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İSTANBUL 30. Ağır Ceza MahkemesiNE
Yukarıdayazılı dosyanızda Cumhuriyet Başsavcılığımızdan görüş istenmekle;
İstanbul Taksim Bölgesi Yayalaştırma projesi kapsamında, Taksim Gezi Parkındaki

bazı ağaçların 27.05.2013 tarihinde başka yere nakledilmesiyle başlayan protesto eylemleri,
provokasyonlarla birlikte ülke çapında olaylara ve şiddet içerikli eylemlere dönüşmüştür.
Yapılan gösteriler sırasında çok sayıda Emniyet görevlisi ve vatandaşımız yaralanmış ve
hayatını kaybetmiş, kamu malları ile özel/tüzel kişilerin malları ciddi oranda zarar görmüş ve
bir  çok  şiddet  eylemi  meydana  gelmiştir..  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. Bu
nedenle olaylarla ilgili  olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2013/1120 sayısına kaiden
soruşturma başlatılmış  ve şüpheli  şahısların arasındaki  irtibatın,  bağlantıların  tespiti  ve
olayların  aydınlatılabilmesi  amacıyla  18.06.2013  tarihinden  itibaren  108  şahısla  ilgili
CMK.140 teknik araçlarla izlenebilmesi, ses veya görüntü kaydı alınabilmesi ve CMK.135
İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararları alınmıştır. İlerleyen dönem içerisinde
bahsedilen  soruşturma  dosyası  2014/40852  sayısına  kaydedilerek  çalışmalar  devam
ettirilmiştir.

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  Gezi  Kalkışmasının
PLANLI BÎR SENARYONUN  ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.Soruşturma
kapsamında  elde  edilen  deliller  ve  Ülke  çapında  meydana  gelen  olaylara  genel  olarak
bakıldığında; Gezi Kalkışmasınıngelişi güzel ortaya çıkmadığı, bir organizasyon dahilinde,
sistemli  ve  planlı  olarak  yürütüldüğü,  zamanla  Hükümet  aleyhine  protestolara
dönüştürüldüğü, görünürde demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse
edilmesine rağmen, asıl amacın; Yurt genelinde şiddeteylemlerinin çeşitli  terör örgütleri
vasıtasıyla tüm yurda yayılarak kaos ve kargaşa ortamı meydana getirilmesi ve bu şekilde,
Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silahlı bir isyana tahrik, halk ayaklanması
çıkartılmasının amaçlandığı anlaşılmıştır. Bu konularla ilgili MEMET ALİ ALABORA ile
MEHMET OSMAN KAVALA arasındaki telefon görüşmesinde (ID: 2189170193) Mehmet
Osman KAVALA’nın “bir  ara  bu  yani  bu  hadisenin  önümüzdeki  şeyleri  ne  olur  hani  hep
AVRUPA  LILAR  her  gördüğüm  şey  soruyor  iy i  tamamda  hani  bu  s iyas i  durumu  nas ı l
değiştirecek  diye  sorup  duruyor  bir  ara  bir  yani  bir  kaç  arka..  kişi  oturup  bir  konuşsak  mı”
diyerek görüşmek istediği tespit edilmiştir. Bu görüşmeden de anlaşılacağı üzere yapılan
eylemlerintamamıyle önceden hazırlanmış bir plan dahilinde gerçekleştirildiği, nihai amacın
ise Arap ülkelerinde olduğu gibi kaos ve kargaşa çıkartarak bir hükümet değişikliği olduğu
açıkça görülecektir.

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
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Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Mehmet Osman KAVALA (TC 61027010816)'nın
organizatör şahıs ve finansör olduğu; Memet Ali ALABORA (TC:55582034912) ve eşi Ayşe
Pınar ALABORA (ÖĞÜN) (TC:11105598224) ile Handan Meltem Arıkan, Yiğit Aksakoğlu,
Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Ayşe Mücella Yağıcı ve diğer sanıkların sanık Mehmet
Osman KAVALA’nm direktifleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri
tespit edilmiştir. Memet Ali ALABORA ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların
şiddetlerinin arttırılması için Tvvitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği,PKK, DHKPC
,MLKP gibi marjinalsol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığı ile
tiyatro ve sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Amaç
marjinal gruplar ve terör örgütleri vasıtasıyla şiddetin fitilini ateşleyip,kaos oluşturmaktır ve
nitekim öyle de olmuştur. Olaylara katılan bir çok eylemcinin üzerinde terör örgütlerini temsil
eden sözde bayraklar ve terör örgütü lideri fotoğrafları da bu hususu desteklemektedir.

Gezi  kalkışmasına  dikkatli  bakıldığında  kalkışma  senaryosunun  2011
yılındahazırlanmaya  başladığı  anlaşılacaktır.Gezi  kalkışmasının  başlamasından  önce
organizatörler o dönemde çevre ülkelerde özellikle Arap Baharı ve Turuncu devrim gibi
isimlerle anılan halk ayaklanmalarını detaylı olarak incelemişler ve ülkemizde daha sonra
gerçekleştirecekleri eylemleri senaryolaştırma hareketlerine başlamışlardır.

Bu  kapsamda  ilk  olarak  Sanık  Memet  Ali  ALABORA  nın  2011  tarihli,  GEZİ
PARKINDA  çekilmiş  video  görüntülerinin  olduğu  ve  görüntülerde  Ayaklan  İstanbul
ibaresinin yer aldığı,içeriğinde ise 2011 yılı Kasım ayında Istanbul-Taksim'de bir grupla
beraber  eylem  yapan  Memet  Ali  ALABORA,  Ayşe  Pınar  ÖĞÜN  ve  Handan  Meltem
AR1KAN isimli şahıslarla röportaj yapıldığı, bu röportajda şahısların Arap Baharının bölgesel
olmadığı, küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini açıkça dile
getirdikleri görülmüştür. Bu nedenle 2011 yılında gündem oluşturma çabalarının başladığı ve
27  Mayıs  2013  tarihinde  uygun  ortam  oluşturularak  gezi  olaylarının  başlatıldığı
anlaşılmaktadır.

Gezi kalkışması ile ilgili olarak ilk incelenmesi gereken husus “occupy hareketi ve
OTPOR Canvastır. 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. Yazar kitabında 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  Sırbistan  vatandaşı  tarafından  kurulan  örgütün  Gürcistan  ve  Arap
dünyasında yaşanan devrimlerin de mimarı olduğu bilinmektedir. Şöyle ki; Kanadalı yazar
Ahmed Bensaada'nm 2011 yılında  yayımladığı  "L'Abarabesque Americaine  (Amerikan
Arabeski)" adlı kitabında, başta Mısır'daki ayaklanmayı örgütleyen 6 Nisan Hareketi olmak
üzere Arap dünyasının tamamındakihareketlerin 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 derslerirejimlerni devirmeye çalışan ülkelerinhareketlerine 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.Ayrıca 2003 yılında Gürcistan'da yaşanan Turuncu Devrim
sırasında İngiliz gazetesi Globe and Mail, yaşananları şöyle aktarmaktadır: "Geçtiğimiz Şubat
ayından itibarenSoros, Gürcistan cumhurbaşkanı Shevardnadze’yi devirmek için çalışmalara
başladı. Bu aydan itibaren Açık Toplum Vakfı'ndan fonlar aktarıldı ve 31 yaşındaki Gürcü
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aktivist Giga Bokeria, Sırbistan'a hareket ederek Otpor direniş hareketiyle buluşarak, sokak
aktivizmi için gerekli taktikleri almaya başladı."

Bu kapsamdaGEZİ olaylarıyla ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığınca 15.06.2013 tarihinde gönderilen bir yazıda; “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
Maraviç’in, 18-21.06.2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, daha sonraki dönemde
yani 07/15.07.2012 tarihleri arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunduğu sıradaGezi Parkı
Eylerinde ön planda bulunan ve kalkışmanın organizatörlerinden olanMemet Ali ALABORA,
eşi  Ayşe  Pınar  ALABORA (ÖĞÜN),  yazar  Handan Meltem ARIKAN,  reklamcı  Melin
Osasogie EDOMIVONYI isimli şahısların 07 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul ilinde birlikte
ayrılarak uçakla Mısır’ın başkenti  Kahire'ye gittikleri  ve 15 Temmuz 2012'de ülkemize
döndükleri tespit edilmiş olup sanıkların Mısır’da bulundukları sıradaİvan MAROVİC'in de
Mısır’da olduğu anlaşılmıştır.

Yine bu olaylarda organizatör ve finansör olduğu anlaşılan sanık Mehmet Osman
KAVALA’nın da sanıklar Memet Ali ALABORA, eşi Ayşe Pınar ALABORA (ÖĞÜN), ve
Handan Meltem ARIKAN'ın ,   Mısır’da olduğu sırada,  11/14.07.2012 tarihleri  arasında
yurtdışında olduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda OTPOR/CANVAS’m ülkemizde uygulamayı planladığı senaryonun
aktörleri genel olarak 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, olaylar
öncesinde farklı mecralarda çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlerle adeta prova yaptıkları ve Gezi
Parkı eyleminin ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde oldukları
görülmüştür.

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’nm 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.Gerek oyunun içeriğine gerekse oyuncuların yaptığı açıklamalara bakıldığında
oyun çerçevesindegezi parkı eylemlerinin provasının yapıldığı tespit edilmiştir.

Mi Minör adlı  tiyatro oyununun gösterimde olduğu günlerde NTV ve CNN Türk
kanallarındaki programlara katılan Mehmet Ali ALABORA, Ayşe Pınar ÖĞÜN ve Handan
Meltem ARIKAN’ın; "tvvit terla  devrim  olasıl ığı  var",  "140  karakterle  ülkeler  devril iyor",
‘ 'pinima  çok  yabancısı  olduğumuz  bir  yer  değil" ,  "yapılamayanların  bir  al ış t ı rması  olur”,
"tiyatroya telefonlarınızla gelin diyoruz" vb ifadelerinin de maksatlı olduğu anlaşılmıştır.

Yine  OTPOR/CANVAS  denetiminde  2012  yılında  bir  halk  hareketi  için  nabız
yoklanmış, ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce süren öğrenci eylemleri
sırasında  ilk  olarak  daha  sonra  da  karşımıza  çıkacağı  üzere  sosyal  medya  üzerinde
“OCCUPYTURKEY “sayfası kurulmuştur. Kamuoyunu günlerce meşgul eden ve polisin
uygulamalarının Gezi Parkında 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 bir halk hareketi için defalarca
nabız yoklanmıştır.

Sanıklar süreç boyunca planladıkları eylemlerini harekete geçirmek için uygun ortamı
2013 yılında bulduklarını düşünerek bu sefer İstanbul merkezli olarak kalkışma hareketini
başlatmışlar ve Gezi eylemlerinin ilk fitilini ateşlemişlerdir.

Eylemlerin ilk  başladığı  tarihlerde gösteri  grubunun önünde polisle  tartışan bazı
kişilerin  taktığı  kasklarda  ve  giydikleri  tişörtlerde  “#OCCUPYTURKEY"  yazısı  yer
almaktadır. Gösterilerin temel olarak örgütlendiği alan olan Tvvitter'da da en çok kullanılan
etiketlerden birisi "#occupyturkey" dir. Söz konusu hashtag 28 Mayıs 2013 günü başlatılmış
ve hashtag’in altında toplam 500.000 civarında tvveet atılmıştır. Türkiye ve dünya gündemi
twitter  l istesinde  ise  günler  boyunca  en  üstte  "#DirenGeziParkı"  hashtag’i
bulunmaktadır.Facebook'ta ise "OccupyTurkey" adlı sayfa, bu eylemler hakkında en hızlı
bilgilerin paylaşıldığı, güncel gelişmelerin aktarıldığı sayfa olmuştur.

Eylemlerin gidişatının yönlendirildiği sayfaya bir iki gün içerisinde on binlerce üye
kaydolmuştur. "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.

Gezi Parkı eylemlerinin, başından itibaren en etkili bir parçası olan "OccupyTurkey"
sayfasının tam adresine bakıldığında; [url]facebook.com/DirenAnadolu[/url] ibaresi karşımıza
çıkmaktadır.

Görüldüğü üzere sayfa Aralık 2012'de ilk kez kurulduğunda "DirenAnadoIu" bağlantı
adını seçerken, livestream adlı video-yayın sitesindeki hesaplarının adı da "revoltistanbur’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.

Aslında "OccupyTurkey" facebook sayfası Aralık 2012’de kurulmadan çok önce, Wall
Street eylemlerinin başladığı dönemde 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.

Gezi  olaylarında  en  çok  kullanılan  hashtag  ler  ile  ilgili  yapılan  araştırmalarda;
#occupygezi  isimli  etiketi  (hashtag)  Melin  Osasogie  EDOMIVONYI’nin  açtığı  ve  bu
hashtag’inTwitter 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 facebook hesabının da olduğu,
#DirenGeziParki hashtag ile ilgili ilk gün 2.619.000 tweet atıldığı, toplamda ise 7.285.000
tweet atıldığı tespit edilmiştir.

Eylemler ilk olarak İstanbul’da Taksim Gezi Parkı civarında başlamış kısa sürede ise
sosyal medyadan yapılan çağrıların da etkisiyle bir çok ile yayılmıştır. Yine bu dönemde sanık
Memet  Ali  Alabora  sosyal  medya  hesabından  attığı  “mesele  sadece  gezi  parkı  değil
arkadaş. Sen hala anlamadın mı” şeklindeki tweet ile gerçek amaçlarını ortaya koyarak sivil
halkı ayaklanmaya çağırmış ve asıl niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. Diğer sanıklarında bu
şekilde paylaşımlarının olduğu görülmüştür.

İlerleyen dönem içerisinde Mehmet Osman KAVALA’nın, Gezi sürecinin devam



etmesi, eylemlerin tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi, bir taraftan da sözde sivil
itaatsizlik olarak adlandırılan şiddet eylemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyetlerde
bulunduğu, bu faaliyetlerle ilgili finans desteğini de yöneticiliğini yaptığı Açık Toplum Vakfı
ve Anadolu Kültür A.Ş. tarafından sağladığı anlaşılmaktadır. Bu planı yapan kişilerin yasal
görünüm içerisinde hareket ediyormuş izlenimi vermek için sivil itaatsizlik söylemleri ile
faaliyetlerine başladıklarını duyurmuş iseler de, gezi parkı olaylarında 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.

Şahısların bu kapsamda kalkışma eylemlerinin öncesinde ve devam ettiği sıralarda
iddianamede de ayrıntılı olarak anlatıldığı şekliyleGARAJİSTANBUL, ANADOLU JAM,
BARAKA  şeklinde  oluşum  ve  organizasyonlar  yaparak  forum  toplantı lar ı ,
eylemcilerineğitimi vb. faaliyetlerde bulundukları, bunun için yurt dışından da "piyano çalan
adam,  kırmızılı  kadın  vs"  eğitimcilerin  geldiği  anlaşılmıştır.  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  sözde  "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. Yine sanıklarca 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. .
Bu eğitim ve toplantılar gezi eylemleri esnasında da devam etmiştir.

Mehmet Osman KAVALA, 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.

Elde edilen tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; şahısların birbirleri ile irtibatlı
oldukları,  fikir  ve  eylem birliği  içerisinde  ve  koordineli  olarak  hareket  ettikleri,  GEZİ
eylemlerini genişletmek, derinleştirerek tüm ülke sathınayaymak için gizli ve açık toplantılar
ve eğitimler yaptıkları, bu faaliyetlere2011 yılından başlayarak süreç boyunca devam ettikleri,
bu  süreç  boyunca  profesyonel  eylemci  yetiştirmek  için  çeşitli  eğitim  faaliyetleri
düzenledikleri, Mehmet Osman KAVALA’nın gerek Mehmet Ali ALABORA ve gerekse
diğer sanıklarla irtibatlı olarak hareket ettiği anlaşılmıştır. Buna göre şahısların;

I- Olayları Organize Etmek, Başlatmak ve Derinleştirerek Anadoluya yaymak
II- Yalan Haber Üretmek suretiyle Halkı Kışkırtmak (Dezenformasyon faaliyetleri)
III- Halkı Suç İşlemeye Alenen Teşvik ve Tahrik Etmek (Provokasyon Faaliyetleri)
IV- Gezi ve benzeri protestoların devam etmesi ve gündemde tutulması için, gizli



toplantılar,  kurslar  /  etkinlikler/forumlar  düzenlenmek  gibi  bir  kısım  faaliyetlerde
bulundukları tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde
benzer faaliyetlerin; Gürcistan’daki "Turuncu Devrimi" ile 2012 yılında Mısır, Tunus, Yemen
gibi ülkelerde görülen ve "Arap Baharı" olarak adlandırılan, sosyal medya vasıtasıyla halkın
mevcut yönetimlere karşı şiddet eylemleri kullanılarak ayaklanmasını sağlayan hareketlerde
de etkin olduğu , Gezi Eylemleri olarak bilinen olaylarınMehmet Osman Kavala önderliğinde
Açık  Toplum  Vakf ı  ve  Anadolu  Kül tür  A.Ş  ta ra f ından  gerçek leş t i r i l en
organizasyonlarneticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği, sürecin gezi
eylemlerinin başlamasının çok öncesinden bir plan ve program dahilindeprofesyonel bir ekip
tarafından senaryolaştırılıp eyleme geçirildiği ve nihai amacının ülkede şiddet eylemlerinin
marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp kaos ve
kargaşa  yaratarak  mevcut  hükümeti  işlevsiz  hale  getirmek  ,  ortadan  kaldırmakveya
uluslararası  bir  müdahaleye  zemin  hazırlanmasının  olduğu  anlaşılmıştır.  Gezi  olayları
esnasında eylemciler tarafından Dolmabahçe’de bulunan o dönemki Başbakanlık ofisine ce
Sancaktepe Kaymakamlığı'na yönelik işgal girişimi de hedefin o dönemki iktidarda bulunan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti” olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Bu kapsamda aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar;

1. Mehmet Osman Kavala
Sanığın2001-2006 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. Sanığın telefon
görüşmelerine bakıldığında, soruşturma kapsamında iletişimleri  tespit  edilen çok sayıda
şüpheli ile irtibat ve faaliyetleri tespit edilmiştir.

Sanığın 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 sanığın izah edildiği üzere gezi kalkışması
başlamadan önce  de  diğer  sanıklarla  irtibat  halinde  bulunduğu ve  faaliyetler  yürüttüğü
anlaşılmaktadır.

Sanığıniddianamemizin 1.3.  #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN İSTANBUL”
FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması sürecinin öncesi
ve sonrasında diğer sanıklarile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda seyahatinin olduğu tespit
edilmiştir.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  Şerafett in  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
firari  sanık  Can  DÜNDAR  ile  yeni  bir  medya  kuruluşu  kurulması  faaliyetlerini
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 ile çalışmalar yapmış, Ahmet Faik İNSEL ile 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
katı lan  ekipten  iş te  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
t a k i p  e d i yo r s unuzdu r  …b i r a z  . . .  y an i  muh t eme l en  YAKIN  ZAMANDA  BUNUN
İVMESİNİN DÜŞMESİ  GİBİ  BİR RİSK OLABİLİR toparlanamaması  gibi  bir  risk  olabilir
b i r a z  b u  H A R E K E T İ  T O P A R L A M A K  H E M  G E N İ Ş L E T M E K  H E M  D E
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  Taks im  Dayanışmayı  Pla t formdan  i ş te  Betü l  TANBAY’ı  fa lan  da  dahi l
et t iğimiz  …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
l i s tes in i  s ize  gönderey im  …  onun  üzer inden  konuşmaya  devam  ede l im”  dediği  tespit
edilmiştir.

GEZİ kalkışmasının enerjisinin azalmasından dolayı amaçsal birliktelik içerisinde olan
sanıkların tedirgin olduğu, bu nedenle bizzat Mehmet Osman KAVALA’nın talimatları ile
GEZİ kalkışmasının derinleştirilmesi ve tüm ülke sathınayayılması 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
GERMİYANOĞLU ve Yiğit  AKSAKOĞLUile 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. 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 kapsamdaAçık 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
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 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
üzereOsman KAVALA’nın ofisine gittiği tespit edilmiştir.

Yine sanık Mehmet Osman KAVALA’nın sanık 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 anlaşılmıştır.

Yine sanık 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 sanığın kullandığı 0532222xxxx numaralı cep telefonu ile ilgili
iletişim tespit tutanaklarında, sanığın Gezi olaylarınıuluslararası alanda sözde " demokratik
hak arayışı" olarak lanse edebilmek ve uluslararası örgütlerden destek alabilmek amacıyla
yeni  basın  yayın  kuruluşları  kurabilmek,  Türkiye'yi  uluslararası  arenada  zor  durumda
bırakacak yaptırımların uygulanabilmesi için zemin hazırlamak ve eylemlerin derinleştirilmesi
ve tüm ülke geneline yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak maksadıyla bir kısım
dosya sanıkları ve şüpheliler ile görüşmeler yaptığı anlaşılmıştır.
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Yine sanık 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.

Ayrıca sanığın hts kayıtlarında yapılan incelemede olay tarihlerindeçok sayıda yurt
dışı kayıtlı hat ile arasında yoğun görüşmelerinin olduğu tespit edilmiştir.

2. 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 sergisidüzenlenmesi, rapor
hazırlanıp Avrupa Birliği Komisyonuna sunulması,  AİHM’e rapor gönderilmesi vb. çok
sayıda  faaliyetin,  Açık  Toplum Vakfı’nın  fonlaması  ileAnadolu  Kültür  A.Ş.üzerinden
yürütüldüğü tespit edilmiştir.

Sanığın 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.

3. Yiğit Aksakoğlu
İstanbul Bilgi Üniversitesinde STK Eğitim ve Araştırma biriminde çalışmaktadır.

Kendilerince  kurgulanan  ve  toplumsal  eylem  ve  kaosa  dönüştürülmek  istenen  olaylar
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sürecinin başlangıç noktası olarak belirledikleri eylem biçimi olan sivil itaatsizlik üzerine
çalışmaları bulunmaktadır. Hanzade Hikmet GERMİYANOĞLU, Helsinki Yurttaşlar derneği,
İnanç EKMEKÇİ ile irtibatlıdır.

Sanığın hts  kayıtlarında hakkında iletişimin tespiti  tedbiri  uygulanmadan önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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 sanığın 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 talimatıile 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 faaliyettegörev 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 sanık 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: 2212873526de 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 görüşmesindeyaptıkları 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 nevişiddetsiz 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.

4. 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.

Sanığınhts  kayıtlarında  hakkında  iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan  önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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 sanığın izah edildiği üzere gezi kalkışması
başlamadan önce  de  diğer  sanıklarla  irtibat  halinde  bulunduğu ve  faaliyetler  yürüttüğü
anlaşılmaktadır.

Sanığıniddianamemizin 1.3.  #OCCUPYTURKEY VE “AYAKLAN İSTANBUL”
FAALİYETLERİ bölümünde detayları izah edildiği üzere, gezi kalkışması sürecinin öncesi
ve sonrasında diğer sanıklar ile bu faaliyetler kapsamında çok sayıda seyahatinin olduğu tespit
edilmiştir.

Mehmet Osman Kavala’nın talimatıile 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’nunID: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.

5. Yiğit Ali Ekmekçi
Anadolu Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan sanık, 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.

Sanığınhts  kayıtlarında  hakkında  iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan  önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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 sanığın izah edildiği üzere gezi kalkışması
başlamadan önce  de  diğer  sanıklarla  irtibat  halinde  bulunduğu ve  faaliyetler  yürüttüğü
anlaşılmaktadır.

Anadolu Kültür A.Ş. yönetim kurulu üyesi olanYiğit 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 2185947674nolu 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
veYiğit 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.

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 2013ve 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.
6. 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.

Sanığınhts  kayıtlarında  hakkında  iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan  önceki
tarihlerde yapılan incelemede şüphelinin;
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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,

Tayfun Kahraman ile arasında 25/01/2011-10/06/2013 tarihleri arasında toplamda 5
adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de sanığın 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
CanATALAY’ın da katıldığı tespit edilmiştir.

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
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,

SanıkMemet 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
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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.  Yine sanığı dosyada mevcut açık kaynak araştırmaları ve diğer belgelerde de
görüleceği üzere kalkışma eylemleri esnasında bir çok basın açıklaması yaptığı ve yine bir
çok tv programına katılarak beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

7. 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  Yiği t
AKSAKOĞLU'nun organizesinde bir toplantı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. GARAJ
İSTANBUL’da  yapılan  bu  toplantılara  Taksim  Dayanışması  üyelerinden  Tayfun
KAHRAMAN,  Şerafettin  CanATALAY’ın  dakatıldığı  tespit  edilmiştir.  Bu  toplantının
amacının ise forumları kontrol altına almak, GEZİ kalkışmasını Anadolu’ya derinleştirerek
yaymak amacı taşıdığı, yine sanıklarınkonuşmalarından anlaşılmaktadır.

Sanığınhts  kayıtlarında  hakkında  iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan  önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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,

Tayfun Kahraman ile arasında 02/06/2013-27/06/2013 tarihleri arasında toplamda 17
adet iletişim kaydının mevcut olduğu, bu suretle de sanığın izah edildiği üzere gezi kalkışması
başlamadan önce  de  diğer  sanıklarla  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. Sanığın yine
dosya  içersinde  mevcut  haliyle  eylemler  sırasında  Gezi  parkı  ve  civarında  eylemcileri
yönlendiren bir çok konuşma ve basın açıklaması yaptığı tespit edilmiştir.

8. 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.



Sanığınhts  kayıtlarında  hakkında  iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan  önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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.

Sanık  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.

9. 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.

sanığın  hts  kayıtlarında  hakkında iletişimin  tespiti  tedbiri  uygulanmadan önceki
tarihlerde yapılan incelemede sanığın;

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 sanık 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  yaptığıgörüşmeden  ve  02.06.2013  14:10  tarih  ve  saatinde
90532442xxxx  numaralı  hattı  kullanan  TUĞRUL isimli  şahısla  yaptığı  görüşmelerden
sanıkların  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.

Bu kapsamda sanıkların eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde;
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  sanıkların
tamamının terör suçlusu olduğunun ve eylemlerinin terör suçunu oluşturduğunun kabulünde
zorunluluk bulunmaktadır.

İddianamemizde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, tüm sanıkların 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,
bu aşamada birbiri ile bağlantısız gözüken legal, illegal ve legal görünümlü illegal yapıların
aynı  amaç  etrafında  birleşerek  faaliyetlere  başladıkları,  vatandaşlarımıza  şirin  ve  iyi
niyetligözüken 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  marjinal  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
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FETÖ/PDY silahlı  terör  örgütünün  daha  sonrasında  da  tecrübe  edileceği  üzere  benzer
girişimlerde  bulunduğu,  Gezi  kalkışmasının  devlet  mekanizmalarınca  bastırılarak
sonlandırılması sonrasında bu defa FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün aynı hedefe ulaşmak
maksadıyla sahneye çıktığı, açıklanan gerekçelerle de sanıkların dosya içerisinde mevcut tüm
deliller uyarınca atılı suçları işledikleri anlaşılmıştır.

Yine TCK’nin 312/2 maddesinde tanımlanan şekilde, 312/1 maddesinde tanımlanan
suçu işleyen sanıkların atılı suçların işlenmesi sırasında işlenen diğer suçlardan da sorumlu
olacağından, sanıkların 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 sanıkların atılı  suçları  da
işledikleri anlaşılmıştır.

İddianamemizin tanzim edildiği dönemde ve kovuşturma evresinde , sanıklar 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 soruşturmaya konu tüm delillerin ve özellikle
de  iletişimin  tespitine  yönelikkayıtların  tamamının  İstanbul  İl  Emniyet  Müdürlüğü
personelince yeniden incelemesinin yapılarak dosyayanın tekemmül ettirildiği hususunun da
izahı zaruret arz etmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ve soruşturma evrakı kapsamında bulunan tüm deliller
uyarınca;

1-Haklarında yakalama kararı bulunan ve halen söz konusu yakalama kararları infaz
edilemeyen olayların organizatörleri oldukları anlaşılan sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can
Dündar,  Gökçe  Yılmaz,  Handan Meltem Arıkan,  Hanzade  Hikmet  Germiyanoğlu,
Memet Ali Alabora ve İnanç Ekmekçi hakkındaki mevcut kovuşturmanın iş bu dosyadan
tefrik edilerek haklarındaki yakalama kararının infazının BEKLENİLMESİNE,

2-  Tutuklu sanık  Mehmet Osman Kavala  ile sanıklar  Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe
Mücella Yapıcı'nın halen firari olan sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde
hareket ederek yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen eylemleri de dikkate alındığında üzerine
atılıTCK’NUN  312.  Maddesinde  düzenlenen  “Cebir  ve  şiddet  kullanarak  Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya
tamamen engellemeye teşebbüs ” suçunu işlediği,  yine aynı maddenin 2. Fıkrasındaki
düzenleme karşısında  bu  suçun işlenmesi  sırasında  işlenen diğer  suçlardan  da  sorumlu
tutulacakları  hükmü karşısında iddianamede ayrıntılı  olarak anlatılan ve belirtilen sevk
maddelerine uygun olan suçlardan da sorumlu tutularak CEZALANDIRILMALARINA ,
tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nınbu aşamada dosyanın gelmiş olduğu aşama, mevcut
delil durumu ve suçun sübutu halinde alması muhtemel ceza karşısında kaçma şüphesinin
mevcudiyeti de dikkate alınarak hükümle birlikte TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA,
kasten işlemiş  olduğu suçlar  nedeniyle  sanıkların  süreli  hapis  cezasına  mahkumiyetleri
hal inde  5237  Sayıl ı  TCK'nin  53.  maddesinde  sayıl ı  BELİRLİ  HAKLARI
KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMALARINA, sanığın gözaltında ve tutuklulukta
geçirdiği  sürelerin  hapis  cezasına mahkumiyeti  halinde MAHSUBUNA,  soruşturma ve
kovuşturma giderlerinin sanıklardan TAHSİLİNE,

3- Sanıklar , Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin



Can Atalay, Tayfun Kahraman,Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise eylemleri dikkate alındığında ,
müsnet suçların asli faili konumunda bulunan diğer sanıklara suçun işlenmesinden önce veya
suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak müsnet suçların icrasını kolaylaştırdıkları
anlaşıldığından üzerilerine atılı TCK’NUN 312. Maddesinde düzenlenen “Cebir ve şiddet
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini
yapmasını  kısmen  veya  tamamen  engellemeye  teşebbüs  ”  suçunu  TCK'  nun
39.maddesinde yer alan düzenleme dolayısıyla YARDIM EDEN SIFATIYLA işledikleri,
yine aynı maddenin 2. Fıkrasındaki düzenleme karşısında bu suçun işlenmesi sırasında işlenen
diğer suçlardan da sorumlu tutulacakları  hükmü karşısında iddianamede ayrıntılı  olarak
anlatılan ve belirtilen sevk maddelerine uygun olan suçlardan da TCK'nun 39.  Maddesi
kapsamında yardım eden olaraksorumlu tutularak CEZALANDIRILMALARINA , kasten
işlemiş olduğu suçlar nedeniyle süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde 5237 Sayılı
TCK'nin 53.  maddesinde sayılı  BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN
BIRAKILMALARINA,  sanıkların  gözaltında ve  tutuklulukta  geçirdiği  sürelerin  hapis
cezasına mahkumiyeti  halinde bu sürelerin  MAHSUBUNA,  soruşturma ve kovuşturma
giderlerinin  sanıklardan  TAHSİLİNE,  karar  verilmesi  kamu  adına  talep  ve  mütalaa
olunur.06.02.2020
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