayıtlı 34 HD 9870 

plaka sayılı aracının toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı saldırılar 

sonucunda aracının çeşitli yerlerinde kaporta göçüklerinin oluşarak maddi zararlar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde Hasan 

UZUN (T.C. 58147357044) isimli şahsın kullanımında olan İETT’ye ait 34 FR 070 Plaka 

sayılı aracın eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda aracın ön 

ve ön giriş kapı camının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Meclis Mahallesi Emre Sokak üzerinde Aytaş 

BULUT(T.C.48772555250) isimli şahsın kullanımında olan 34 ER 0586 Plaka sayılı aracının 

eylemci gruplar tarafından yapılan saldırılar sonucunda aracın arka sağ lastiğinin bıçakla 

kesilerek maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Meclis Mahallesi Emre Sokak üzerinde Mustafa 

ÖNKUZU(T.C.39631866440) isimli şahsın kullanımında olan 34 JF 5089 Plaka sayılı 

aracının eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı  saldırılar sonucunda aracın ön , ön sağ 

ve ön sol kapı camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Meclis Mahallesi Emre Sokak üzerinde Hikmet 

ÇARKCI(T.C.29050579298)  isimli şahsın kullanımında olan 34 DP 8037 Plaka sayılı 

aracının eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı  saldırılar sonucunda aracın ön 

camının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Lise Caddesi Cami Sokak No:11 de 

bulunan Yunus Emre Kültür ve Bilgi Evine eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı 
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saldırılar sonucunda ön ve yan kısmında bulunan kameralarının kırılarak maddi zararlar 

verildiğini, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-16.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi girişinde Çevik 

Kuvvet personeli 347659 sicil sayılı Polis Memuru Necdet ÖZEL (T.C.63007276472) sol 

elinden, 291647 sicil sayılı Polis memuru Ümit BULUT (T.C.16945382132) ise ayağından 

taşkınlık yapan grubun atmış olduğu taş ve bilyelerin isabet etmesi sonucu hafif şekilde 

yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-16 Haziran 2013 günü Şişli Valikonağı Caddesi Hasan KİBAR (T.C. 44113818954) 

isimli şahsa ait işyerine eylemcilerin gelerek dükkan önünde bulunan (5) beş masa,(10) on 

sandalye ve (2) iki büyük şemsiyenin gasp edilerek yola barikat kurmada kullandıkları, 

göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, yol kapatma 

eylemlerinin ise cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-16 Haziran 2013 günü Şişli Halaskar Gazi Caddesi No 20 sayılı adreste bulunan 

Tekstilbank Pangaaltı Şubesine eylemciler tarafından sert cisimlerle saldırıldığı şube 

camlarının, kameralarının ve ATM cihazının kırılarak zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Şişli Valikonağı Caddesi üzerinde Özkan ÇELEBİ isimli 

şahsın idaresinde bulunan 34 YB 3504 plaka sayılı 112 Ambulansına eylemcilerin saldırdığı 

aracın birçok yerine vurarak göçük oluşturdukları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Şişli Rumeli Caddesi No 78 sayılı adreste Cem Harri 

CEMAL (T.C.37225469312) isimli şaha ait iş yerine eylemcilerin saldırdığı ve (13) on üç adet 

büyük çiçek saksılarını, (15) on beş adet mermerli masayı gasp ettikleri iş yeri camlarını 

kırdıkları, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

-16 Haziran 2013 günü Üsküdar Boğaziçi Köprüsü Anadolu girişinde Muhammed 

İlyas ŞEKER (T.C. 44653075992) isimli polis memurunun kullandığı 41 A 0158 plaka sayılı 

araca eylemcilerin taş attığı aracın sol arka camının kırıldığı, sol kaportada ve tavanda göçük 

meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Üsküdar Boğaziçi Köprüsü Anadolu girişinde Alper SAV 

(T.C. 13777446346) isimli polis memurunun kullandığı 41 A 0152 plaka sayılı araca 

eylemcilerin taş attığı aracın ön camının kırıldığı, sol kaportada ve tavanda göçük meydana 

geldiği, sağ ön farın kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Üsküdar Burhaniye Mahallesi Şile Yolunda hareket halinde 

olan Mustafa SEVBEN (T.C. 52897394298) isimli şahsın idaresindeki 34 TN 0278 plaka 

sayılı otobüse eylemciler tarafından taş atıldığı ve arka kapı camının kırıldığı, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-16 Haziran 2013 günü Beşiktaş Nüzhetiye Mahallesi Şair Nedim Caddesi üzerinde 
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toplanan, yolu trafiğe kapatarak görevli güvenlik güçlerine taş, sopa, bira şişesi gibi 

maddelerle saldırıda bulunan gruba yapılan müdahale sonucunda (42) kırk iki şahsa 2911 

Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

17 HAZİRAN 2013 
-17.06.2013 günü Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Yanyolda Sebahattin AYDIN (T.C. 

31156621184) isimli şahsın Metrobüs Hat Amiri olarak çalışmakta olduğu Pelican AVM 

önündeki Metrobüs durağından Avcılar Merkez (kampüs) durağına kendisine tahsis edilen 34 

FH 4230 plaka sayılı Topçuoğlu Otomotiv İnşaat San. ve Tic. A.Ş tarafından çalıştığı kuruma 

kiralık verilen araç ile seyir halinde olduğu sırada Taksim Gezi Parkı gösterileri yapan 

kalabalık bir grup arasından aracın ön camına taş gelerek camın zarar görmesine sebep 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-17.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Zafer ÇORBACI (T.C. 53944501898) isimli 

şahsın idaresindeki 34 TN 7950 plaka sayılı Metrobüse Tüyap istikametine gittiği sırada 

eylemcilerin taş atarak aracın camının kırılmasına sebep oldukları, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Turgut AKÇAY (T.C.29351215086) isimli 

şahısın idaresinde olan 34 TN 2807 plaka sayılı belediye otobüsü ile seyir halinde olduğu 

sırada eylemcilerin attığı taştan dolayı aracın sol arka 9. camının kırılmasına sebep oldukları, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-17.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Fikret ÇELİK (T.C.51352694218 )isimli 

şahısın idaresindeki 34 TN 2846 plaka sayılı Metrobüse Avcılar kampus durağında 

eylemcilerin taş attığını ve camın kırılmasına sebep oldukları, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Beyoğlu Karaköy Meydanın da, Maliye Caddesi ve 

Dolmabahçe ışıklarda yapılan izinsiz gösterilerde İBB ait Trafik İzleme Kameralarına 

gösterici gruplar tarafından maddi zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Beyoğlu Karaköy Meydanda Gezi Parkı olayları sebebiyle 

İBB ait trafik izleme kameralarının eylemciler tarafından taşlı saldırıya uğradığı ve 240 nolu 

Kamera ve Kamera Kabininin yakıldığı, Maliye Caddesinde 4501 Nolu Kameranın boyandığı 

Osman DANIŞMAN (T.C. 21073535916) isimli İBB Trafik Kontrol Merkezi Mühendisi 

tarafından tespit edildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a, 152/2-a ve 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Kağıthane Nurtepe Mahallesi Sedef Caddesi No:26 sayılı 

adreste İsmet DEMİRCİ (T.C.61300232164) isimli şahsın sorumluluğunda olan Bim Birleşik 

Mağazalar A.Ş. işyerinin eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı sopalı saldırılar sonucunda 

marketin vitrin camları kırılarak maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17 Haziran 2013 günü Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde eylemci grubun 2013/2217 

Kasa Numaralı İETT aracına taş atarak zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde toplanan 

eylemci gruplar tarafından Belediye Binasına yönelik yapılan taşlı ve sopalı saldırılar 

sonucunda belediye binasına ait kapı camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
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-17.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi Yeşiltepe Sokak 

No:14 sayılı adres önünde park halinde ve Binali DOĞAN (T.C. 50764221692) isimli şahsın 

kullanımında olan 34 JC 5511 plaka sayılı aracının eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve 

sopalı saldırılar sonucunda arka camının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-17.06.2013 günü Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde toplanan 

eylemci gruplar tarafından Çevik Kuvvet Personellerini taşıyan İETT’ye ait 34 ZJ 5980 Plaka 

sayılı otobüse yönelik yapılan taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda arka camının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, İnönü Mahallesi Eski Ankara Caddesi No:53 önünde bulunan İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne ait SRG-03 numaralı Mobese Kamerasının eylemci gruplar tarafından 

yerinden sökülerek maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

18 HAZİRAN 2013 

-18 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Gezi Parkında Abdulrahim TEMEL (T.C. 

43774407590) isimli şahsın gezi parkı projesinde taşeron firma yetkilisi olduğu ve 34 VV 

0082 plaka sayılı kamyonun olaylar sebebiyle inşaat alanından çıkartılamadığı ve 

eylemcilerin araca saldırarak camlarını ve iç kısmında bulunan cihazları kırarak zarar 

verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-18.06.2013 tarihinde Taksim Gezi parkı olaylarına aktif olarak katıldıkları ve MLKP 

terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda; (69) 

altmış dokuz şahsın yakalandığı, adli makamlara sevk edilen şahıslardan (27) yirmi yedisinin 

tutuklandığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-18 Haziran 2013 günü Kâğıthane Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi No:15 sayılı 

adreste bulunan İbrahim AYDEMİR (T.C. 28834277450 ) isimli şahsın şantiye şefliği yaptığı 

Hacı Ethem İlköğretim okulu inşaatının eylemci gruplar tarafından okula yönelik yapılan 

saldırı sonucunda maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

19 HAZİRAN 2013 

-19 Haziran 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanında Nuri MERMER (T.C. 

20770383448) isimli şahsın simit tezgahının olduğu eylemcilerin saldırısına uğradığı 

paralarının yağmalandığı ve simit tezgahının kullanılamaz hale getirildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında 

oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak işlendiği, 

-19 Haziran 2013 günü Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Ata iki Sitesi No 79 sayılı 

adreste Özge Namlı TUĞSEL (T.C. 26581176118) isimli şahsa ait aracın sileceklerinin 

eylemciler tarafından kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

20 HAZİRAN 2013 
-20.06.2013 günü Avcılar E-5 Yanyolda Mustafa CONKAR (T.C. 22477224000) 

isimli şahısın idaresindeki 34 TN 1915 plaka sayılı Metrobüse Avcılar Kampüs Durağından 

Avcılar Pelican AVM durağına gittiği sırada eylemciler tarafından atılan taşlardan arabanın 

sağ önden ikinci kanatlı kapısının sağdaki kanadının camının kırıldığı, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-20 Haziran 2013 günü Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Armağan Sokak üzerinde park 
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halinde bulunan trafikte ruhsatı Özlem YAMAN ÇOBAN (T.C.14507453986) adına kayıtlı 34 

EZ 8413 plaka sayılı araca gösterici grup tarafından yapılan saldırıcı neticesinde sol ön kapı 

camının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-20.06.2013 günü Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Salim 

YILMAZ (T.C. 43456732262) isimli şahsın kullanımında olan  İETT’ye ait 34 RRN 36 plaka 

sayılı otobüsün toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar 

sonucunda sol arka yan camının kırılarak maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-20.06.2013 günü Sancaktepe Atatürk Mahallesi Yüksel Sokak No:27 önünde park 

halinde olan ve Çetin CENAN (T.C.11209870424) isimli şahsın kullanımında babası adına 

tescilli 34 EF 1476 plaka sayılı aracının toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve 

sopalı saldırılar sonucunda arka camının kırılarak maddi hasar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

22 HAZİRAN 2013 
-22 Haziran 2013 günü Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi İstiklal Caddesi No 

71 sayılı adreste Pınar KILIÇ (T.C. 17528473018) isimli şahsa ait iş yeri kameralarının 

eylemciler tarafından çalındığı, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

23 HAZİRAN 2013 
-23 Haziran 2013 günü Beyoğlu Fransa Başkonsolosluğu önünde tedbir alan emniyet 

güçlerine taşlı saldırı başladığı Hakan KABAK (T.C. 27602095630) isimli polis memurunun 

atılan taşlardan dolayı başından yaralandığı ve 4 gün iş göremez raporu aldığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-23 Haziran 2013 günü Beyoğlu Evren Mahallesi Bahar Caddesi No 8 sayılı adreste 

Ramazan ARLI (T.C. 61750280234) isimli şahsa ait Batik Pazarlama isimli iş yerinde 

dekorasyon olduğu eylemciler tarafından içeride bulunan inşaat malzemelerinin ve inşaat 

makinalarının eylemciler tarafından çalındığı, göstericilerin izah olunan eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer almadığı ancak bu 

suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan yararlanılarak 

işlendiği, 

-23 Haziran 2013 günü Kâğıthane Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde 

bulunan PTT binasına yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan Molotof kokteyli saldırı 

sonucunda işyerinde maddi zararlar verildiği ve emniyet tedbiri görevinde bulunan 34 A 5473 

plaka sayılı zırhlı polis aracına eylemci gruplar tarafından yapılan Molotof kokteyli saldırı 

sonucunda araçta maddi zararlar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 

152/1-a, 152/2-a, 174 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-23.06.2013 Günü Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde 

Hüseyin KALINTAŞ (T.C. 43201954154 ) kullanımında olan 34 UB 9904 plaka sayılı 

aracının toplanan eylemci gruplar tarafından yapılan saldırılar sonucunda sağ arka lastiğinin 

bıçakla kesilerek maddi hasar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

24 HAZİRAN 2013 
-24.06.2013 günü Santaktepe Cemal KÖSTEK (T.C. 60397165928)  isimli şahsın 
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idaresindeki Coca - Cola Satış ve Dağıtım A.Ş ye ait 34 HF 7481 plakalı araca İnönü 

Mahallesi Demokrasi Caddesi Kader Sokak No:24 önünde park halindeki araca eylemciler 

tarafından saldırıldığı ve aracın sağ arka kapının kaportasında göçük meydana geldiği bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

26 HAZİRAN 2013 
-26 Haziran 2013 günü Kağıthane bölgesinde bulunan Nişantaşlar Otobüs Durağına 

yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda otobüs 

durağının camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

27 HAZİRAN 2013 
-27 Haziran 2013 günü Sancaktepe Osman DANIŞMAN (T.C. 21073535916) isimli 

şahsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğünde Mühendis olarak çalıştığı 

Sarıgazi Mh. Atatürk Caddesi Sarıgazi Meydanda Trafik ışıklarının yanında bulunan trafik 

akışını izleyen Kamera direği ve bu direkte bulunan Pelco Espirit X35 marka kamera, Cisco 

888 marka modem, Pelco Net 5301 TI marka Encoder ve DSC marka Alarm cihazı ile bu 

cihazları destekleyen elektrik cihazlarının panolarına Taksim Gezi Parkı Protestosuna katılan 

eylemciler tarafından zarar verildiğini beyan ettiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-27.06.2013 günü Sancaktepe Atatürk Mahallesi Arslan Sokak No:13 sayılı adreste 

bulunan ve Reşide KARAGÖZ(T.C. 35845792070) isimli şahsın işletiminde olan Bakkal 

Dükkanına yönelik eylemci gruplar tarafından yapılan taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda 

bakkalın ön camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

28 HAZİRAN 2013 
28.06.2013 günü Nuripaşa Mahallesi 10. Sokak üzerindeki bir adresin bodrum 

katında poşet içerisinde bulunan el bombasının uzman ekip tarafından etkisiz hale getirildiği 

tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 174/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

29 HAZİRAN 2013 
-29 Haziran 2013 günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grupların katılım sağladığı grubun yolu trafiğe kapatarak yasa dışı sloganlar 

atması grubun içerisinden güvenlik güçlerine taş, soda şişesi, bira şişesi, sapan ile bilye gibi 

maddelerin atılması üzerine grubun 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediği tespit 

edilen toplamda (11) on bir kişiye işlem yapıldığı, göstericilerin izah olunan şekilde gelişen 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-29 Haziran 2013 günü Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grupların yolu trafiğe kapatarak yasa dışı sloganlar atması grubun içerisinden 

güvenlik güçlerine taş, soda şişesi, bira şişesi, sapan ile bilye gibi maddelerin atılması üzerine 

grubun 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediği tespit edilen toplamda (13) on üç kişiye 

işlem yapıldığı bu eylem neticesinde, (3) üç polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı 

tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

30 HAZİRAN 2013 
-30 Haziran 2013 günü Sancaktepe Atatürk Mah. Arslan Sk. No:13 sayılı adreste Ela 

Gıda isimli iş yerine eylemciler tarafından taş atıldığı kapı camı ve 2 adet sabit camların 

kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 
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tespit edilmiştir. 

06 TEMMUZ 2013 

-06 Temmuz 2013 günü Beyoğlu İstiklal Caddesi girişinde toplanan grubun emniyet 

yetkililerince uyarıldığı ve akabinde grubun taş, soda şişesi, bira şişeleri ile saldırdığı grubun 

direncini kademeli olacak şekilde müdahalede bulunulduğu dağılan grubun tekrar İstiklal 

Caddesi Demirören İş Merkezi önünde toplandığı ve barikat kurarak basınçlı bomba attığı, 

polise sapanla bilye attığı ve olaylar sonunda (58) elli sekiz kişilik grubun gözaltına alındığı, 

aynı gün Talimhane Caddesi tarafından Taksim meydanına gelen gruba elinde pala olduğu 

değerlendirilen şahsın eylemci gruba saldırdığı akabinde gözaltına alındığı, grubun uyarılara 

rağmen dağılmayarak (1) bir polisi yaraladığı ve olaylar sonunda (3) üç şahsın gözaltına 

alındığı, göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-06 Temmuz 2013 günü Beyoğlu Taksim Meydanı civarında 2911 Sayılı Kanuna 

Muhalefet ve Görevli Memura Mukavemet suçu ile yakalanan (59) elli dokuz şahsa işlem 

yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

08 TEMMUZ 2013 

-08 Temmuz 2013 günü Beyoğlu İstiklal Caddesi içerisinde toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grupların katılım sağladığı yaklaşık 100 kişilik grubun yolu trafiğe kapatarak 

yasa dışı sloganlar atması üzerine grubun 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediği tespit 

edilen toplamda (39) otuz dokuz kişiye işlem yapıldığı bu eylem neticesinde, göstericilerin 

izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-08 Temmuz 2013 günü Beyoğlu Galatasaray Meydanında Toplanan Taksim 

Dayanışma Platformu üyesi olan (48) kırk sekiz şahıs hakkında işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

31 TEMMUZ 2013 

-31 Temmuz 2013 günü Beyoğlu Eski tramvay durağı önünde toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grupların katılım sağladığı yaklaşık 100 kişilik grubun yolu trafiğe kapatarak 

yasa dışı sloganlar atması üzerine grubun 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlediği tespit 

edilen toplamda (10) on şüpheli şahsa işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah 

olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

03 AĞUSTOS 2013 

-03 Ağustos 2013 günü Beyoğlu Galatasaray meydanında toplanan grup emniyet 

tedbiri alan emniyet görevlilerinin uyarılarına rağmen grup eylemlerine devam ettiği polise 

taş, sopa ve şişe attığı, olayların akabinde (39) otuz dokuz şahıs hakkında işlem yapıldığı 

tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemlerinin şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

10 EYLÜL 2013 
-10 Eylül 2013 günü Kadıköy Caferağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesi içerisinde 

toplanarak Altıyol Boğa Heykeline doğru yürüyüşe geçen ve caddeye barikat kurup ateşe 

vermek suretiyle yolu trafiğe kapatan, görevli güvenlik güçlerine taş, olta kurşunu, 
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kullanılmış gaz fişekleri atarak saldıran gruba yapılan müdahale sonucunda (21) yirmi bir 

şahsa 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Mala Zarar Verme 

suçundan işlem yapıldığı, olaylar neticesinde; (2) iki polis memurunun atılan maddelerden 

dolayı yaralandığı, (3) üç polis arabasında maddi zarar meydana geldiği, (3) üç iş yerinde 

maddi zarar meydana geldiği, Ziraat Bankası Şubesi ve ATM cihazında maddi zarar meydana 

geldiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda 5 kez TCK’nin 151/1, 3 kez 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin yolu 

kapatması ve görevli kamu görevlilerine direnmesi şeklinde gelişen eylemlerin ise 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

11 EYLÜL 2013 
-11 Eylül 2013 günü Kadıköy Altıyol Boğa Heykeli önünde toplanarak yola barikat 

kurup ateşe vermek suretiyle yolu trafiğe kapatan, görevli güvenlik güçlerine taş, olta kurşunu 

gibi cisimler ile saldıran gruba yapılan müdahale sonucunda (13) on üç şahsa 2911 Sayılı 

Kanuna Muhalefet Mala Zarar Verme suçundan işlem yapıldığı, olaylar neticesinde; Altıyol 

TEB Banka Şubesi ve ATM cihazında maddi zarar meydana geldiği, (1) bir iş yerinde maddi 

zarar meydana geldiği ve kepenklerine yazılama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi 

geçen olayda 3 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Göstericilerin yolu kapatması şeklinde gelişen eylemleri ise şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

12 EYLÜL 2013 
-12 Eylül 2013 günü Kadıköy Altıyol Boğa Heykeli önünde toplanarak yola barikat 

kurup ateşe vermek suretiyle yolu trafiğe kapatan, daha sonra yüzlerinde gaz maskesi bulunan 

ve bez parçaları ile yüzlerini saklayarak Halitağa Caddesi üzerine de barikat kurup ateşe 

vermek suretiyle yolu trafiğe kapatan, çevrede bulunan dükkânlara taş ve sopalarla saldırarak 

zarar veren gruba yapılan müdahale sonucunda (16) on altı şahsa 2911 Sayılı Kanuna 

Muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin yolu kapatması şeklinde 

gelişen eylemleri ise şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

13 EYLÜL 2013 
-13 Eylül 2013 günü Kadıköy Söğütlü Çeşme Metrobüs Durağı önünde toplanarak 

önce yolu trafiğe kapatan, çevrede barikat kurarak ateş yakan gruba yapılan müdahale 

sonucunda (44) kırk dört kişiye 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldığı, 

olaylar neticesinde (1) bir İETT otobüsünde maddi zarar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. Göstericilerin yolu kapatması şeklinde gelişen eylemleri ise şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

İZMİR İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

31 MAYIS 2013  

-31.05.2013 günü Basmane Meydanı Döner Kavşağının Gazi Bulvarı ile Anafartalar 

Caddesi kesişimi önünde emniyet tedbiri alan Çevik Kuvvet Görevlilerine yönelik eylemci 

gruplar tarafından yapılan taşlı, sopalı ve şişeli saldırılar sonucunda, 246551 ss Polis memuru 

Halim SARI ve 224065 ss Emniyet Amiri Mehmet DİREM vücutlarının çeşitli yerlerinden 

yaralanmışlardır, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 
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-31.05.2013 günü Basmane Meydanı Gazi Bulvarı Girişi Alfemo önünde toplanan 

grubun taşlı saldırılar sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne Ait 35 A 2013 resmi 

polis otosunun arka camı kırılarak maddi zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31.05.2013 günü Basmane Meydanı Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan otobüs 

durakları ile Gediz Üniversitesi Çankaya Yerleşkesi binasına toplanan eylemci gruplar taş ve 

sopalar ile saldırarak otobüs duraklarına ve binaya ait camların kırılarak maddi zararlar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-31.05.2013 günü Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 45 AK 419 plaka 

sayılı eylemciler tarafından atılan taş ve sopalar sonucu aracın ön camının kırıldığı, çeşitli 

yerlerinde kaporta göçüklerinin olmasıyla maddi zararlar olduğu, Otobüs durağında park 

halinde bulunan 35 RV 228 plaka sayılı Belediye Otobüsünün arka camının eylemciler 

tarafından atılan taş ve sopalar sonucu kırılarak maddi zararlar oluştuğu, yine Hürriyet Bulvarı 

üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 9 ayrı otobüs durağının camlarının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 10 kez TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31.05.2013 günü Montrö Meydanı No:35/1-A Alsancak adresinde bulunan Mc 

Donald’s isimli iş yerine eylemciler tarafından atılan taş, sopa ve şişeler sonucu lobi ve kapı 

camlarının kırıldığı, iş yerine ait 34 JV 3114 ve 34 YJ 3422 plakalı iki adet motora maddi 

zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31.05.2013 günü Hürriyet Bulvarı 1368 sokak no:12/1 sayılı adresteki Fuat Bayan 

Kuaförü isimli iş yerinin eylemciler tarafından atılan taş ve sopalar sonucu camlarının 

kırılarak maddi zararlar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-31.05.2013 Günü Şair Eşref Bulvarı üzerinde eylemciler tarafından yapılan taşlı ve 

sopalı saldırılar sonucu (1) bir belediye otobüsün camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

01 HAZİRAN 2013 

-01.06.2013 günü yaşanan olaylar nedeniyle Basmane Meydanında emniyet tedbiri 

alan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personellerine yönelik olarak toplanan eylemci gruplar 

tarafından atılan taş, sopa, cam şişe, demir çubuk vb., cisimlerin atılması sonucu ; İl Emniyet 

Müdür Yardımcısı Doğu ATEŞ, 224413 SS Emniyet Amiri M.Erkan SUBAY, 323832 SS 

Kom. Yrd. Melih ÖZCAN, 326718 SS Polis Memuru Çağatay HASTÜRK, 364448 SS Polis 

Memuru Barış ÖNER, 354434 SS Polis Memuru Coşkun Özer, 348847 SS Polis Memuru 

Çağrı BAYSAL, 361382 SS Polis Memuru Gürkan BULUT, 335843 SS Polis Memuru 

Oğuzhan KIVIRCIKLAR, 340305 SS Polis Memuru Gürcan KÖSEMEK, 346369 SS Polis 

Memuru Mehmet İmam AKSOY,360900 SS Polis Memuru Mehmet DAĞLI, 337315 SS Polis 

Memuru Mehmet İlkay AĞAÇ, 360030 SS Polis Memuru Bekir ETKEN,341041 SS Polis 

Memuru Muhammet ETLİK, 360256 ss Polis Memuru Ümit KOÇER, 360595 SS Polis 

Memuru Emrah YILMAZ ve 204548 ss Polis Memuru Özkan KAN’un vücudunun çeşitli 

yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01.06.2013 günü Basmane Meydanında eylemci gruplar tarafından atılan taş, sopa, 

cam şişe, demir çubuk vb., cisimlerin isabet etmesi sonucu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 

ait; 35 A 1731 Plaka sayılı TOMA-1, 35 A 1719 Plaka Sayılı TOMA-2, 35 A 2158 Plaka sayılı 

TOMA-3, 35 A 2339 Plaka sayılı TOMA 4, 35 A 3441 Plaka sayılı TOMA-5, 35 A 1228 Plaka 
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sayılı PANZER-1, 35 A 1230 Plaka sayılı PANZER-2, 35 A 2439 SHORTLAND-1, 35 A 2539 

Plaka sayılı ZPP-2, araçlarının camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, muhtelif 

yerlerinde ezilme, göçüklerin olduğu, Araçların lastikleri kesici aletler ile yarılarak 

patlatıldığı,  araçlara ait dikiz aynalarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda 9 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 Günü Basmane Meydanı, Hürriyet Bulvarı çevresinde gerçekleşen 

olaylarda eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu Tem ŞB. Müdürlüğüne 

ait 35 A 2524 plaka sayılı Şortlant tipi aracın kaportasında ve kamera korkuluğunda maddi 

zararlar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günün Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde bulunan; eylemciler tarafından 

yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu 35 DB 1093, 35 DLU 62 Plaka sayılı belediye 

otobüslerinin camlarının kırılarak, İzmir BB Ayni ve Nakdi Yardımlar Şubesinin giriş kapı 

camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, 1369 sokak üzerinde bulunan Alisa Vitamin Bar 

isimli iş yerinin camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

3 kez TCK’nin 152/1-a ve 1 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Basmane Tren Garı önünde bulunan 35 CSA 79 ve 35 V 2211 

plaka sayılı Belediye otobüslerinin eylemciler tarafından camlarının kırılarak maddi zararlar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarında bulunan Turkcell İletişim Merkezi isimli iş 

yerinin eylemciler tarafından gerçekleştirilen taşlı, sopalı saldırılar sonucu camlarının 

kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı No:22/A Konak sayılı 

adreste bulunan mağaza yetkilisi Mustafa ERSOY( T.C. 37531695504) olan Starbucks Coffee 

isimli iş yerinin, toplanan ve eylem yapan gruplar tarafından iş yerinin yağmalandığı, iş yeri 

iç kısmında yazılamalar olduğu, atılan taş, sopa ve şişeler sebebiyle iş yerinin camlarının 

kırılarak maddi zararlar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan diğer eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun amaç ve araç suçları içerisinde yer 

almadığı ancak bu suçların işlenmesi sırasında oluşan ortamın yaratmış olduğu imkanlardan 

yararlanılarak işlendiği, 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarı No:74 sayılı adreste bulunan Şok Market isimli iş 

yerinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldıralar sonucu kapı camının kırılarak 

maddi zararlar oluşturulduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarı No:10 sayılı adresteki Ziraat Bankası Şubesinin 

eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldıralar sonucu camlarının kırılarak maddi zararlar 

oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarı üzerinde bulunan İş Bankası Şubesinin eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldıralar sonucu giriş kapı ve vitrin camlarının kırıldığı, 

Bankaya ait ATM cihazlarına maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Vakıfbank Şubesinin eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu farklı cephelerinde bulunan kapı ve vitrin 

camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 
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maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Şeker Bank Şubesinin eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu güvenlik kameraları kırılarak maddi zararlar 

oluşturulduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Cumhuriyet Bulvarı No:88/A sayılı adreste bulunan Bank Mellat 

isimli bankanın eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu vitrin ve kapı 

camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Cumhuriyet Bulvarı No:22 sayılı adreste bulunan Vakıfbank 

Şubesi ve Cumhuriyet Bulvarı No:140/2A sayılı adreste bulunan Akbank Şubesine ait 

eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu vitrin ve kapı camlarının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Cumhuriyet Bulvarı no:67 sayılı adreste bulunan otobüs 

duraklarını eylemciler tarafından taşlı saldırılar sonucu reklam tabelalarının kırılarak zararlar 

verildiği, Cumhuriyet Bulvarı no:63 sayılı adreste bulunan EBSO Sanayi Odasının güvenlik 

kameralarının kırılarak maddi zararlar verildiği, Halit Ziya Bulvarı no:36 sayılı adreste 

bulunan Garanti Bankasına ait güvenlik kameralarının kırılarak maddi zararlar verildiği, 

Cumhuriyet Bulvarı No:188/A Sayılı adreste bulunan Linens isimli mağazanın eylemciler 

tarafından taşlı saldırılar sunucu kapı camları kırılarak maddi zararlar verildiği, Cumhuriyet 

Bulvarı no:67 sayılı adreste bulunan ING Bank Bölge Müdürlüğüne ait eylemciler tarafından 

taşlı saldırılar sonucu kapı camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda 4 kez TCK’nin 151/1 ve 1 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Plevne Bulvarı No:25 sayılı adreste bulunan Garanti Bankası ve 

Ziraat Bankasına ait eylemci gruplar tarafından taşlı sopalı saldıralar sonucu ATM cihazları, 

vitrin ve kapı camlarına maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Talatpaşa Bulvarı No:23/A sayılı adreste bulunan Kifidis Ortopedi 

isimli işyerinin, Talatpaşa Bulvarı No:27/A sayılı adresteki İşbankası Şubesinin, Talatpaşa 

Bulvarı No:33/1-C sayılı adreste bulunan Le Charme Parfümeri iş yerinin ve Talatpaşa 

Bulvarı No:13 sayılı adreste bulunan Hakkı Tosyalı işyerinin kapı ve vitrin camlarının 

eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu kırılarak maddi zararlar verildiği, 

bu suretle de bahsi geçen olayda 4 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü 1386 sokak üzerinde park halinde bulunan 34 JY 4663 plaka sayılı 

Renault Marka aracın ön kaputuna eylemciler tarafından zararlar verildiği, Kültür Mahallesi 

1407 Sokak üzerinde park halinde bulunan 35 APJ 56 Plaka sayılı Peugeot marka aracın, 35 

DB 1569 Plaka sayılı Volkswagen aracın ve 35 AE 521 Plaka sayılı aracın eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucunda  muhtelif yerlerine zararlar verildiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda 4 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Şehit Nevres Bulvarı No:8 sayılı adreste bulunan Finansbank 

şubesinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu camlarının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Alsancak Talatpaşa Bulvarı No:35-A sayılı adresteki Berk Optik ve 

Ferruh Filiz Optik isimli iş yerlerinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar 

sonucu camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez 
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TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Akbank, Halkbank ATM’lerine 

eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu maddi zararlar verildiği, bu suretle 

de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Shoebox isimli iş yerinin ve 

İş Bankası şubesinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu camlarının 

kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01.06.2013 günü Plevne Caddesi üzerinde bulunan Vakkoroma isimli iş yerinin, 

Elias Ev yemekleri isimli iş yerinin ve Vakıfbank Ege Bölge Müdürlüğünün eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu vitrin camlarının kırılarak maddi zararlar 

verildiği tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda 3 kez TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

02 HAZİRAN 2013 

-02.06.2013 günü Vasıf Çınar Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 KB 0365 

plaka sayılı Hyundai marka, 35 ECH 84 plaka sayılı Volkswagen marka araçların eylemciler 

tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu camlarının kırıldığı ve muhtelif yerlerinde 

göçükler olup maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 2 kez TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Cumhuriyet Meydanı no:11/A sayılı adreste bulunan Fibabank 

şubesinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu ATM’lerine maddi 

zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Yeni Asır isimli iş yerinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, 

sopalı saldırılar sonucu camlarının kırılarak maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Atatürk Lisesi önünde park halinde bulunan 35 CNF 66 Plaka 

sayılı belediye otobüsünün eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu ön ve 

arka camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Dr. Mustafa Bey Caddesi No:22 sayılı adreste bulunan Çiçek 

Standının eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu camlarının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü şair eşref bulvarı üzerinde park halinde bulunan 34 JE 2182 plaka 

sayılı Citroen marka aracın eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu 

camlarının kırıldığı ve muhtelif yerlerinde göçük ve çizikler olduğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Lozan Meydanında bulunan belediyeye ait 35 BVM 25 plaka sayılı 

otobüsün eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu kapı camlarının kırılarak 

maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Plevne Bulvarı üzerinde bulunan Mia Bar, Kuaför Necati-İzzet 

Hakan, Pıtı Pıtı Ledy isimli iş yerlerinin eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar 

sonucu camlarının kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 3 kez 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Plevne Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 35 UK 254 Plaka 

sayılı Chevrolet marka otonun eylemciler tarafından yapılan taşlı, sopalı saldırılar sonucu ön 

cam ve sileceklerinin kırılarak maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 
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TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02.06.2013 günü Çiğli Şehit Erdal KILIÇ Polis Merkezi Amirliğinin eylemciler 

tarafından atılan taş, sopa ve şişeler sonucu Polis Merkezi Amirliğinin oda camlarının 

kırılarak maddi zararlar oluştuğu, Polis Merkezi Amirliğine ait 81.52 kod nolu resmi ekip 

aracında camları kırılmak suretiyle maddi zararlar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

2 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

03 HAZİRAN 2013 

-03.06.2013 günü Şirintepe Mahallesi 8124 Sokak No:9 Çiğli sayılı adreste bulunan 

Ak Parti Çiğli İlçe Binası eylemci gruplar tarafından, parti binasına yönelik taş ve Molotof 

kokteyli atmak suretiyle bina pencere ve kapılarını kırarak, atılan Molotof kokteylleri ile 

yakılmak suretiyle maddi zararlar verilmiştir. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-f, 152/2-a, 174 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca; Terör Örgütlerinin talimatları doğrultusunda Taksim Gezi Parkını bahane 

ederek Terör örgütlerinin ideolojilerini ve eylemlere aktif bir şekilde katılarak baskı, cebir, 

terör, şiddet yöntemlerini kullanarak güvenlik güçlerine, araçlarına, kamu ve özel kurum 

binalarına, vatandaşlara ait araç ve iş yerlerine taşlı, molotof kokteyli kullanarak saldırmak, 

sokak, cadde duvarlarına terör örgütlerinin sembollerini simgeleyen yazılamalar yapmak, 

terör örgütleri lehine yasadışı slogan atmak, spor kulüp taraftarlarını ve masum vatandaşları 

provoke etmek, T.C. devletini ve devletin kurumlarını aşağılamak ve terör örgütü üyesi olmak 

suçundan; MLKP Terör Örgütüne Yönelik yapılan operasyonlarda (11) on bir şahsın 

tutuklandığı, MKP Terör Örgütüne Yönelik yapılan operasyonlarda (5) beş şahsın gözaltına 

alındığı, DHKP-C Terör Örgütüne Yönelik yapılan operasyonlarda (3) üç şahsın gözaltına 

alındığı, DSİH Terör Örgütüne Yönelik yapılan operasyonlarda (2) iki şahsın gözaltına 

alındığı, TKP-ML Terör Örgütüne Yönelik yapılan operasyonlarda (14) on dört şahsın 

gözaltına alınıp, (13) şahsın tutuklandığı, KPY-KÖZ Terör Örgütüne Yönelik yapılan 

operasyonlarda (2) şahsın tutuklandığı, TKEP-L Terör Örgütüne Yönelik yapılan 

operasyonlarda (3) üç şahsın gözaltına alındığı, MLSPB Terör Örgütüne Yönelik yapılan 

operasyonlarda (4) dört şahsın gözaltına alındığı, TKİP Terör Örgütüne Yönelik yapılan 

operasyonlarda (13) on üç şahsın tutuklandığı, tespit edilmiştir. Şahısların izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 

KAYSERİ İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013  

-01 Haziran 2013 günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı Almer AVM önünde toplanan 

protestocu grubun yapılan basın açıklamasından sonra AKP binasına yürüyüşe geçtiği, polise 

taş, şişe, maytap atıkları, yola barikat kurdukları, olaylar sonunda;  

Müşteki Polis Memuru Yalçın YILDIRIM (T.C. 65488068836) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı sol dizinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Yusuf TAŞTAN (T.C. 66715124776) isimli şahsın torpil 

denilen patlayıcının yüzüne gelmesi sonucu yüzünden ve burnundan yaralandığı, 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Aykut KAYAR (T.C. 36661187996) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı sağ ayak kaval kemiğinden ve sol baldırından yaralandığı, göstericilerin 

yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 
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Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Ahmet SIRCI (T.C. 20122511352) isimli şahsın atılan parke 

taşından dolayı sağ ayak bileğinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Emre SEVİNDİK (T.C. 70819110030) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı sol el bileğinden yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen 

eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Fatih ATSIZ (T.C. 21470725996) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı sağ kolundan yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Polis Memuru Mustafa ÜZGÜL (T.C. 50008594438) isimli şahsın atılan 

taşlardan dolayı sağ omzundan yaralandığı, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

Müşteki Necip KORKMAZYÜREK (T.C. 64288306704) isimli şahıs Seyfi Şahin 

KBB Hastane Müdürü olduğunu, atılan taşlardan dolayı hastanenin dış cephesindeki kaplama 

üzerine çekilmiş resimlerin hasar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Şahin SÖZERİ (T.C. 27542331478) isimli şahıs Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi Mimar Sinan Parkında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, parkta iki adet 

aydınlatma direğinin kırıldığı, iki adet aydınlatma direğinin sökülerek götürüldüğünü, iki adet 

metal çöp sepetinin kullanılamaz hale getirildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

38 A 0426 plaka sayılı resmi polis otosunun ön iki yan camının kırıldığı ve sol dikiz 

aynasının atılan taşlardan dolayı zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

38 A 0220 plaka sayılı TOMA aracının sağ ve sol yan camlarının, kaportasının hasar 

gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Menderes ERKOÇ (T.C. 44773508592) isimli şahsa ait 38 KT 806 plaka 

sayılı aracın tavanında, arka tamponunda ve dikiz aynasında hasar olduğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Muhteber ÇELİK (T.C. 57835083920) isimli şahsa ait 38 VR 205 plaka 

sayılı aracın sol arka kapı, sol arka çamurluk, sağ arka ve ön arka çamurlukta hasar oluştuğu, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir.  

Müşteki Kamil KÖKSAL (T.C. 51961275488) isimli şahsa ait 06 D 0750 plaka sayılı 

aracın üst cam tavanının atılan taşlardan dolayı tamamen kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Hasan ERASİL (T.C. 12263788298) isimli şahsa ait 38 ZK 537 plaka sayılı 

aracın arka camının kırık olduğu ve sol arka çamurluğunda ezilme olduğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Tuba TUNCA (T.C. 13913543830) isimli şahsa ait 38 YD 537 plaka sayılı 

aracın tavanının çöktüğü, ön kaporta kısmının ezildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 
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TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Kayseri Talas Anayurt Meydanında toplanan gösterici grubun 

çöp bidonları devirerek yola barikat kurdukları, polise taş attıkları yolda ateş yaktıkları, 

orantılı müdahalelerden sonra 2911 SKM suçundan (10) on şahsa işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

KÜTAHYA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

Kütahya ilinde meydana gelen eylemlerde; (64) altmış dört şahsa 2911 Sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 

Göstericilerin izah olunan şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

MALATYA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

03 HAZİRAN 2013 
-03 Haziran 2013 günü Malatya Paşa Köşkü Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde 

toplanan eylemci gruplar tarafından, cadde üzerine kurulmuş Çevik Kuvvet barikatına yönelik 

taş, plastik ve cam şişeler atılmış, atılan bu cisimlerden dolayı Çevik Kuvvet barikatının 

arkasında bulunan Malatya Emniyet Müdürlüğüne ait Ses Yayın Cihazı aracının arka camı 

kırılarak maddi hasarlar görmüştür. Bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin diğer eylemlerinin ise 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

MERSİN İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 

-Mersin ili Mahmudiye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi No:56 sayılı yerde faaliyet 

gösteren Sena İnşaat Malzemeleri iş yerinin camlarını kırıldığı, olay ile ilgili olarak işyeri 

sahibi Gültekin NALBANT (T.C.21323307652) isimli şahsın alınan beyanında; “01.06.2013 

günü saat:20:30 sıralarında işyerini kapattığını, 03.06.2013 günü işyerine geldiğinde 8 mm’lik 

vitrin camının kırılmış vaziyette olduğunu gördüğünü, yaptığı araştırmalarda Taksim Gezi 

parkı ile ilgili toplanan gruplarının işyerinin önünde toplandıklarını öğrendiğini, grubun daha 

çok ses çıkarmak ve ses getirmesi için dükkanının darabasına vurduklarını ve bu şekilde 

dükkanın camının grup tarafından kırıldığını düşündüğünü” beyan ettiği tespit edilmiştir. bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı üzerinde eylem yapan, yolu barikat 

kurmak ve ateş yakmak suretiyle kapatan şahısların taşlı, şişeli ve hava fişekli saldırısı 

sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Musab KURAN (T.C.67711187918) 

isimli polis memurunun sağ kolundan yaralandığı, göstericilerin izah oluanan eylemlerinin 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Forum AVM Opet Petrol önünde güvenlik 

güçlerine taş, sopa, şişe ve molotofla saldıran eylemci grubunun atmış olduğu taş ve şişelerin 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah TIRAŞ (T.C.47191055686) isimli polis 

memuruna isabet etmesi sonucunda sağ ayağından yaralandığı, göstericilerin izah oluanan 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 
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kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Forum AVM Opet Petrol önünde güvenlik 

güçlerine taş, sopa, şişe ve molotofla saldıran eylemci grubunun atmış olduğu taş ve şişelerin 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Yasin KARASİS (T.C.47827112394) isimli polis 

memuruna isabet etmesi sonucunda sağ kolundan yaralandığı, göstericilerin izah oluanan 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Park içi cep 

sineması batı kısmın civarında eylem yapan, yolu barikat kurmak ve ateş yakmak suretiyle 

kapatan şahısların taşlı, şişeli ve hava fişekli saldırısı sonucunda Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli Serkan TEPEBAŞILI (T.C.23377969084) isimli polis memurunun 

atılan taşlar neticesinde sol dizinin altından yaralandığı, göstericilerin izah oluanan 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Güvenevler Opet Petrol yanında görev alan 

güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğünde görevli Habil KESME (T.C.22859437370) isimli polis memuruna isabet 

etmesi sonucunda sol ayağından yaralandığı, göstericilerin izah oluanan eylemlerinin 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci grubunun atmış olduğu 

taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Hacı Bekir KILLI (T.C.14740295800) 

isimli polis memuruna isabet etmesi sonucunda sol dizininden yaralandığı, göstericilerin izah 

oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci grubunun atmış olduğu 

dolu bira şişesinin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Savaş FARSAK 

(T.C.19927071826) isimli polis memuruna isabet etmesi sonucunda sağ omuzundan 

yaralandığı, göstericilerin izah oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Havuzlu Kavşak civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Muhammet Kasım 

YUMUŞAK (T.C.62125458890) isimli polis memuruna isabet etmesi sonucunda sol 

ayağından yaralandığı, göstericilerin izah oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Havuzlu Kavşak civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Galip 

TÜRKMENOĞLU (T.C.46996847632) isimli polis memurunun sol göğüs kısmına isabet 

etmesi sonucunda yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 86/1, 86/3-c-e, 87/3 

maddelerinde tanımlı suçun işlendiği anlaşılmıştır. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 
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Havuzlu Kavşak civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mehmet 

DURGUN (T.C.12229432500) isimli polis memurunun sağ ayağına isabet etmesi sonucunda 

yaralandığı, göstericilerin izah oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Havuzlu Kavşak civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Musa AY 

(T.C.29189519172) isimli polis memurunun sağ ayağına isabet etmesi sonucunda yaralandığı, 

göstericilerin izah oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Yaprak Tantuni isimli işyeri 

civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci grubunun atmış olduğu 

taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Ümit DEVECİ (T.C.13277328104) isimli 

polis memurunun sol bacak kaval kemiğine isabet etmesi sonucunda yaralandığı, 

göstericilerin izah oluanan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde 

görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci grubunun atmış olduğu taşların 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Doğan Can ÇAĞDAŞ (T.C.44236221600) isimli 

polis memurunun sol ayağına isabet etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah oluanan 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Havuzlu Kavşak civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Özer ŞAHİN 

(T.C.23209737430) isimli polis memuruna isabet etmesi sonucunda sağ ayağından 

yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı ADESE Kavşağı önünde 

eylem yapan, yolu barikat kurmak ve ateş yakmak suretiyle kapatan şahısların taşlı, şişeli ve 

hava fişekli saldırısı sonucunda atılan taşlardan bir tanesinin Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğünde görevli Metin KARAALP (T.C.21550044146) isimli polis memurunun sol 

koluna isabet etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Suphi Öner Öğretmenevi civarında görev alan güvenlik güçlerine taş ve şişe saldıran eylemci 

grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Mehmet Emin 

AYRAN (T.C.68821233878) isimli polis memurunun ayağına ve sol tarafında isabet etmesi 

sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde görev alan güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe, demir ve molotofla saldıran eylemci 
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grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Erdal ÇÖRTÜK 

(T.C.25070696960) isimli polis memurunun sağ el işaret isabet etmesi sonucunda yaralandığı, 

göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Forum AVM Opet civarında görev alan güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe, demir ve molotofla 

saldıran eylemci grubunun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 

Sercan EREN (T.C.14290315522) isimli polis memurunun sağ avuç, sol diz kapağı ve sağ diz 

altına isabet etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Forum AVM Opet civarında görev alan güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe, demir ve molotofla 

saldıran eylemci grubunun atmış olduğu şişelerin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 

Abdulhakim KAÇAR (T.C.38459138562) isimli polis memurunun sol bacağına isabet etmesi 

sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı ADESE Kavşağı önünde 

eylem yapan, yolu barikat kurmak ve ateş yakmak suretiyle kapatan şahısların taşlı, şişeli ve 

hava fişekli saldırısı sonucunda atılan taş ve şişelerin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde 

görevli Harun AKKAYA (T.C.52297445200) isimli komiserin elini kestiği, vücudunun çeşitli 

yerlerinden yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

Dumlupınar kavşağında görev alan Gençer ÇAĞLAR (T.C.19160832000) ve Ali Ramazan 

ARICI (T.C.12797833112) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan Trafik 

Denetleme Şube Müdürlüğüne ait 5474 kod nolu resmi ekip otosuna eylemci grubunun 

saldırısı sonucunda sağ ön kapı camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde Yunus FINDIK (T.C.11188312892) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde 

bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 6217 kod nolu polis otosuna, eylem yapan 

grubun taş, sopa ve şişelerle saldırması sonucunda aracın, arka camı, sağ arka çamurluğu, arka 

sağ kapı ve arka sağ kapı camının zarar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde Emrah YILMAZ (T.C.34423871350) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde 

bulunan Terör Mücadele Şube Müdürlüğüne ait sivil polis otosuna eylem yapan grubun taş, 

sopa ve şişelerle saldırması sonucunda aracın, sol arka çamurluk kısmının zarar gördüğü, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 

üzerinde Mustafa YILDIZ (T.C.21773129248) isimli ambulans şoförünün sevk ve idaresinde 

bulunan 112 Acil Servisine ait 33 ES 112 plaka sayılı ambulansa eylem yapan grubun taş, 

sopa ve şişelerle saldırması sonucunda aracın arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 
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üzerinde Onur ŞAHİN (T.C.20144575592) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde 

bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait 33 A 0332 plaka sayılı resmi polis otosuna, 

eylem yapan grubun taş, sopa ve şişelerle saldırması sonucunda otobüsün sol orta büyük 

camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Yenişehir İlçe Emniyet 

Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği hizmetinde Özkan ÖZCAN 

(T.C.18607166814) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan 33 A 0883 plaka 

sayılı transit marka resmi polis otosuna Adnan Menderes Bulvarından 1. Cadde istikametine 

doğru seyir halinde bulunduğu esnada, eylem yapan grubun taşla saldırması sonucunda aracın 

sol arka camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mustafa YILDIZ (T.C.21773129248) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde bulunan 112 Acil Servisine ait 33 ES 112 plaka sayılı ambulansa Adnan Menderes 

Bulvarı Barış Meydanı önünde eylem yapan grubun ellerinde bulunan sopa ve şişelerle 

saldırmaları sonucunda aracın arka kapı camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Yılmaz OKALİN (T.C.65260158632) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde olan 34 JC 2336 plaka sayılı araca Andan Menderes Bulvarı Cep Sineması 

civarında eylem yapan şahıslar tarafından taş atmak ve araca tekme atmak suretiyle zarar 

verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi 1401 Sokak üzerinde Kenan SEVİNÇ 

(T.C.10711113296) isimli şahsın sevk ve idaresinde kullanılan ve mahalle muhtarlığı önünde 

park halinde bulunan 06 BC 4781 plaka sayılı araca eylem yapan şahısların atmış olduğu taş, 

sopa vb yabancı cisimlerin isabet etmesi sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği, 

aracın arka camı ve sol arka stop lambasının kırılmış olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili geneli meydana gelen protesto olayları sonucundan 

bulvar ve sokaklarda bulunan reklam panolarının işletmeciliğini yapan Yıldız Ada Petrol 

Ürünleri isimli şirketin yetkilisi Nurettin BOZKURT (T.C.16141684078) isimli şahsın yapmış 

olduğu müracaatında; yapmış olduğu kontrollerde il genelinde (80) seksen adet raket cinsi, 

reklam panosu, (2) iki adet Megalight reklam panosu, (10) on adet durak reklam panosu, (2) 

iki adet silindir kule reklam panosunun zarar gördüğünü tespit ettiğini beyan etmiştir. bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı üzerinde Halil KIZMAZ 

(T.C.37597475928) isimli şahsın sevk ve idaresinde olan 33 BYE 21 plaka sayılı araca yolu 

trafiğe kapatarak eylem yapan grubun ellerinde bulunan taş, demir ve sopalarla saldırması 

sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği, şahsın da başından darbe aldığı ve 

yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan yaralama eylemlerinin şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Cep Sineması 

önünde park halinde bulunan, Ayşe Bengü OKÇU (T.C.11531347038) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde kullanılan 33 BTT 32 plaka sayılı araca eylem yapan grubun zarar verdiği, aracın 

muhtelif yerlerinde iz ve göçükler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi GMK Bulvarı Dumlupınar 
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Kavşağında meydan gelen eylemler neticesinde eylemci grup tarafından Dumlupınar 

kavşağındaki trafik sinyalizasyon direklerinde bulunan (2) iki adet, Adnan Menderes Bulvarı 

üzerindeki havuzlu kavşakta bulunan sinyalizasyon direklerindeki (3) üç adet ve Forum 

kavşağındaki sinyalizasyon direklerindeki (1) bir adet toplamda (6) altı adet trafik 

sinyalizasyon direğindeki ışıklarının kırılmış olduğu, konu ile ilgili olarak Büyükşehir 

Belediyesi Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Elektrik Teknikeri Taner KAPLAN 

(T.C.36025529608) isimli şahsın kurum adına şikâyetçi olduğu, bu suretle de bahsi geçen 

olayda 3 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik civarında 

görev yapan güvenlik güçlerine yönelik taşlı, sopalı, şişeli ve molotoflu saldırı yapan eylemci 

grubun atmış olduğu taşlardan bir tanesinin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Serdal 

SOĞANCI (T.C.52369453478) isimli Komiser Yardımcısının göğüs kafesine isabet etmesi 

sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili Yenişehir Ak Parti İlçe binası önünde bekleme 

görevi yapan güvenlik güçlerine eylem yapan şahısların taşlı, şişeli ve sopalı saldırısı 

sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Oğuz ALAGÖZ (T.C.41023751890) 

isimli polis memuruna atılan taşların vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, göstericilerin 

izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili Yenişehir Ak Parti İlçe binası önünde bekleme 

görevi yapan güvenlik güçlerine eylem yapan şahısların taşlı, şişeli ve sopalı saldırısı 

sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Abdullah DAĞI (T.C.44470138832) 

isimli polis memuruna atılan taşlardan dolayı sağ omuzundan yaralandığı, göstericilerin izah 

olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik Şube 

Müdürlüğü önünde park halinde bulunan Tuncay KOCA (T.C.20266045140) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde kullanılan 33 A 0507 plaka sayılı resmi araca eylemci grup 

tarafından atılan taş, şişe ve yabancı cisimlerin isabet etmesi sonucu aracın ön camı sol 1 

numaralı büyük cam ve yanındaki 2 numaralı camın kırıldığı, kaportanın muhtelif yerlerinde 

atılan taşlardan dolayı ezilme olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik civarında 

görev yapan güvenlik güçlerine yönelik taşlı, sopalı, şişeli ve molotoflu saldırı yapan eylemci 

grubun atmış olduğu yabancı maddelerden dolayı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 

Yunus Emre BAYIK (T.C.19534133290) isimli polis memurunun yaralandığı, göstericilerin 

izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Tulumba Köprüsü civarında görev 

yapan güvenlik güçlerine yönelik taşlı, sopalı ve şişeli saldırı yapan eylemci grubun atmış 

olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Ahmet DELİCE 

(T.C.17485258864) isimli polis memurunun sol eline isabet etmesi sonucu yaralandığı, 

göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 
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suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik Şube 

Müdürlüğü önünde park halinde bulunan İsa KOCA (T.C.53869408654) isimli polis 

memurunun sevk ve idaresinde kullanılan 33 A 0014 plaka sayılı resmi araca eylemci grup 

tarafından atılan taş, şişe ve yabancı cisimlerin isabet etmesi sonucu aracın arka camının 

kırıldığı, sağlı sollu kaportalar üzerinde ezilmeler olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi 

üzerinde Ümit KAYA (T.C.12241355160) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde bulunan 

33 A 0917 resmi plakalı otoya eylemci grubun taş, şişe ve sopalarla yapmış olduğu saldırı 

sonucunda aracın muhtelif yerlerine taş isabet ettiği, kurulan barikatın temizlendiği esnada 

aracının kürek kısmının pistonları ve pimlerinin kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube 

Müdürlüğü hizmetinde Rıdvan SANCAKTAR (T.C.50578020894) isimli polis memurunun 

sevk ve idaresinde, yanında Salih YILDIZ (T.C.25078005412) ve Bilal AKATEKİN 

(T.C.10201451600) isimli polis memurları ile seyir halinde bulunduğu esnada 33 A 0912 

plaka sayılı resmi otoya Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde eylemci 

grubun yapmış olduğu taşlı sopalı saldırı sonucunda, aracın muhtelif yerlerine taş isabet ettiği, 

grup içerisinden yüzü kapalı şahıslar tarafından araca doğru el yapımı patlayıcı olduğu tahmin 

edilen maddenin atıldığı, sağ ön camda çatlaklar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili GMK Bulvarı Tulumba Köprüsü civarında görev 

yapan güvenlik güçlerine yönelik taşlı, sopalı ve şişeli saldırı yapan eylemci grubun atmış 

olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Yunus Emre GÜZEL 

(T.C.18310221930) isimli polis memurunun sol bacağına isabet etmesi sonucu yaralandığı, 

göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme 

suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne hizmetinde Cumali 

ATASÖZ (T.C.10168352804) isimli polis memurunun sevk ve idaresinde kullanılan 33 A 

0295 plakalı resmi otoda eylemci grubun taşlı sopalı saldırısı sonucunda ön camının, sol 

birinci camının kırık ve sol yolcu ikinci cam üzerinde çatlaklar olduğu, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili Yenişehir Ak Parti İlçe binası önünde bekleme 

görevi yapan güvenlik güçlerine eylem yapan şahısların taşlı, şişeli ve sopalı saldırısı 

sonucunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Onur GAZEL (T.C.35944501078) 

isimli polis memurunun sağ ayak bileğine isabet etmesi sonucu yaralandığı, göstericilerin izah 

olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzeri Forum civarında 

eylem yapan grubun güvenlik güçlerine atmış olduğu taş, sopa vb. yabancı cisimlerin 

güvenlik güçlerinin arkasında bulunan olaylar ile ilgisi olmayan cadde üzerinde yürüyen Efe 

Erdoğan KİBAROĞLU (T.C.19060158224) isimli şahsın kafasına isabet etmesi sonucunda 

başından yaralandığı,(Şahıs konu ile ilgili davacı ve şikayetçi değil ) göstericilerin izah olunan 

eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya 

Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde 

kaldığı, 

-02 Haziran 2013 günü Güvenevler Mahallesi 20. Cadde üzeri Forum civarında 
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eylem yapan grubun Bayram KARABOĞA (T.C.10144624642) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde bulunan 65 HC 532 plaka sayılı araca taş, sopa vb cisimlerle saldırması sonucunda 

aracın arka stop lambasının kırıldığı, arka sol kapıda hasar olduğu, muhtelif yerlerinde göçük 

ve eziklerin bulunduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Bilal SEVER (T.C. 64612091122) isimli şahsın sevk ve 

idaresinde bulunan 33 T 0063 plaka sayılı ticari otoya Palmiye Mahallesi 2. Cadde Öztürk 

Eczanesi yanında yüzleri maskeli grubun aracın önünü keserek aracın üzerine çıktıkları, ön 

tamponu ve ön farı kırdıkları, araca zarar verdikleri, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-02 Haziran 2013 günü Mersin ili İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Barış 

parkından başlamak üzere çevre cadde ve sokaklarda toplanan eylemci grubun yapmış olduğu 

gösteriler neticesinde; 

GMK Bulvarı ve Dumlupınar caddesinin kesiştiği yerde bulunan trafik ikaz 

levhalarının sökülmüş olduğu, çöp konteynerlerinin yer devrilmiş ve çöplerinin yakılmış 

olduğu, Dumlupınar Caddesi ile From köprü altı arası 1. Cadde üzerinde trafik ikaz 

levhalarının zarar görmüş olduğu, (2) iki adet belediye otobüs durağının camlarının kırılmış 

olduğu, GMK Bulvarı üzeri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kavşağı ile 

Dumlupınar Kavşağı arasında  (2) iki adet belediye otobüs durağının camlarının kırılmış 

olduğu, GMK Bulvarı üzeri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kavşağı ile Tulumba 

Kavşağı arasında (3) üç adet belediye otobüs durağının camlarının kırılmış olduğu, (1) bir 

adet telefon kulübesinin zarar görmüş olduğu, İnönü Bulvarı üzerindeki  (1) bir adet belediye 

otobüs durağının camlarının kırılmış olduğu bu suretle de bahsi geçen olayda 11 kez TCK’nin 

152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Dumlupınar Caddesi ile From köprü altı arası 1. Cadde üzerinde (3) üç billboardın 

camlarının kırılmış olduğu, Dumlupınar Caddesi üzerinde (5) beş Bilboard’ın camlarının 

kırılmış olduğu, 1. Cadde ile 20. Caddenin kesiştiği yerde bulunan (1) bir adet bilboardın 

camlarının kırılmış olduğu, Halk Bankası ATM cihazının camının kırılmış olduğu, 20. Cadde 

üzeri From karşısında bulunan (2) iki adet bilboardın camlarının kırılmış olduğu, GMK 

Bulvarı üzeri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kavşağı ile Dumlupınar Kavşağı 

arasında (3) üç adet bilboardın camlarının kırılmış olduğu, GMK Bulvarı üzeri Toplum 

Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kavşağı ile Tulumba Kavşağı arasında (11) on bir adet 

bilboardın camlarının kırılmış olduğu, GMK Bulvarı ile Kushimato sokağının kesiştiği yerde 

bulunan Akbank vitrin camlarının kırılmış olduğu, İnönü Bulvarı üzerindeki (2) iki adet 

bilboardın camlarının kırılmış olduğu, Adnan Menderes Bulvarı Havuzlu kavşak civarında (1) 

bir adet bilboardın, İnönü Mahallesi Muhtarlığı karşısı (1) bir adet bilboardın, Kushimato 

sokağının kesiştiği yerde (1) bir adet bilboardın, (2) iki adet bilboardın camlarının kırılmış 

olduğu bu suretle de bahsi geçen olayda 23 kez TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun 

işlendiği tespit edilmiştir. 

Dumlupınar Caddesi İtfaiye karşısında bulunan Dünya ASLAN isimli işyerinin 

reklam pano camlarının kırılmış olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

1. Cadde üzerinde From NİNE WEST isimli işyerinin camlarının kırılmış olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

GMK Bulvarı üzeri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kavşağı ile 

Dumlupınar Kavşağı arasında  Masif isimli işyerinin reklam pano camının kırılmış olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 
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03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanında 

toplanan bulvar üzerinde yolu kapatan, güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe, demir ve molotofla 

saldıran eylemci grubun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 

Veysel GÜZELÖZ (T.C. 34319057462) isimli polis memurunun sol kaval kemiğine isabet 

etmesi sonucunda yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine 

atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanında 

toplanan bulvar üzerinde yolu kapatan, güvenlik güçlerine taş, sopa, şişe, demir ve molotofla 

saldıran eylemci grubun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Sefa 

ADIGÜZEL (T.C.29257787298) isimli polis memurunun sol dizine isabet etmesi sonucunda 

yaralandığı, göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Güvenevler Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde Halil İbrahim 

CEDİMOĞLU (T.C.29794735882) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 33 ACC 85 plaka 

sayılı araca eylem yapan grubun içerisinde bulunan şahısların aracının ön camına sert bir 

cisimle vurarak kırdığı, araçta maddi hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü GMK Bulvarı üzerinde Emre ÖZER (T.C.50455389830) 

isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 06 ZIM 57 plaka sayılı araca eylem yapan şahısların 

atmış taşın isabet etmesi sonucunda araçta maddi hasar meydana geldiği, aracın sağ üst 

tavanından çökme olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Bahçelievler Mahallesi 1. Cadde Eyfer Pastahanesi önünde 

Ogün ANAMURLUOĞLU (T.C.44203424058) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 33 

ZA 875 plaka sayılı araca eylem yapan şahısların attığı taşın isabet etmesi sonucunda aracın 

ön camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Cep Sineması 

civarında Berkay Özgür ERGÜN (T.C.33443199252) isimli şahsın sevk ve idaresinde 

bulunan 33 D 3698 plaka sayılı araca eylemci grubun bagaj kısmına oturarak göçük meydana 

geldiği, aracının tavanına çıkarak göçük oluştuğu, araçta maddi zarar meydana geldiği, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü Gazi Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde Doğan SARIOĞLU 

(T.C.22294967630) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 31 E 1144 marka araca eylem 

yapan şahısların aracın üzerine çıkarak zıpladıkları, sopla ile vurdukları, sol ön camın 

çatladığı, tavanda muhtelif yerlerde göçük olduğu, motor kapotunda göçükler ve sağ arka kapı 

ve çamurluğunda hasar meydana geldiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-03 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi GMK Bulvarı Forum AVM kavşağı üzerinde 

Bayram UZ (T.C.13676273364) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 33 BFL 01 plaka 

sayılı araca eylem yapan şahısların taşlamaya başlaması sonucunda aracın ön camında kırık 

olduğu, sol arka stop lambasının kırık olduğu ve orta sürgülü kapı camında hasar olduğu, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

04 HAZİRAN 2013  

-04 Haziran 2013 günü Mersin ili Adnan Menderes Bulvarı Barış Meydanında 
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toplanan bulvar üzerinde yolu kapatan, güvenlik güçlerine taş, sopa ve şişe ile saldıran 

eylemci grubun atmış olduğu taşların Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli Celal 

ÖZDEMİR (T.C.35848498740) isimli polis memurunun sağ el küçük parmağına isabet etmesi 

sonucunda yaralandığı, bu suretle de TCK’nin 86/1, 86/3-c-e, 87/3 maddelerinde tanımlı 

suçun işlendiği, 

-04 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:68/A sayılı 

yerde faaliyet gösteren Karacan Gıda Turizm LTD.ŞTİ isimli işyerine, eylem yapan şahısların 

atmış olduğu taş, şişe vb maddelerin isabet etmesi sonucunda işyerinin camlarının kırıldığı, 

tentenin yırtıldığı, işyerinde maddi hasar meydana geldiği, (Şahıs konu ile ilgili davacı ve 

şikayetçi değil), göstericilerin izah olunan eylemlerinin şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

-04 Haziran 2013 günü İnönü Mahallesi 1407 Sokak No:44 sayılı yerde faaliyet 

gösteren AKUT isimli derneğin sorumlusu olan Hakan TOPAL (T.C.29489213558) isimli 

şahsın şikâyeti sonrasında, eylem yapan grubun polis müdahalesi sonrası mahalle ara 

sokaklarına doğru kaçarken çevrede bulunan kamu mallarına zarar vermeye başladıkları, bu 

esnadan AKUT Bürosunun da camlarına zarar verildiğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Bu suretle 

de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 

MUĞLA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Muğla İsmail Hakkı Tonguç parkında toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grubun sloganlar atarak yolu trafiğe kapattığı, AKP İl Teşkilatı binasına ve 

görevli polis memurlarına saldırması üzerine Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Görevini Yaptırmamak İçin Direnme, 

Mala Zarar Verme, Basit Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme suçlarını işlediği anlaşılan 

toplamda (20) yirmi kişiye işlem yapıldığı, bu olay neticesinde;  

Müşteki Serda HÜSEM (UYSAL) (T.C. 30505088234) isimli şahsa ait 45 EA 137 

plaka sayılı otosunda maddi hasar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Soner DEV (T.C. 10838070984) isimli şahsa ait 48 L 2598 plaka sayılı 

otosunda maddi hasar oluştuğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Polis Memuru (T.C. Emre BOLAT (T.C. 50869832236) isimli şahsın başına 

vurulan cam şişesinin kaskına isabet edip şişenin kırılması ile elinden yaralandığı 

göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

RİZE İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

05 HAZİRAN 2013 

-05 Haziran 2013 günü Rize merkezde Tuzcuoğlu Memişağa parkında Gezi parkı 

olaylarını protesto eden grup ile karşıt grup arasında çıkan arbede sonucunda toplamda (9) 

dokuz kişiye Hürriyeti Kısıtlama, Tehdit suçlarından işlem yapıldığı tespit edilmiştir. 

Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye 

Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

06 HAZİRAN 2013 
-05 Haziran 2013 günü Pazar ilçesi Çarşıbaşı Mevkiisin de toplanan ve eylem yapan 

toplamda (31) otuz bir şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna 
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muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 

SAKARYA İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

-31 Mayıs 2013 - 17 Haziran 2013 tarihleri arasında  
Sakarya genelinde 2911 Sayılı kanuna muhalefet suçundan (6) altı olayda (86) 

seksen altı şahıs hakkında işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde 

gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 

SAMSUN İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı AKP Atakum İlçe 

Başkanlığı önü ve çevresinde, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AJ 492 plakalı iveco 

marka kamyonun ön camına ve kaportasına göstericiler tarafından taş ve sopalarla maddi 

zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Karayolları 7. Bölge Müdürlüğüne ait Atatürk Bulvarı 

Samsun Sinop karayolu üzerindeki orta refüje ait demir korkuluklara göstericiler tarafından 

yerinden sökmek marifetiyle maddi zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 Günü AKP Samsun Atakum İlçe Başkanlığına ait parti binasının 

camlarına ve dış cephesine göstericiler tarafından atılan çeşitli taşlar aracılığıyla maddi 

zararlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü Çocuk Şube Müdürlüğüne ait (2) iki araç, Çevik Kuvvet 

Şube Müdürlüğüne ait (2) iki TOMA, (1) bir Otobüs, (2) iki Minibüsün göstericiler tarafından 

atılan taş ve sopalarla çeşitli yerlerine maddi hasarlar verildiği, bu suretle de bahsi geçen 

olayda 7 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

-01 Haziran 2013 günü AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı çevresinde emniyet 

tedbirleri alınması sırasında toplanan grubun taşlarla ve sopalarla saldırması sonucu Emrah 

Pehlivan (T.C. 21106850238) ve Fikret SÜYDÜNLÜ (T.C.49744345190) isimli Emniyet 

Müdürlerinin ve Enver TÜRKMEN (T.C.17045770720), Mehmet ÖZTÜRK 

(T.C.57463478146 ), İsmail KARAÇAM (T.C. 17650050194), Durmuş DEMİR (T.C. 

37441143096 ), Cemal GÖKÇE (T.C26893777874), Duygu ÖZBAKIR (T.C.23872177052), 

Yüksel AKYÜZ (69541081138), Turgay USTA (T.C.32287573816) ve Bayram Güneş 

(T.C.34459364536) isimli polis memurlarının vücutlarının çeşitli yerlerinden yararlandığı 

tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

TEKİRDAĞ İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI  

01 HAZİRAN 2013 

-01 Haziran 2013 günü Tekirdağ Tuğlalı Park içerisinde çeşitli gösterici grupların 

katılımıyla oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, yasadışı slogan 

atmaları üzerine yapılan müdahale sonucunda; (10) on şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve 

gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı, Göstericilerin izah olunan 
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şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-01 Haziran 2013 günü Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesi Liman kavşağında çeşitli 

gösterici grupların katılımıyla oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, 

yasadışı slogan atmaları üzerine yapılan müdahale sonucunda (5) beş şüpheli şahsa 2911 

sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit 

edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

02 HAZİRAN 2013 

-02 Haziran 2013 günü Merkez Tuğlalı Park çeşitli gösterici grupların katılımıyla 

oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, yasadışı slogan atmaları üzerine 

yapılan müdahale sonucunda (10) on şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

03 HAZİRAN 2013 

-03 Haziran 2013 günü Merkez Tuğlalı Park çeşitli gösterici grupların katılımıyla 

oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, yasadışı slogan atmaları üzerine 

yapılan müdahale sonucunda (1) bir şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

-03 Haziran 2013 günü Saray İlçesi Ayaspaşa Mahallesi Atatürk meydanında Taksim 

Gezi parkı olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri ve eylem yapan müdahale sonucunda (15) 

on beş şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 

işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri 

şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya 

Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

04 HAZİRAN 2013 

-04 Haziran 2013 günü Merkez Tuğlalı Park çeşitli gösterici grupların katılımıyla 

oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, yasadışı slogan atmaları üzerine 

yapılan müdahale sonucunda (5) beş şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

16 HAZİRAN 2013 

-16 Haziran 2013 günü Merkez Dolgu saha çeşitli gösterici grupların katılımıyla 

oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, yasadışı slogan atmaları üzerine 

yapılan müdahale sonucunda (9) dokuz şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri 

yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldığı, göstericilerin izah olunan 

şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

 -16 Haziran 2013 günü Şarköy İlçesi Cumhuriyet Meydanı içerisinde çeşitli 

gösterici grupların katılımıyla oluşan eylemci şahısların yolu trafiğe tamamen kapatmaları, 
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yasadışı slogan atmaları üzerine yapılan müdahale sonucunda (7) yedi şüpheli şahsa 2911 

sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan dolayı işlem yapıldığı 

tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

18 HAZİRAN 2013 

-18 Haziran 2013 günü Şarköy İlçesi Cumhuriyet Meydanı içerisinde Taksim Gezi 

parkı olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri ve eylem yapan müdahale sonucunda (5)  beş 

şüpheli şahsa 2911 sayılı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan işlem 

yapıldığı tespit edilmiştir. Göstericilerin izah olunan şekilde gelişen eylemleri şüphelilerin 

üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru içerisinde kaldığı, 

 

TUNCELİ İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI 

02-03 HAZİRAN 2018 

02-03 Haziran 2018 günü Tunceli Atatürk Mahallesi Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 

öğrenci yurdunun önünde toplanmaya başlayan ve Cumhuriyet Caddesine doğru yürüyüşe 

geçen içerisinde DHPK-C, MLKP, TKP/ML, MKP gibi yasadışı terör örgütüne mensup 

şahıslarında aralarında bulunduğu genellikle sol fraksiyonlu grupların ve çeşitli göstericilerin 

katılım sağladığı grubun Cumhuriyet Caddesine barikat kurup, lastik gibi malzemeleri ateşe 

vermek suretiyle yolu trafiğe kapattığı, görevli güvenlik güçlerine taş, sopa, olta kurşunu gibi 

malzemeler ile saldırdığı olay yerinde birçok polis aracı, MOBESE direkleri vb. yerlere 

taşlama, yakma, kırma gibi yöntemlerle zarar vermesi üzerine güvenlik güçlerince müdahale 

edildiği 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Mala Zarar Verme 

suçunu işlediği tespit edilen toplamda (7) yedi kişiye işlem yapıldığı ve bu olaylar 

neticesinde;    

Müşteki Canan ÖRK (T.C. 55666553988) sekreterliğini yaptığı AK Parti İl Teşkilatı 

binasının (2) adet dış pencere, (1) adet kapı camının kırık olduğu, (2) adet güvenlik 

kamerasının kırık olduğu, (2) adet kapının da kilit kısmına zarar verildiği, bu suretle de bahsi 

geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Mustafa BAYSAN (T.C. 11084634142) isimli şahsa ait 06 DY 6641 plaka 

sayılı aracın gelen taşlardan dolayı ön kaputunda çökme ve yırtılma olduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Abdullah YAMAÇ (T.C. 64057109338) isimli şahsa ait 23 FC 677 plaka 

sayılı aracın ön kaputunda, ön, arka kapısında ve tavanda taş izleri olduğu, ön camının kırık 

olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği 

tespit edilmiştir. 

Müşteki Celal ALTAŞ (T.C. 65806215362) isimli şahsa ait Deran Turizm THY isimli 

bürosunun vitrin camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Ahmet TEK (T.C. 13754061524) isimli şahsa it 1 Nolu TT net bayisinin 

vitrin camının ve telefon kabinin kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Hayri ŞİMŞEK (T.C. 63022306024) isimli şahsa ait 23 AH 566 plaka sayılı 

aracın sol aynasının kırık olduğu, ön kaput üzerinde ve arka bagaj kapağında taş 

darbelerinden ezilmeler olduğu,  bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Nurcan KARAMAN (T.C. 21859744730) isimli şahsa ait Örnek Fırın isimli 

iş yerinin vitrin ve kapı camlarının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 

151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 
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Müşteki Musa BÖREKÇİ (T.C. 30868710070) isimli şahsın Garanti Bankası Tunceli 

Şubesinin (2) adet dış güvenlik kamerasının kırık olduğu, dış kepenklerinin zarar gördüğü, bu 

suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

Müşteki Sibel DOĞAN GELBAL (T.C. 51481468940) isimli şahsın vekili olduğu 

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 62 AC 917 plaka sayılı kamyonun sol kapı camı ile 

sağ ve sol dikiz aynalarının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca söz konusu olaylarda Şehit Nahit BULUT Polis Merkezi Amirliğinin (19) adet 

camının taş atmak suretiyle kırılmış olduğu, Polis Merkezi Hizmetlerinde kullanılan 62 AC 

159 plaka sayılı otonun sol kapı camı, sağ yan arka camı, ön cam orta kısmının hasarlı olduğu, 

kaportadan taşlardan dolayı ezilmeler olduğu, 62 AC 246 plaka sayılı resmi otonun arka 

camının kırık, kaportada taşlardan dolayı ezilmeler ve hasar oluştuğu, 62 AD 457 plaka sayılı 

resmi otonun arka camının kırık, kaportada taşlardan dolayı ezilmeler ve hasar oluştuğu, 62 A 

8011 plaka sayılı otonun ön camının kırık kaportada taşlardan dolayı hasarlar oluştuğu, 62 A 

6288 plaka sayılı resmi otonun sağ ve sol dikiz aynalarının kırık, kaporta üzerinde taşlardan 

dolayı ezilmeler olduğu, 62 AC 735 plaka sayılı resmi otonun ön camının kırık olduğu ve 

sileceklerinin hasar gördüğü, TOMA 2 isimli resmi aracın ön küreğinin hasarlı, sol ön farının 

kırık, sol kapı camının kırık, ızgaralarının hasarlı, kaporta üzerinde taşlardan dolayı hasarlar 

oluştuğu, 62 AJ 084 plaka sayılı resmi otonun ön cam plastiği, sol farı, ön mazgal, ön kaput 

plastiği, ön tampon sol köşesinin hasarlı, ön camının ve sileceklerinin taş isabet etmesi sonucu 

hasarlı, kaporta ve sabit camlarında taş izlerinin olduğu, 62 A 6283 plaka sayılı resmi aracın 

kaporta üzerinde çeşitli yerlerinde taş isabet izlerinin olduğu, 62 A 6284 plaka sayılı resmi 

aracın çeşitli yerlerinde taş isabet izlerinin olduğu, 62 A 6285 plaka sayılı TOMA 1 resmi 

aracın ön cam koruma ızgara demiri, ön göğüs, ön kürek, ön farlar, dikiz aynaları, sol yan ve 

sağ yan kapı camları koruma ızgara demirleri, su mozolunun hasarlı olduğu, sağ arka iki 

lastiğinin de inik olduğu, ve kaporta üzerinde taş izlerinin olduğu,  62 AJ 275 plaka sayılı 

resmi aracın sol ön kapı alt kısmında ezilme olduğu tespit edilmiştir. Bu suretle de bahsi 

geçen olayda 13 kez TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

04-05 HAZİRAN 2018 

-04-05 Haziran 2018 günü Tunceli Sanat Sokak önünde toplanmaya başlayan ve 

Cumhuriyet Caddesine doğru yürüyüşe geçen içerisinde DHPK-C, MLKP, TKP/ML, MKP 

gibi yasadışı terör örgütüne mensup şahıslarında aralarında bulunduğu genellikle sol 

fraksiyonlu grupların ve çeşitli göstericilerin katılım sağladığı grubun Kışla Meydan girişine 

kadar gelerek oturma eylemi yapmış ve akabinde Tunceli AKP İl Teşkilatı’nın önüne gelerek 

barikat kurup, lastik gibi malzemeleri ateşe vermek suretiyle yolu trafiğe kapattığı, görevli 

güvenlik güçlerine taş, sopa, olta kurşunu gibi malzemeler ile saldırdığı olay yerinde birçok 

polis araçlarına, MOBESE direklerine vb yerlere taşlama, yakma, kırma gibi yöntemlerle 

zarar vermesi üzerine güvenlik güçlerince müdahale edildiği 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, 

Kamu Malına Zarar Verme ve Mala Zarar Verme suçunu işlediği tespit edilen toplamda 15 

kişiye işlem yapıldığı ve bu olay neticesinde; 

Müşteki Yılmaz ÇELİK (T.C. 58846446476) isimli şahsa ait işyerinin dış camlarının 

atılan taşlardan dolayı kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Ali ŞANLI (T.C. 227057630810) isimli şahsın sorumlusu olduğu Türk 

Telekoma ait (5) adet ankesör telefonunun kabinleri ile birlikte yerinde olmadığı, (1) adet 

menhol kuyu kapağı ve çevresinin yerinde olmadığı, saha dolabının hasar gördüğü, 

merdivenin hasar gördüğü, bu suretle de bahsi geçen olayda 7 kez TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Hasan GÜNDOĞAN (T.C. 204657252720) isimli şahsa ait Zafer Büfe 
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isimli işyerinin buzdolabının, (4) adet gazete standının ve bira kasalarının yerinde olmadığı, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

Müşteki Mehmet Ali ÜNLÜSOY (T.C. 19918548948) isimli şahsa ait Egemsoy 

İnşaatın kalıp malzemelerinin yakıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1, 

152/2-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Erdal ATEŞ (T.C. 13844947448) isimli şahsa ait Arha İletişim isimli 

işyerinin ön vitrin camının atılan taşlardan dolayı kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Cafer DEMİRKIRAN (T.C. 19643753198) isimli şahsa ait Elez Erkek 

Kuaförü isimli işyerinin camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Cihan DOĞAN (T.C. 3940020202) isimli şahsa ait Sevgi Tur isimli 

işyerinin (2) adet camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Mustafa ARSLAN (T.C. 37979142080) isimli şahsa ait Bir Tat Kebap 

Salonu isimli işyerinin dış cephesinde bulunan (2) adet camının kırık olduğu, bu suretle de 

bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Celal YILDIZ (T.C. 20234262708) isimli şahsa ait Yaşam Burger isimli 

işyerinin ön taraftaki camının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Ali POLAT (T.C. 45229013646) isimli şahsın sorumlu olduğu PTT’ye ait 

ATM cihazının sert cisimle vurulmak suretiyle tahrip edildiği, (2) adet camının kırık olduğu, 

bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit 

edilmiştir. 

Müşteki Ali YILDIRIM (T.C. 27431493744) isimli şahsa ait 62 AH 941 plaka sayılı 

aracın ön camının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Cebrail GÜNDOĞDU (T.C. 15755882900) isimli şahsa ait Tunceliler 

Kıraathanesi isimli işyerinin camlarının kırık olduğu, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Tamer ARİ (T.C. 45676885582) isimli şahsın görev yaptığı Tunceli Devlet 

Hastanesinin mutfak penceresinin camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda 

TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Hüseyin DENGİZ (T.C. 20120737372) isimli şahsa ait Oray Büfe isimli 

işyerinin camlarının kırıldığı, kırılan cam kırıklarının müştekinin başına düştüğünden dolayı 

müştekinin yaralandığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 maddesinde tanımlı 

suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

Müşteki Hıdır GÜLER (T.C. 12147004032) isimli şahsa ait Ekspress İnternet Cafe 

isimli işyerinin camlarının kırıldığı, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 151/1 

maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir.  

Pertek İlçesi Hükümet Konağı Adliye Giriş noktasında bulunan Polis Kontrol 

Noktasının atılan taşlardan dolayı camlarının kırıldığı, polis noktasında bulunan çatı suyu 

tahliyesinde kullanılan pvc borunun zorlanarak kırıldığı, polis noktasının duvarlarında atılan 

taşlardan dolayı izler olduğu, kapısının kullanılamaz hale getirildiği bu suretle de bahsi geçen 

olayda TCK’nin 152/1-a maddesinde tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

18 HAZİRAN 2013 

18 Haziran 2018 günü Pülümür Merkez Mahallesi Erzincan Caddesi üzerinde çeşitli 

sol friksiyonlu grupların katılımıyla gerçekleşen eylemde yolun trafiğe kapatıldığı, cadde 

üzerinde lastiklerin yakıldığı, Müşteki (T.C. 30592801198) isimli şahsın başkanlığı yaptığı 
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Pülümür AKP İlçe Başkanlığı binasının camlarının taş atmak suretiyle kırıldığı güvenlik 

kameralarına zarar verildiği, bu suretle de bahsi geçen olayda TCK’nin 152/1-f maddesinde 

tanımlı suçun işlendiği tespit edilmiştir. 

 

UŞAK İLİNDE MEYDANA GELEN TAKSİM GEZİ PARKI OLAYLARI  
-03 Haziran 2013 günü Uşak Merkez kent meydanı anıt önünde toplanmaya başlayan 

çeşitli gösterici grubunun slogan atarak eylemde bulundukları ve büyük birçoğunun 

kendiliğinden dağıldığı akabinde grup içerisinden bazı şahısların AKP binasına doğru 

yürüyüşe geçmeye çalıştıkları esnada güvenlik güçlerinin ikazda bulunduğu sırada grubun 

ellerinde bulunan sopalarla güvenlik güçlerine saldırmaları sonucu; Vahap SUCU 

(T.C.28465560006) ve Tuncay HATIRLAR (T.C.22235409502) isimli polis memurları 

vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları tespit edilmiştir. Göstericilerin yaralama 

şeklinde gelişen eylemleri şüphelilerin üzerine atılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan 

Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçunun cebir unsuru 

içerisinde kaldığı, 

Sonuç olarak; Gezi Parkı olayları sırasında, bu olaylar kapsamında ve neticesinde 

Asayiş ve Terör olaylarına müessir olarak gerçekleşen olayların tespit edilmesine yönelik; 

ilgili birimlerle yapılan yazışmalar sonucunda; Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, 

Bilecik, Bursa, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, 

Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Rize, Samsun, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Bartın, ve 

Osmaniye’nin bulunduğu (27) yirmi yedi ilde yukarıda belirtildiği şekilde olaylar meydana 

geldiği, aynı şekilde; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bolu, 

Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Giresun, 

Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Ordu, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, 

Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, 

Yalova, Karabük, Kilis,  Sinop, Sakarya ve Düzce’nin bulunduğu (54) elli dört ilde herhangi 

bir adli olay meydana gelmediği anlaşılmıştır. 

 

3.3. DEĞERLENDİRME 

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 3. maddesinde terör suçları tanımlanmıştır.  

"Madde 3 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 

311, 312, 313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310 uncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı 

suçlar, terör suçlarıdır." 

Bu düzenlemelere göre; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 302, 307, 309, 311, 312, 

313, 314, 315 ve 320 nci maddeleri ile 310. maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlar terör 

suçu, 3713 sayılı yasanın birinci maddesinde belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana 

getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek 

başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör 

suçlusudur. 

Yine 5237 sayılı TCK’nin 312. maddesinde; “HÜKÛMETE KARŞI SUÇ Madde 312 

- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya 

görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye 

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.” denilmektedir. Bu bağlamda şüphelilerin 

tamamının terör suçlusu olduğunun ve eylemlerinin terör suçunu oluşturduğunun kabulünde 

zorunluluk bulunmaktadır. 

İddianamemizin önceki bölümlerinde açıklandığı üzere, tüm şüphelilerin ülkemizde 

gezi parkı olayları olarak anılan kalkışma meydana gelmeden çok önce, bu yönde dünyada 

çeşitli ülkelerde cereyan ettiği üzere mevcut yönetimi yıkma amacıyla çeşitli eğitimlerden de 

geçerek uygun ortamı buldukları 2013 yılı mayıs ayı itibariyle planlarını devreye soktukları, 
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bu aşamada birbiri ile bağlantısız gözüken legal, illegal ve legal görünümlü illegal yapıların 

aynı amaç etrafında birleşerek faaliyetlere giriştikleri, vatandaşlarımıza şirin ve iyi huylu 

gözüken başta sözde şiddet içermeyen biçimde sahnelenen eylemlerle halkı sokağa dökmeye 

çalıştıkları, bu doğrultuda çok sayıda çağrı yaparak ve eylemlerine devlet birimlerinin sanki 

bir savaş anında imiş gibi müdahale ettiği yönünde de algı oluşturmak suretiyle kitlesel 

eylemlere katılımı arttırmaya çalıştıkları, daha sonrasında ise oluşan bu karmaşada sahada her 

daim eylem yapmaya müsait sol terör örgütlerinin bu faaliyetlerine uygun ortam sağlamak 

suretiyle 1960 ve 1980 darbelerinde olduğu gibi toplumu ve devleti kaos ortamına sokarak bu 

suretle de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını 

Engellemeye Teşebbüs ettikleri, oluşan bu ortamda dış ülke örneklerinde olduğu üzere en iyi 

ihtimalle hükümeti istifaya ve erken seçime zorlamak istedikleri, bu ihtimalin 

gerçekleşmemesi halinde ise bu defa Suriye ve Mısır örneklerinde olduğu üzere iç savaş ve 

darbe ortamına zemin hazırlamak gayretinde oldukları, bu yönde FETÖ/PDY silahlı terör 

örgütünün daha sonrasında da tecrübe edileceği üzere benzer girişimlerde bulunduğu, Gezi 

kalkışmasının başarısız biçimde nihayete ermesi sonrasında bu defa FETÖ/PDY silahlı terör 

örgütünün aynı hedefe ulaşmak maksadıyla sahneye çıktığı, açıklanan gerekçelerle de 

şüphelilerin dosya içerisinde mevcut tüm deliller uyarınca atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır. 

Yine TCK’nin 312/2 maddesinde tanımlanan şekilde, 312/1 maddesinde tanımlanan 

suçu işleyen şüphelilerin atılı suçların işlenmesi sırasında işlenen diğer suçlardan da sorumlu 

olacağından, şüphelilerin Gezi kalkışmasını organize eden toplumu bu yönde belli 

argümanlarla yönlendiren şahsılar oldukları tespit edilmiş olduğundan, iddianamemizin 3.2. 

TÜRKİYE ÇAPINDA GERÇEKLEŞEN VE MÜŞTEKİLERE YÖNELİK İŞLENEN 

SUÇLAR bölümünde detayları izah olunan suçlardan da dolaylı fail olarak bu maddeler 

hükümleri çerçevesinde sorumlu olacakları anlaşılmış olup, bu suretle de şüphelilerin atılı 

suçları da işledikleri anlaşılmıştır. 

İddianamemizin tanzim edildiği dönemde şüpheliler, şüpheliler vekilleri ve bazı 

basın organlarında bu soruşturma evrakı ile ilgili olarak olayların yaşandığı dönemde devlet 

birimleri içerisine kanser hücresi gibi sızmış olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü militanı 

oldukları daha sonrasında tespit olunan şahıslar tarafından bu soruşturmanın başlatıldığı ve 

yönlendirildiği yönünde bir kısım iddialar ileri sürülmüşse de Cumhuriyet Başsavcılığımızın 

soruşturma safahatı sonunda ve özellikle 2016 yılı sonrasında soruşturmaya konu tüm 

delillerin ve özellikle de tapelerin tamamının yeniden kıymetlendirilmesinin yaptırıldığı, bu 

nedenle de iddia edildiğinin aksine dosyanın dış etkilerden ve bahsi geçen örgüt militanlarının 

dosya üzerindeki tüm etkilerinin ortadan kaldırıldığı hususunun da izahı zaruret arz etmiştir. 

 

3.4. NETİCE-İ TALEP 

Yukarıda açıklanan nedenler ve soruşturma evrakı kapsamında bulunan tüm deliller 

uyarınca üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair haklarında 5271 sayılı CMK'nin 170/2 

maddesi anlamında yeterli delil elde edilen şüphelilerin eylemlerine uyan sevk maddeleri 

uyarınca ayrı ayrı SÜRELİ HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, kasten 

işlemiş oldukları suçlar nedeniyle süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde 5237 Sayılı 

TCK'nin 53. maddesinde sayılı BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN 

BIRAKILMALARINA, şüphelilerden gözaltında ve tutuklu kalanların hapis cezasına 

mahkumiyetleri halinde bu sürelerin MAHSUBUNA, soruşturma ve kovuşturma giderlerinin 

ŞÜPHELİLERDEN TAHSİLİNE, karar verilmesi kamu adına talep ve iddia 

olunur.19/02/2019 
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