2011/154465 EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR SAYFA NO:

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No: 2011/154465
Karar No: /
EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
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MÜŞTEKİLER: 1- AHMET MORKOÇ, DURSUN Oğlu NURTEN' den olma, 15/10/1986
doğumlu, Alsancak Mah. 2138 Sk. No:19 İç Kapı
No:10Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
2- GÜRBÜZ MORKOÇ, Musa Oğlu İPEK'den olma, 24/07/1975 doğumlu, Piyade Mah.
1980 Sk. No:23 İç Kapı No:6Etimesgut/ ANKARA
ikamet eder.
ŞÜPHELİLER: 1- ORHAN ÇELEBİ, İZEDDİNOğlu CEMİLE'den olma, 02/01/1969
doğumlu, TUNCELİ ili, MAZGİRT ilçesi, KARSAN
köy/mahallesi, 55 cilt, 20 aile sıra no, 35 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Tınaztepe Mah. Hacıyolu Sk. No:35 İç
Kapı No:13Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
2- FADİME ÇELEBİ, MEMETKızı HÜNER'den olma, 10/06/1974 doğumlu, TUNCELİ ili,
MAZGİRT ilçesi, KARSAN köy/mahallesi, 55 cilt, 20
aile sıra no, 95 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kültür Mah.
Libya Cad. No:64 İç Kapı No:1Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
3- EDA APAYDIN, GÜVENKızı PEMBEGÜL'den olma, 22/07/1993 doğumlu, ANKARA
ili, MAMAK ilçesi, ALTINEVLER köy/mahallesi, 43
cilt, 42 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kazım
Karabekir Mah. Kazım Karabekir Sk. No:4 İç Kapı
No:17Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
4- YOLDAŞ AYDIN, FETİOğlu SANİYE'den olma, 15/09/1990 doğumlu, DENİZLİ ili,
AKKÖY(KAPANAN) ilçesi, MEHMETÇİK
köy/mahallesi, 46 cilt, 36 aile sıra no, 4 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Zafertepe Mah. 141 Sk. No:10 İç Kapı
No:3Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
5- EZGİ İSLAM, YILMAZKızı NECLA'den olma, 27/03/1990 doğumlu, ÇANKIRI ili,
ILGAZ ilçesi, ULUPINAR köy/mahallesi, 2 cilt, 25 aile
sıra no, 72 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kardelen Mah. 1984
Oley-İs 2 Sitesi Küme Evleri No:5 İç Kapı
No:6Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
6- BÜLENT SALMANOĞLU, MEHMET ZEKİOğlu ŞAYESTE'den olma, 29/04/1975
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doğumlu, ZONGULDAK ili, DEVREK ilçesi, YENİ
köy/mahallesi, 4 cilt, 11 aile sıra no, 35 sıra no'da
nüfusa kayıtlı İnönü Mah. Gülşehir Sitesi A Blok No:9
Batıkent Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.
7- CENAN ALTUNÇ, CEMİLOğlu HACER SEVİL'den olma, 23/09/1987 doğumlu,
BATMAN ili, GERCÜŞ ilçesi, PINARBAŞI
köy/mahallesi, 3 cilt, 46 aile sıra no, 144 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Ertuğrulgazi Mah. Sera Sk. No:10 İç
Kapı No:11Sincan/ ANKARA ikamet eder.
8- ALİCAN UÇARCAN, NESEMİOğlu SONGÜL' den olma, 07/08/1990 doğumlu,
TUNCELİ ili, OVACIK ilçesi, GÜNEYKONAK
köy/mahallesi, 31 cilt, 2 aile sıra no, 46 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Zafertepe Mah. 141 Sk. No:10 İç Kapı
No:3Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
9- SEDA BAYKAN, ERCANKızı DİLEK'den olma, 07/04/1988 doğumlu, ÇORUM ili,
MERKEZ ilçesi, HAMDİKÖY köy/mahallesi, 104 cilt,
52 aile sıra no, 34 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fahri
Korutürk Mah. 887 Sk. No:18 İç Kapı No:18Mamak/
ANKARA ikamet eder.
10- MAZLUM ÇELİK, CEZMİOğlu GÜZEL'den olma, 01/09/1988 doğumlu, AĞRI ili,
MERKEZ ilçesi, KAYABEY köy/mahallesi, 116 cilt,
77 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Alsancak
Mah. 2190 Sk. 5/2Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
11- BURCU ARSLAN, HİMMETKızı SÜHEYLA' den olma, 25/07/1986 doğumlu,
SAMSUN ili, LADİK ilçesi, BUDAKDERE
köy/mahallesi, 22 cilt, 44 aile sıra no, 27 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Kültür Mah. Libya Cad. No:64 İç Kapı
No:1Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
12- ERGİN MORKOÇ, AHMETOğlu ZİNET'den olma, 01/04/1974 doğumlu, ARDAHAN
ili, GÖLE ilçesi, KOYUNLU köy/mahallesi, 22 cilt, 10
aile sıra no, 88 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çiçekli Mh.
İsmail Cambaz Sok.No:13/3 Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
13- CEM LAFCI, MUSTAFAOğlu SAADET'den olma, 05/05/1986 doğumlu, ÇANKIRI ili,
ILGAZ ilçesi, ULUPINAR köy/mahallesi, 2 cilt, 19 aile
sıra no, 97 sıra no'da nüfusa kayıtlı 19 Mayıs Mah.
Alacalı Cad. No:14 İç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
14- OĞULCAN EREN, LÜTFİOğlu NİHAL'den olma, 30/09/1993 doğumlu, ANKARA ili,
HAYMANA ilçesi, KARASÜLEYMANLI
köy/mahallesi, 53 cilt, 11 aile sıra no, 56 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Çeliktepe Mah. Dutluk Cad. No:12 İç
Kapı No:2Kağıthane/ İSTANBUL ikamet eder.
15-MEHMET ALİ TOSUN, HASANOğlu HATİCE'den olma, 30/05/1954 doğumlu,
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YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, MUTAFOĞLU
köy/mahallesi, 88 cilt, 31 aile sıra no, 18 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Fidanlık Mahallesi Sakarya Caddesi
No:36/14 Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
16- PERVİN ULUDAĞ, ŞAHİSMAİLKızı İMOŞ' den olma, 01/10/1977 doğumlu,
TUNCELİ ili, MAZGİRT ilçesi, ÖZDEK
köy/mahallesi, 74 cilt, 16 aile sıra no, 80 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Osman Temiz Mah. 1036 Sk. No:12 İç
Kapı No:6Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
17- HELİN ALTUNTAŞ, BAYRAMKızı AYNUR'den olma, 14/07/1993 doğumlu,
KIRŞEHİR ili, BOZTEPE ilçesi, HATUNOĞLU
köy/mahallesi, 59 cilt, 7 aile sıra no, 379 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Emek Mah. 28 Sk. No:18 İç Kapı
No:5Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
18- HACIHÜSEYİN ÖZDEMİR, MUSTAFAOğlu KARANFİL'den olma, 25/08/1975
doğumlu, ÇORUM ili, ALACA ilçesi, KÜÇÜKDONA
köy/mahallesi, 79 cilt, 43 aile sıra no, 29 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Şenlik Mah. Aşıkpaşa Cad. No:41 İç
Kapı No:11Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
19- EREN ALTUN, ERDALOğlu FİRDEVS'den olma, 12/08/1988 doğumlu, ANKARA ili,
KEÇİÖREN ilçesi, İNCİRLİ köy/mahallesi, 18 cilt, 46
aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Konutkent Mah.
2954 Sk. No:31 İç Kapı No:7Yenimahalle/ ANKARA
ikamet eder.
SUÇ: Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü yöneticisi/üyesi olmak.Terör
örgütünün Propogandasını yapmak.Terör Örgütüne
Finansman Sağlamak.Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını
Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan
Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Kişilerin Huzur ve
Sükununu Bozma, Kasten Yangın Çıkarma, Kamu
Malına Zarar Verme, Kişilerde korku, kaygı veya panik
yaratabilecek tarzda genel güvenliği kasten tehlikeye
sokma,Suçu ve Suçluyu Övme
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 01/08/2013 tarihi ve öncesi -ANKARA
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE SORUŞTURMA KONUSU OLAY :
Yukarıda açık kimliği yazılı şüpheliler Orhan Çelebi,Fadime Çelebi,Bülent
Salmanoğlu,Burcu Arslan,Cem Lafcı,Cenan Altunç,Mazlum Çelik,Oğulcan Eren,Helin
Altuntaş,Yoldaş Aydın,Pervin Şahin Özmen,Alican Uçarcan,Ezgi İslam,Eda Apaydın,Seda
Baykan'ın MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün propagandasına
yaptıklarının ihbar edilmesi üzerine kapatılan Ankara CMK 250 madde ile yetkili Cumhuriyet
Başsavcılığının 2011/11185 soruşturma sayılı evrakı üzerinden soruşturma başlatılmıştır.
Yapılan soruşturma sırasında ise nöbetçi hakimliklerden alınan kararlar doğrultusunda

2011/154465 EK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR SAYFA NO:

CMK 140 maddesi uyarınca şüphelilerin kamuya açık alanlardaki faaliyetlerinin teknik
araçlarla izlenmesi ve ayrıcaCMK 135 maddesi uyarınca şüphelilerin iletişimlerinin
denetlenmesi tedbirlerine 27.10.2011 tarihi itibarı ile başlandığı ve "İletişimin Denetlenmesi
ve Teknik araçlarla izleme" tedbirlerine 01.08.2013 tarihine kadar devam edildiği
anlaşılmıştır.
İletişimin Denetlenmesi ve Teknik araçlarla izleme tedbirleri ve yapılan
soruşturmadaşüphelilerin aşağıda özetlenen basın açıklaması, protesto gösterileri ve
yürüyüş eylemlerine katıldıkları anlaşılmıştır:
1-21.10.2011 tarihinde Ankara iliYüksel Caddesi’nde ESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi) mensup şahıslarca gerçekleştirilen "SAVAŞ DURSUN ASKERİ MÜDAHALE
DURSUN" konulu basın açıklamasına dosyamız şüphelileri Cenan Altunç,Fadime Çelebi ve
Mazlum Çelik'in katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Basın açıklaması sırasında
şüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda
v.s) tespit edilemediği,
2-19.12.2011 tarihinde Ankara ili Yüksel Caddesi’nde ESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi) mensup şahıslarca gerçekleştirilen "HAYATA DÖNÜŞ OPERASYONLARINI"
protesto konulu basın açıklamasına dosyamız şüphelileri Cenan Altunç,Orhan Çelebi'nin
katıldıkları,
Saat:18.10 de başlayan basın açıklaması eyleminin, saat:19.00 de sona erdiği, basın
açıklamasına katılan ve sloganlar atan gruplarınise güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek
kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve pankartlarını
toplayarak olay yerinden ayrıldıkları,olaylar sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç
unsuru eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
3-19.12.2011 tarihinde Malatya ilindeSGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri
Federasyonu) içerisinde faaliyet gösteren şahısların katılımı ile gerçekleştirilen “FÜZE
KALKANINA HAYIR” konulu yürüyüş ve basın açıklamasına dosyamız şüphelileri Alican
Uçarcan,Yoldaş Aydın'ın katıldıklarıve slogan attıkları anlaşılsa da;Basın açıklaması sırasında
şüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
4-24.12.2011 tarihinde Ankara iliYüksel Caddesi’nde 24 Aralık 1978 tarihinde
meydana gelen Maraş Olaylarının yıl dönümü nedeniyle yapılan basın açıklaması eylemine
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) üyesi dosyamız şüphelileriOrhan Çelebi ve Fadime
Çelebi'nin de katıldıkları,
Saat:12.45 de başlayan basın açıklaması eyleminin, saat:13.55 de sona erdiği, basın
açıklamasına katılan ve sloganlar atan gruplarınisegüvenlik güçlerinin ikazlarına gerek
kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve pankartlarını
toplayarak olay yerinden ayrıldıkları,olaylar sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç
unsuru eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
5-03.02.2012 tarihinde Ankara ile Milli Müdafaa Caddesi Adalet Bakanlığı Binası
önünde “Tecrite Karşı Mücadele Platformu” organizesinde, “Ceza ve İnfaz Kurumlarında
Yaşanan Sorunlar İle Tutuklu Bulunan Şahısların Talepleri” konulu basın açıklaması
eylemine dosyamız şüphelileri Orhan Çelebi,Fadime Çelebi,Cenan Altunç'un katıldıkları,
Saat:14.50 de Milli Müdafaa caddesinde toplanan grubun,basın açıklamasının
ardından sloganlar atarak Adalet Bakanlığı binası önünden saat:15.20 de güvenlik güçlerinin
ikazlarına gerek kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve
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pankartlarını toplayarak ayrıldıkları ,olaylar sırasında şüphelilerin herhangi bir suç unsuru
eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
6-10.02.2012 tarihinde Ankara ili Yüksel Caddesi İnsan Halkaları Heykeli önünde
KESK organizesinde; (30) ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik eş zamanlı
gerçekleştirilenoperasyon kapsamında gözaltına alınanlara destek vermek amacıyla
düzenlenen basın açıklaması eylemine şüpheli Bülent Salmanoğlu'nun katıldığı ve slogan
attığı anlaşılsa da;Basın açıklaması sırasındaşüphelinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışının tespit edilemediği,
7-18.02.2012 tarihinde Ankara ileSakarya Caddesini ve Yüksel Caddesi İnsan
Halkaları Heykeli önünde sözde “ASKERİ VE SİYASİ OPERASYONLAR
DURDURULSUN, TECRİT KALDIRILSIN” konulu HDK (Hakların Demokratik Kongresi)
bileşenleri ve ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) mensuplarının da katılımı ile yapılan
yürüyüşve basın açıklaması eylemine dosyamız şüphelileri Orhan Çelebi ve Bülent
Salmanoğlu'nun da katıldıkları,
Saat:12.45 de Yüksel caddesinde toplanan grubun,basın açıklamasının ardından
sloganlar atarak saat:13.05 de güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan (fiili müdahale
yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve pankartlarını toplayark Yüksel Caddesinden
ayrıldıkları,olaylar sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının
(Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
8-08.03.2012 tarihinde Ankara ili Sıhhiye Meydanı’nda gerçekleştirilen “8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” olması nedeniyle çeşitli oluşumların veSKM (Sosyalist Kadın
Meclisleri) katılımıyla yapılan yürüyüş ,açık alan yer toplantısı ve “Şengül BORAN –
Yasemin ÇİFTÇİ (YAŞIYOR) / DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR” şeklinde slogan
atılması eylemine dosyamız şüphelileri Fadime Çelebi ,Orhan Çelebi,Eda Apaydın,Seda
Baykan ve Ezgi İslam 'ında katıldıkları,
Saat:17.45 de Yüksel caddesinde toplanan grubun,basın bildirilerinin okuması ve
müzik dinletisinin ardından sloganlar atarak saat:19.05 de güvenlik güçlerinin ikazlarına
gerek kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve pankartlarını
toplayark Yüksel Caddesinden ayrıldıkları,olaylar sırasında şüphelilerin herhangi bir suç
unsuru eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
9-30.03.2012 tarihinde Ankara ili Yenimahalle ilçesi Karşıyaka mezarlığında 30 Mart
1972 tarihinde Tokat İli Almus (Niksar) İlçesi Ataköy (Kızıldere) beldesinde öldürülen
THKP/C terör örgütü kurucu lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarının mezarı başında yapılan
anma eylemine dosyamız şüphelileri Alican Uçarcan,Orhan Çelebi,CenanAltunç'unda
katıldıkları,
Olay günü saat:10.25 de Karşıyaka mezarlığında toplanmaya başlayan grubun,anma
etkinliğinden sonra sloganlar atarak saat:14.50 degüvenlik güçlerinin ikazlarına gerek
kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )kendiliğinden flama ve pankartlarını
toplayark mezarlıktan ayrıldıkları,olaylar sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem
ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
10-28/29/30.03.2012 tarihinde Ankara ile Çankaya İlçesi Yüksel Caddesi İnsan
Hakları heykeli önünde, “KESK”organizesinde gerçekleşitirelen veESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi) flamalarını taşıyan dosyamız şüphelileri Bülent Salmanoğlu,Cenan Altunç,Orhan
Çelebi'ninde katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Basın açıklaması sırasında şüphelilerin
herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
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11-1 Mayıs 2012 tarihinde Ankara iliSıhhiye Meydanı’nda ESP ve SGDF (Sosyalist
Gençlik Dernekleri Federasyonu)katılımıyla gerçekleşitirilen“1 Mayıs Emek ve Dayanışma
Günü” konulu yürüyüş ve “PARTİ, ATILIM, ZAFER” şeklinde slogan atılmasıeylemine
dosyamız şüphelileri Orhan Çelebi,Fadime Çelebi,Eda Apaydın,Ezgi İslam,Seda Baykan'ında
katıldıkları,
Doğan Kaya başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulunun koordinesinde
Ankara ili Sıhhiye meydanında saat :14.00 de toplanan kalabalık grubun oluşuturlan platform
önünde basın açıklamasının yapılması,konuşmaların yapılması,slogan atılması ve müzik
dinletisinden sonra ve saat:16.00 sıralarında olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin
ikazlarına gerek kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan )katılımcılarınkendiliğinden
flama ve pankartlarını toplayarkçeşitli yönlere dağıldıkları,olaylar sırasında şüphelilerin
herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarınıntespit edilemediği,
12-06.05.2012 tarihinde Ankara ili Yenimahalle ilçesi Karşıyaka mezarlığında, THKO
terör örgütü kurucu lideri Deniz Gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın
mezarları başında yapılan anma eylemine dosyamız şüphelileri Bülent Salmanoğlu,Yoldaş
Aydın'ın (ESPflamaları ile) katıldıkları,
Olay günü saat:09.55 sıralarında Karşıyaka mezarlığında toplanan grupların mezarlıkta
anma etkinliği yaptıktan ve slogan attıktan sonra saat :16.45 sıralarında Karşıyaka
mezarlığından kendiliğinden çeşitli yönlere dağılarak ayrıldıklarıancak
dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise
Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
13-18.05.2012 günü Ankara ili Çankaya İlçesi Yüksel Caddesinde toplanılarak
Sakarya Caddesi barış heykeli önünde ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)BDP(Barış ve
Demokrasi Partisi) organizesinde gerçekleştirilen“İbrahim Kaypakkaya ve Sözde Devrim
Şehitlerinin Ölüm Yıldönümü” nedeniyle basın açıklaması eylemine şüpheliler Fadime Çelebi
ve Orhan Çelebi'ninde katıldıkları,
Saat:18.00 sıralarında Yüksel caddesinde toplanan grubun, yapılan konuşmaların
atılan sloganların ardından pankart ve flamalarını toplayarak saat:19.50 de normal olarak
kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,olaylar sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru
eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
14-20.05.2012 tarihinde Çorum ili Sungurlu ilçesi Karakaya köyünde 18 Mayıs 1973
yılında ölen TKP/ML terör örgütü kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın ölümünün 39. Yıl
dönümü olması nedeniyleESP mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilenanma eylemine
dosyamız şüphelileri Orhan Çelebi ve Fadime Çelebi'nin katıldıkları ve slogan attıkları
anlaşılsa da;Anma etkinliği sırasında şüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının tespit edilemediği,
15-08.06.2012 tarihinde ESP (Ezilenlerin sosyalist Partisi)organizesinde Ankara ili
Çankaya ilçesi Kazım Özalp Mahallesi Kelebek Sokak No:15/A sayılı adresinde bulunan
Hırvatistan Büyükelçiliği önünde MLKP terör örgütü içerisinde yürüttüğü faaliyetlerden
dolayı kırmızı bültenle aranan Başak Şahin Duman’ın Hırvatistan’da yakalanmasını protesto
etme eylemine dosyamız şüphelileri Yoldaş Aydın,Alican Uçarcan,Orhan Çelebi ve Fadime
Çelebi'nin katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;olaylar sırasındaşüphelilerin herhangi bir
suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
16-19.06.2012 tarihinde Ankara ili Çankaya İlçesi Kızılay Yüksel Caddesi İnsan
Hakları Heykeli önünde; HDK (Hakların Demokratik Kongresi) bileşenleri ve ESP
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(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) mensuplarının da katılımı “Şanlıurfa E Tipi Kapalı ve Açık
Cezaevinde Meydana Gelen Yangın Olaylarını” protesto etmek amacıyla basın açıklaması
yapma eylemine şüpheliler Yoldaş Aydın,Alican Uçarcan,Orhan Çelebi ve Fadime Çelebi'nin
de katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Basın açıklaması sırasındaşüphelilerin herhangi
bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
17-24.06.2012 tarihinde Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılay/Yüksel Caddesinde İnsan
Hakları Heykeli önünde çeşitli sivil toplum örgütlerin katılımı ve(ESP) Ezilenlerin Sosyalist
Partisi organizesinde; “2012 yılında İstanbul ilinde yapılan bombalama eylemlerini ve illegal
eylemleri organize ettikleri ve örgüt içerisinde yöneticilik yaptıkları gerekçesi ile yakalanarak
gözaltına alınmalarını” protesto etmek amacıyla basın açıklaması,“22.06.2012 tarih ve 018
sayılı,zülme karşı isyanı büyütelim manşetli" “Atılım Gazetesi” satışı ve bildiri dağıtma
eylemine şüpheliler Yoldaş Aydın,Alican Uçarcan,Orhan Çelebi,Fadime Çelebi ve Burcu
Arslan'ın da katıldıkları,
(ESP) Ezilenlerin Sosyalist Partisi organizesinde saat:16.00 sıralarında Yüksel
caddesinde toplanan grubun basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlar atan grubun
flamalarını toplayaraksaat :17.35 de normal olarak kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,
eylemler sınasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının
(Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
18-25.06.2012 tarihinde Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılay/Yüksel Caddesinde,(ESP)
Ezilenlerin Sosyalist Partisi tarafından; “2012 yılında İstanbul ilinde yapılan bombalama
eylemlerini ve illegal eylemleri organize ettikleri ve örgüt içerisinde yöneticilik yaptıkları
gerekçesi ile yakalanarak gözaltına alınmalarını” protesto etmek amacıyla basın açıklaması ve
çadır kurarak açlık grevi yapmaeylemine şüpheliler Yoldaş Aydın,Alican Uçarcan , Orhan
Çelebi,Fadime Çelebi ve Burcu Arslan'ın katıldıkları,
(ESP) Ezilenlerin Sosyalist Partisi organizesinde saat:11.00 sıralarında Yüksel
caddesinde toplanan vebasın açıklaması yaparakaçlık grevi eylemine başlayan
grubunflamalarını toplayaraksaat :20.45 de normal olarak kendiliğinden çeşitli yönlere
dağıldıkları, eylemler dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
19-29.08.2012 tarihinde HDK (Hakların Demokratik Kongresi) organizesinde Yüksel
Caddesi ve Konur Sokak’ın kesiştiği noktada “ÇATIŞMA DEĞİL MÜZAKERE… ÖLÜM
DEĞİL, ÇÖZÜM…” adı altında 01.09.2012 tarihinde düzenlenecek “1 EYLÜL DÜNYA
BARIŞ GÜNÜ” mitingine destek vermek ve katılıma çağrı amacı ile çadır kurularak stant
açma eylemine şüpheliler Fadime Çelebi ve Orhan Çelebi'ninde katıldıkları ve slogan attıkları
anlaşılsa da;Stand açma etkiniliği sırasında şüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının tespit edilemediği,
20-01 Eylül 2012 tarihinde KESK,ÖDP, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi),DİSK,
HDK v.s çeşitli sivil toplum örgütleri ve çeşitli siyasi partilerin katılımıyla Sıhhiye Toros
Sokak’ta toplanılarak, Celal Bayar Bulvarı ve Aksu Caddesi’ni takiben yürüyüş korteji
oluşturarak Kolej Kavşağı’na kadar yürümek suretiyle “İÇERİDE DIŞARIDA SAVAŞA
HAYIR” konulu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü eylemine Alican Uçarcan,Burcu Arslan,
Bülent Salmanoğlu,Fadime Çelebi, Mazlum Çelik, Orhan Çelebi'nin katıldıkları,
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Mevlüt Çakmak başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulunun
koordinesinde Ankara ili Toros sokak üzerinde saat :15.00 de toplanan kalabalık grubun
oluşuturlan platform önünde basın açıklamasının yapılması,slogan atılması ve müzik
dinletisinden sonra katılımcıların saat:17.00 sıralarında olay yerinde bulunan güvenlik
güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan (fiili müdahale yada zor kullanılmadan ) kendiliğinden
çeşitli yönlere dağıldıkları,olaylar sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru
eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
21-15.09.2012 günü Hipodrom ve Tren Garı önünde toplanılarak Talat Paşa Bulvarı ve
Atatürk Bulvarını takiben Sıhhiye Meydanına gelinerek 14:00 – 18:00 saatleri arasında
“ÖZGÜR DEMOKRATİK EĞİTİM, İNSANCA KARDEŞCE BİR YAŞAM İSTİYORUZ”
adı altında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü eylemine Alican Uçarcan,Eda Apaydın,Ezgi
İslam,Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Seda Baykan'ın katıldıkları,
Gösteriler sırasında şüphelilerin de içerisinde bulunduğu grup tarafından "Yaşasın
Sınıf Dayanışması,Yaşasın örgütlü Mücadelemiz,Zafer Direnen Emekçinin olacak,YÖK
Kalkacak Polis Gidecek Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek,Kahrolsun Ücretli Kölelik
Düzeni"şeklinde sloganların atıldığı ,
Tuğrul Culfa başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulunun Ankara
Valiliğinden aldığı 12.09.2012 tarihli izin ile "“ÖZGÜR DEMOKRATİK EĞİTİM,
İNSANCA KARDEŞCE BİR YAŞAM İSTİYORUZ”" konulutoplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenlendiği,saat:08.00 sıralarında başlayan gösteriler sırasında konuşmalar yapıldığı,
sloganlar atıldığı,müzik grubu tarafından konser verildiği,toplantı ve gösteri yürüyüşünün saat
16.10 da sona erdiği vekatılımcılarınolay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına
gerek kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,gösteriler sırasında
dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise
Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
22-26.09.2012 tarihinde ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde Konur
Sokak üzerinde stant açıldığı ve “BİRLEŞELİM, GÜÇLENELİM, BU DÜZENİ
DEĞİŞTİRELİM, 30 EYLÜL’DE ESP 2. KONGRESİ’NDE BULUŞALIM! İŞÇİLER,
EMEKÇİLER, KADINLAR, GENÇLER, EZİLENLER!” ibareli, “ESP” imzalı bildirilerin
dağıtılması eylemine şüpheliler Fadime Çelebi ve Orhan Çelebi'nin katıldıkları ve slogan
attıkları anlaşılsa da;Bildiri dağıtmaetkiniliği sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru
eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
23- “26 Eylül 1999 Tarihinde Ulucanlar Cezaevinde Çıkan Olaylarda Ölen Örgüt
Mensuplarının Ölüm Yıldönümü Olması” nedeniyle 26.09.2012 günü Yüksel Caddesi İnsan
Hakları Heykeli önünde ESP (Ezilenlerin Sosyalist Paritisi), Halk Cephesi, Alınteri, BDSP,
DHF’ye mensup yaklaşık 100-120 kişilik grubun “Ulucanlar Katliamını Unutmadık
Unutturmayacağız, Devrimci İrade Teslim Alınamaz” ibareli ve ölen örgüt mensuplarının
resimlerinin yer aldığı pankart arkasında toplanarak, kortej oluşturmak suretiyle yürüme ve
“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” şeklinde slogan atma eylemine şüpheliler Ezgi
İslam,Fadime Çelebi ve Seda Baykan'ın katıldıkları,
Saat:18.30 da başlayan protesto yürüyüşünün,yapılan konuşmalar ve atılan sloganlar
sonrasında saat :19.40 da sona erdiği,katılan grupların pankart ve dövizerini toplayarak
güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,
gösteriler sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının
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(Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,

24-04.10.2012 günü Kızılay YKM Mağazası önünde “Suriye ile ilgili yaşanan
olaylarla ilgili TBMM’ de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kabul edilen tezkereyi” protesto
etmek amacıyla toplanarak Vekaletler Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık Merkez Binası
önüne yürüyüş düzenlenme eylemine şüpheliler Fadime Çelebi,Mazlum Çelik ve Orhan
Çelebi'nin katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Bildiri dağıtmaetkiniliği
sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
25-Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK’nun 10. Maddesi İle Görevli ve Yetkili
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği) tarafından başlatılan soruşturmayı protesto etmek amacıyla
16.10.2012 günü Yüksel Caddesinde toplanan grupların, “İBRAHİM KAYPAKKAYA’YI
ANMAK, SAVUNMAK ONURDUR!” ibareli, Demokratik Haklar Federasyonu - 78’liler
Girişimi - PARTİZAN imzalı pankart ve İbrahim Kaypakkaya’nın resmi bulunan
Kaypakkaya’yı Savunmak Suç Değildir -Kaypakkaya’yı Savunmak Onurdur!” ibareli dövizler
açarak Yüksel Caddesinden Sakarya Caddesine kadar yürüyerek basın açıklaması yapma
eylemine şüpheliler Alican Uçarcan,Eda Apaydın ve Ezgi İslam'ın katıldıkları,
Saat :18.15 de toplanan grubun basın açıklaması ve atılan sloganların ardından saat
19.00 da normal olarak kendiliğinden güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan
dağıldıkları,gösteriler sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
26-23.10.2012 ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde Yüksel Caddesinde
“PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulanan sözde tecridi protesto
etmek ve anadilde eğitimin yanı sıra savunma hakkının verilmesine yönelik ülke genelindeki
bazı cezaevlerinde sürdürülen açlık grevini desteklemek” amacıyla bir günlük açlık grevi
yapma, çadır kurma, stant açma vebasın açıklaması yapma eylemine şüphelilerFadime
Çelebi,Orhan Çelebi,Seda Baykan,Ezgi İslam'ın katıldıkları,
Cezaevlerinde başlatılan açlık grevine destek vermek amacı ile Yüksel caddesi
üzerinde yapılan çadır kurma,stand açma ve basın açıklaması yapma eylemi, basın
açıklamasının yapılması ve basın bildirisi metninin yoldan geçenlere dağıtılması sonrasında
saat:13.00 de sona erdiği, olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan
katılanların kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,gösteriler sırasında
dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise
Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
27-26.10.2012 günü Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri isimli oluşum organizesinde
Ceza Evlerinde PKK/KCK terör örgütü hükümlülerinin yapmakta oldukları Açlık Greviyle ile
ilgili Doktor Mediha Eldem Sokak üzerinde basın açıklaması yapma eylemine şüpheli Fadime
Çelebi'nin katıldığı anlaşılsa da;şüphelinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının
tespit edilemediği,
28-“PKK/KCK terör örgütü lideriAbdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının
düzeltilmesi, cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri ile ilgili ve sözde müzakere sürecinin
tekrardan başlatılması” amacıyla TUHAD-FED (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma
ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu) organizesinde cezaevlerinde başlatılan açlık
grevlerine destek vermek amacıyla; 02.11.2012 günü Ankara Üniversitesi Cebeci yerleşkesi
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ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne basın açıklaması yapma ve "Dişe diş kana kan
seninleyiz Öcalan -Geliyor geliyor apocular geliyor” şeklinde slogan atma eylemine şüpheli
Burcu Arslan'ın katıldığı,
02.11.2012 tarihinde yapılan Basın açıklaması yapma ve oturma eylemleri sırasında
yapılan konuşma ve atılan sloganlar sonrasında eyleme katılan şahısların, olay yerinde
bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere
dağıldıkları,olaylar sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
29-19.12.2012 günü Yüksel Caddesinde başlayıp Sakarya Caddesinde biten; Ankara
Düşünceye Özgürlük Girişimi – Alınteri - DHF (Demokratik Haklar Federasyonu) ve HDK
(Hakların Demokratik Kongresi) organizesinde; “19 Aralık Hayata Dönüş Operasyonu’nu”
protesto etmek amacı ile yürüyüş ve basın açıklaması eylemine şüpheliler Fadime
Çelebi,Orhan Çelebi ve Seda Baykan'ın katıldıkları,
Saat:18.00 de Yüksel Caddesinde başlayan protesto yürüyüşünün,sakarya caddesi
havuz başında yapılan basın açıklaması,konuşmalardan sonra atılan sloganlar eşliğindesaat
18.50 de sona erdiği vekatılımcılarınolay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına
gerek kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,olaylar sırasında
dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise
Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
30-ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde: 28.01.2013 tarihinde Mamak
Şirintepe Ege Lisesi önünde toplanan (10) kişilik grub tarafından “Patriot Füzeleri Kapatılsın,
Üsler Kapatılsın” ibareli ve “ESP” imzalı bildirileri dağıtma eylemine şüpheliler Fadime
Çelebi,Orhan Çelebi ve Ezgi İslam'ın katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Bildiri
dağıtmaetkinliği sırasındaşüphelilerin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit
edilemediği,
31-ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde 30.01.2013 tarihinde Yüksel
Caddesi ile Konur Sokağın kesiştiği noktada toplanan (7) şahsın “Suriye ile Savaşa Hayır,
Hükümet Savaş Halk Barış İstiyor, Kürt Halkıyla Demokratik Barış, Savaş Tezkereleri Çöpe,
Savaş Zamları Geri Alınsın” konulu imza kampanyası başlatmak,stant açmak ve“Barış İçin
Direnişe” ibareli“ESP” imzalı bildirileri dağıtma, Atılım Gazetesi satışı yapma eylemine
şüpheliler Orhan Çelebi ,Fadime Çelebi,Ezgi İslam ve Seda Baykan'ın katıldıkları ve slogan
attıkları anlaşılsa da;Bildiri dağıtmaetkiniliği sırasında şüphelilerin herhangi bir suç unsuru
eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
32-ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde 19.02.2013 tarihinde Yüksel
Caddesi İle Konur Sokak kesişimin de “NATO Tarafından Kurulan Patriot Füzelerini”
protesto etmek amacıyla stant açılmış, “Dışarda Emperyalist, İçerde Haksız Savaşa Karşı
Barış İçin Buluşuyoruz, 23 Şubat 2013 Cumartesi Saat:14.00 Yer: Yüksel Caddesi” ibareli ve
ESP Ankara İl Örgütü” imzalı bildirileri dağıtma ve Atılım Gazetesisatma eylemine şüphelier
Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Alican Uçarcan,Eda Apaydın,Ezgi İslam ve Seda Baykan'ın
katıldıkları ve slogan attıkları anlaşılsa da;Bildiri dağıtmaetkinliği sırasındaşüphelilerin
herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,
33-17.03.2013 günü Çankaya İlçesi Toros sokakta toplanan gruplarınCelal Bayar
Bulvarı ve Aksu Caddesini takiben Kolej kavşağına kadar yürümek suretiyle “NEVRUZ
KUTLAMALARI” adı altında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapma eylemine şüpheliler Eda
Apaydın, Burcu Arslan, Cenan Altunç,Yoldaş Aydın,Alican Uçarcan,Orhan Çelebi,Bülent
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Salmanoğlu, Mazlum Çelik'in katıldıkları,
Emine Meral Vuranok başkanlığında oluşturulan 8 kişilik düzenleme kurulunun
Ankara Valiliğinden aldığı 14.03.2013 tarihli izin ile "Nevruz Kutlamaları" adı altında
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlendiği,gösteriler sırasında konuşmalar yapıldığı, sloganlar
atıldığı,müzik grubu tarafından konser verildiği,toplantı ve gösteri yürüyüşünün saat 16.30 da
sona erdiği vekatılımcılarınolay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek
kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere dağıldıkları,olaylar sırasında dosyamız şüphelilerinin
herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının tespit edilemediği,

34-1 Mayıs 2013 günü DİSK, KESK, SGBP, TMMOB ve TTB Şubelerinin
organizesinde, bazı sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve sol terör örgütlerine müzahir
grupların katılımıyla, Ankara ili Gar meydanında toplanılarak buradan yürümek suretiyle
Sıhhiye ve Tandoğan Meydanında“Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Gericiliğe, Irkçılığa,
Emperyalist Müdahaleye Karşı; Emek, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta
Alanlardayız” konulu açık hava toplantısı düzenleme ve“Yaşasın Partimiz MLKP” -“Parti –
Atılım – Zafer” , “Hasan Ocak yaşıyor, YaseminÇiftçi yaşıyor,. Abuzer Çat yaşıyor,
Süleyman Yeter yaşıyor, Hüseyin Demircioğlu yaşıyor” - “Şehitler yaşıyor komünistler
savaşıyor”-“Şengül Boran yaşıyor, …yaşıyor, Erkut Direkçi yaşıyor, Hüseyin
DEMİRCİOĞLU yaşıyor, Ersin… yaşıyor, Ali Haydar Göçer yaşıyor, Özgür Evrim Göçen
yaşıyor”şeklinde slogan atma eylemine şüpheliler Alican Uçarcan,Eda Apaydın,Ezgi İslam,
Fadime Çelebi,Mazlum Çelik,Orhan Çelebi,Yoldaş Aydın'ın katıldıkları,
Birleşik Kamu İş Genel merkezi adına Orhan Yıldırım başkanlığında
oluşturulandüzenleme kurulunun Ankara Valiliğinden aldığı izin üzerine "1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü" adı altında yapılan mitingde konuşmalar yapıldığı, sloganlar atıldığı,müzik
grubu tarafından konser verildiği,programın sona ermesi üzerine katılımcılarınolay yerinde
bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadan kendiliğinden çeşitli yönlere
dağıldıkları ancak olaylar sırasında dosyamız şüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve
davranışlarının tespit edilemediği,
35-06.05.2013 tarihinde Yenimahalle İlçesi KarşıyakaMezarlığı’nda“THKO (Türkiye
Halk Kurtuluş Ordusu) terör örgütününkurucuüyeleriDeniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin
İnan’ın ölüm yıldönümü” nedeniyle yaklaşık (3600) kişilik grup tarafından anma etkinliği
düzenlendiği,
Karşıyaka mezarlığındaki anma etkinliğine, ellerinde ESP ibareli flamalar ve üzerinde
THKO terör örgütü kurucusu Deniz Gezmiş, TKP/ML terör örgütü kurucusu İbrahim
Kaypakkaya, PKK/KCK terör örgütü kurucu merkez komite üyesi Mazlum Doğan ve
THKP/C terör örgütü kurucusu Mahir Çayan’ ın fotoğrafının olduğu “UNUTMADIK
UNUTTURMAYACAĞIZ” ibareli “EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ” imzalı pankart
arkasında şüpheliler Alican Uçarcan,Burcu Arslan,Fadime Çelebi ve Orhan Çelebi
katıldıkları,
Karşıyaka mezarlığı içerisinde yapılan anma etkinliği sonrasında katılan şahısların
olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin ikazlarına gerek kalmadansaat :18:15 de
mezarlıktankendiliğinden ayrıldıkları,Olaylar sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir
suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
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36-18.05.2013 günü TKP/ML Terör Örgütü Kurucusu İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm
yıldönümü olması nedeni ile Saat:18:30’da PARTİZAN, BDP, BDSP, DHF, EHP, EMEP,
SDP ve 78’liler girişimi organizesinde Çankaya İlçesi Kolej Kavşağında toplanarak Sakarya
Caddesine kadar yürümek suretiyle basın açıklaması yapma ve “Devrim şehitleri ölümsüzdür
- İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür - Haki Karer ölümsüzdür - Katil devlet hesap verecek Kaypakkaya onurdur onuruna sahip çık - Ali Haydar Yıldız ölümsüzdür - Kaypakkaya
yaşıyor kavga sürüyor - Dörtler yaşıyor kavga sürüyor “Devrim şehitlerinin isimlerini
sayıyoruz ardından yaşıyor diye haykırıyoruz” şeklinde anonsun ardından “Deniz Gezmiş
yaşıyor, Mahir Çayan yaşıyor, Mazlum Doğan yaşıyor, Haki Karer yaşıyor” şeklinde slogan
atma eylemine şüpheliler Yoldaş Aydın ,Burcu Arslan,Fadime Çelebi,Orhan Çelebi ve Ezgi
İslam'ın katıldıkları,
Yürüyüş ve Basın açıklamasına katılanşahısların olay yerinde bulunan güvenlik
güçlerinin ikazlarına gerek kalmadançeşitli yönlere kendiliğinden dağıldıkları,Olaylar
sırasında dosyamızşüphelilerinin herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışlarının (Polise
Direnme,Propoganda v.s) tespit edilemediği,
37-TKP/ML terör örgütünün kurucusu ve lideri İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıl
dönümü olması nedeni ile mezarının bulunduğu Çorum ili Karakaya köyünde, 19.05.2013
tarihinde yürüyüş yapma,mezarı başında ESP flaması taşımak suretiyle anma ve saygı
duruşunda bulunma eylemine şüpheli Fadime Çelebinin de katıldığı anlaşılsa da; şüphelinin
herhangi bir suç unsuru eylem ve davranışının (Polise Direnme,Propoganda v.s) tespit
edilemediği anlaşılmıştır.
Yapılan soruşturmada ayrıca;
a)-30.11.2012 tarihinde ESP Genel merkezinde şüpheliler Seda Baykan,Ezgi İslam,
Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Alican Uçarcan,Yoldaş Aydın,Eda Apaydın'ın da katılımı ile
sözde devrim şehitlerini anma proğramı yapıldığı, anma proğramındabelgesel gösterimi, şiir
dinletisiyapıldığı,
b)-Faili meçhul ihbarcı tarafından gönderilen "Teröristler" başlıklı "Adalete Güvenen
Yurttaş" ibareli imzasız ihbar mektubu ile ilgili olarak Ankara CMK 250 madde ile yetkili
Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin 2012/503 soruşturma sayılı dosyası üzerinden soruşturma
başlatıldığı,bilahare her iki soruşturma evrakının birleştirildiği,
Faili meçhul ihbarcı tarafından gönderilen "Teröristler" başlıklı "Adalete Güvenen
Yurttaş" ibareli imzasız ihbar mektubu ve ekindeki CD nin incelenmesinde ise şüpheliler
Cenan Altunç,Burcu Arslan,Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Alican Uçarcan'ın da aralarında
bulunduğu şahısların sözde devrim şehitleri olarak adlandırılan şahısları övücü konuşmaların
yapıldığı birtoplantıya katıldıklarının anlaşıldığı,
c)-Şüphelilerden Mazlum Çelik'in Konur-1 sokak 5/5 Kızılay adresinde bulunan
Barbella bar işletmecileri Gürbüz Morkoç ve Ahmet Morkoç'u tehdit ettiği,zorla para
istediği,müştekilerin işyerine astığı Türk Bayrağına hakaret ettiğinin iddia edildiği,
d)-12.04.2013 tarihinde ODTÜ yerleşkesinde kendisinin takip edildiğinden şüphelenen
Yoldaş Aydın'ın yapılan iş bu soruşturma sırasında CMK 140 maddesi uyarınca Teknik takip
tedbir kararlarını uygulamakla görevlendirilen Ankara Emniyet MüdürlüğüTerörle Mücadele
Şube Müdürlüğünde görevli Melik Alp Yıldız'ı fark ettiği ve arkadaşlarını toplayarak Melik
Alp Yıldız'ın etrafını sardıkları,şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşlarının görevli polis memuru
Melik Alp Yıldız'a saldırıp darp ettikleri,tehdit ve hakarette bulunduklarının iddia edildiği
anlaşılmıştır.
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DEĞERLENDİRME:
I-Şüphelilerin MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) 'nin MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ve terör örgütü
paralelinde faaliyet gösterdiği iddiaları ile ilgili değerlendirme:
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler Orhan
Çelebi,Fadime Çelebi,Bülent Salmanoğlu,Burcu Arslan,Cem Lafcı,Cenan Altunç,Mazlum
Çelik,Oğulcan Eren,Helin Altuntaş,Yoldaş Aydın,Pervin Şahin Özmen,Alican Uçarcan,Ezgi
İslam,Eda Apaydın,Seda Baykan haklarındaki soruşturmanın 27.10.2011 tarihinde
başlatıldığı, bu süreçte şüpheliler hakkında CMK 140 maddesi uyarınca "teknik araçlarla
izleme" ve CMK 135 maddesi uyarınca "iletişimlerinin denetlenmesi" tedbirlerinin
uygulandığı,
Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma ve teknik takip sürecinde şüphelilerin yasal siyasi bir
parti olan ESP partisi içerisinde siyasi faaliyette bulundukları ve bu kapsamda ESP partisi
bayrak ve flamaları ile bir kısım gösteri,yürüyüş,basın açıklaması ve toplantılara katıldıkları
anlaşılsada ;şüphelilerin MLKP terör örgütü ve mensuplarınca gerçekleştirilenfaaliyet ve
eylemlere katıldıklarına dair herhangi bir tespit yapılamadığı,
Şüphelilerin de katıldığı gösterilereyalnızcaMLKP terör örgütü mensuplarının değil
aksinesol görüşlü bir çok sivli toplum kuruluşu ile Sendika,Siyasi Parti ve mensuplarının da
katıldığı,bu anlamda gösterilerin MLKP terör örgütü tarafından düzenlenmediği,
Şüphelilerinyasal siyasi bir parti olan ESP'nin(Ezilenlerin Sosyalist Partisi)üyesi,
yöneticisi yada il temsilcisi olmasıdurumunun, bu şahısların MLKP terör örgütü ile irtibatlı
oldukları anlamına gelmeyeceği, şüphelilerin MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduklarına ve
terör örgütü ile organik bağ (hiyerarşik bağ kurarak emir ve talimat alma) kurup, örgüt'ün
amacı doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunduklarına dair
herhangi bir tespit yapılamadığı ,
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan
bilgi notunda özetle;"25 Eylül 2002 tarihinden itibaren MLKP terör örgütü içerisinde
faaliyetlerine rastlanan ve tüzel kişiliği olmayan Ezilenlerin Sosyalist Platformu isminin terk
edildiği,2010 yılında partileşme sürecine gidilerek Ezilenlerin Sosyalist Partisi isimli siyasi
bir partinin kurulduğu " belirtilmiş ise de;
3713 sayılı yasa kapsamında örgütten söz edebilmek için "Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, Devlet otoritesini zaafauğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmakamacı ile kurulmuş ve bu amaçlarla cebir ve şiddet kullanarak ,baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, suç teşkil eden eylemlerin" gerçekleştirilmiş
olması veya amaçlanmış olmasıgerekmektedir.
Bir oluşumun terör örgütü sayılabilmesi için; yöntem ve amaç unsurlarını aynı anda
sağlamış olması gerekli olup,salt siyasi ve felsefi sebep ve saiklerle suç işlenmesi ya da
işlenen suçların aynı zamanda siyasal ve sosyal alanı etkileyen sonuçlar doğurması,bu
oluşumunterör örgütü olarak kabul edilmesini sağlamayacağı bir gerçektir.
Bu durum Yargıtay 9.Ceza Dairesinin 2013/1 Esas , 2013/7264 Karar sayılı kararında
özetle:"Türk Ceza Hukuku bakımından bir oluşumun terör örgütü veya suç örgütü olarak
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nitelendirilebilmesi ve bunların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri içinbenimsedikleri
yöntemler ile işlemeyi amaçladıkları araç ya da amaç suçların nazara alınması gerekir. Türk
Ceza Hukuku bakımından terör örgütleri, yöntem ve amaç olarak özellik gösteren bazı istisnai
suç tiplerini işlemek üzere kurulacak istisnai örgütler, suç örgütleri ise bu suç tipleri dışında
kalan diğer suçları işlemek üzere kurulacak daha genel nitelikli örgütler olarak
düzenlenmiştir. Buna göre, suç tarihlerinde ve halen yürürlükte bulunan 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 1. maddesinde gösterilen “cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri” ile “Anayasada belirtilen Cumhuriyetin
niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını
tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafauğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel
sağlığı bozma” yı ve anılan Kanunun 7. maddesi ile 765 sayılı TCK’nın 168 ve 5237 sayılı
TCK’nın 314. maddelerinde gösterilen suçları işlemek üzere bu maddeler uyarınca kurulan
örgütler terör örgütleridir.
Görüldüğü gibi terör örgütleri, yöntemleri ve amaçları bakımından bir belirleme ve bir
sınırlandırmaya tabi tutulmuş olup bir oluşumun terör örgütü sayılabilmesi için yöntem ve
amaç unsurlarını aynı anda sağlamış olması gerekir. Dolayısıyla, bir oluşumunsalt siyasi
sebep ve saiklerle suç işlemesi ya da işlediği suçların aynı zamanda siyasal ve sosyal alanı
etkileyen sonuçlar doğurması sadece bu sebepten dolayı terör örgütü olarak kabul edilmesini
netice vermeyecektir." şeklinde belirtilmiştir.
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) nin amacını ; " işçilerin, kadınların, gençlerin, kır
ve kent emekçilerinin, aydın ve sanatçıların, yoksulların, engellilerin, siyasi, ekonomik ve
toplumsal bakımdan ezilenlerin devrimci kitle partisidir." şeklindetanımladığı, "İnsanın insanı
sömürüsüne, kadınların ezilen ve ikinci cins konumlarına, halklar, ulusal topluluklar, dinsel,
kültürel inanışlar arasındaki ayrımcılık ve eşitsizliklere son verecek, toplumsal adaleti ve
toplumsal eşitliği geliştirip, pekiştirecek, doğal çevrenin yıkımına ve uzayın kirletilmesine
karşı mücadele edecek, dünya işçileri ve halklarıyla kardeşçe dayanışmayı ve ortak hareket
etmeyi esas alacak sosyalizmin kuruluşunu gerçekleştirmektir. Sınıfsız, sınırsız, insanın insanı
değil eşyayı yönettiği özgür bir dünyadır.Parti, insan araç değil amaçtır ilkesiyle hareket eder.
"şeklindeaçıkladığı kamuoyunda bilinmektedir.
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)'nin amacının; sol terör örgütlerinin de benimsemiş
olduğu Marksist felsefenin öngörüsünde Leninist pratiğin yönetim anlayışı ile benzerlik
gösterdiği ve sosyalizme geçmeyi amaçladığı, ESP mensuplarının dapartininamacı
doğrultusunda bir kısım protesto gösterilerineve yürüyüşlere ( sol terör örgütlerinin-MLKP katıldıkları bir kısım eylemlere -gezi parkı eylemleri - )ESP bayrak ve flamaları ile katıldıkları
ve yine MLKP terör örgütü tarafından önem atfedilen günlerde anmalar yaptıkları anlaşılsa
da;
Salt bu durumun(sosyalizme geçmeyi amaçlamak,bu amaçla yasal siyasi bir parti
kurmak ve bir kısım protesto gösterilerine katılarak basın açıklaması yapmak)ESP'nin
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğunu ve terör örgütü
paralelinde faaliyette bulunduğunu göstermeyeceği,
Zira yasal bir siyası parti olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) üyeleri ve bu
anlamdaESP içerisinde faaliyet yürüten dosyamız şüphelilerin "Devletin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmak,Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek,Devlet otoritesini zaafauğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve
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hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmakamacı ilecebir ve şiddet kullanarak , baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemleriyle, faaliyet ve eylemlerde" bulunduklarının tespit edilemediği,
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) nin; 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren MLKP terör
örgütü içerisinde faaliyetlerine rastlanan ve tüzel kişiliği olmayan Ezilenlerin Sosyalist
Platformu'nun bayrak ve logosu ile ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) nin bayrak ve
logosunun farklı olduğu,bu anlamda ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) nin Ezilenlerin
Sosyalist Platformu'nun devamı olduğuna dair de dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı
anlaşılmıştır.
II-Şüphelilerin katılmış oldukları basın açıklaması,yürüyüş ve gösteriler ile bu
gösteriler sırasında atılansloganlar ve propoganda eylemleriile ilgili değerlendirme:
Sözlük anlamı yayma, çoğaltma olan propaganda; ceza hukukunda bir düşünceyi
yandaş kazanmak için birden fazla kişinin bilgisine duyurmak, iletmek, ulaştırmak amacıyla
yayma hareketi olarak tanımlanmakta ve şekli bir tehlike suçu olarak kabul edilmektedir.
Terörle Mücadele Kanunun7/2 maddesinde 11.04.2013 tarihinde yapılan düzenleme
ile yasa koyucu ifade özgürlüğünügüvence altına almak istemiştir.6459 sayılı kanunla yapılan
budüzenlemeye görebir söz ya da davranışın terör örgütü ile ilgili olması, işlenen fiilin “terör
örgütünün propagandası suçu” kapsamında değerlendirilmesi için yeterli olmayacaktır.
Yapılan fiil, davranış ve propagandanınTerör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek
şekilde tanıtmaya, benimsetmeye ve yaymayayönelik olmasıgerekmektedir.

Terörle Mücadele Kanunun7/2. Maddesinin3. cümlesinde yer alan ve esas itibariyle
“bir düşünceyi ifade etmeye, yansıtmaya” yönelik olan fiillerinde Terör örgütünün; cebir,
şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere
başvurmayı teşvik edecek şekilde tanıtmaya, benimsetmeye ve yaymayayönelik olması,bu
davranışlar nedeni ile açık, kesinve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması gerekir.
Kanun Koyucu 6459 sayılıkanunun 8 maddesi ile yapmış olduğu değişiklikleTerör
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına Propoganda yapma (3713 sayılı kanunun 7/2 m.)
ve2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci
fıkrasında tanımlanan kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma suçunu işleyenler
hakkında, 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrasında tanımlanan suçtan dolayı
ayrıca ceza verilmeyeceği düzenlemesi yaparak, terör örgütünün propogandasını yapan kişiler
hakkında salt bu eylemi nedini ile örgüt üyeliğinden cezalandırma yapılamayacağını
benimsenmiştir.
Propoganda eylemleri ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları
İncelendiğinde;
AHİM Faruk Temel&Türkiye (1 Şubat 2011) Kararındaözetle:"şiddeti teşvik edici ve
bireylere zarar verici nitelikte olmayan düşünce açıklamalarının ifade özgürlüğünün
kapsamında olduğunu belirterek, içeriğinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer
almayan ya da kişileri silahlı isyana teşvik edici nitelikte olmayan açıklamalar nedeniyle
bireylerin Terörle Mücadele Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
cezalandırılmasını Sözleşmenin 10 uncu maddesine aykırı " bulmuştur.
AİHM Gül ve Diğerleri&Türkiye (8 Haziran 2010) Kararında özetle ;“İktidar
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namlunun ucundadır”, “Bizde hesapları namlular sorar” gibi sloganların şiddet içerikli olduğu
gözlenmekle birlikte bu sloganların bilinen ve kalıplaşmış solcu sloganlar olduğunu ve izinli
gösterilerde slogan atıldığı, böylelikle sloganların “ulusal güvenlik” ve “kamu düzeni”
üzerindeki potansiyel etkisinin kısıtlandığını, bu nedenle yukarıda belirtilen sloganların
şiddete veya ayaklanmaya çağrıda bulunduğunun düşünülemeyeceğini, söz konusu
sloganların herhangi bir kişiye karşı şiddeti veya yaralamayı desteklemediğini belirtmiştir.
Kararda ayrıca, olayda müdahaleyi gerektiren kesin ve yakın bir tehlike bulunduğuna dair
herhangi bir işaret olmadığı vurgulanmı ş veeylemeler sonrası yapılan müdahalenin
“demokratik bir toplumda gerekli olmadığına” ve AİHS’nin 10 uncu maddesinin ihlal
edildiğine karar vermiştir.
AİHM Handyside-Birleşik Krallık (7 Aralık 1976) kararında ise : “ifade özgürlüğü
sadece kolaylıkla kabul edilebilen veya zararsız ya da ilgilenmeye değer görülmez nitelikte
düşünce ya da bilgiler için değil; aynı zamanda devleti veya toplumun belirli bir kısmını
çarpan, şoke eden veya endişeye iten düşünce ve bilgiler için de gereklidir. Bu demokratik bir
toplumun olmazsa olmaz koşullarından olan çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliğinin bir
gereğidir”. şeklinde değerlendirme yapmıştır.
AİHM’nin yukarıda verilen içtihatlarında da vurgulandığı üzere şiddete başvurmayı
cesaretlendirici nitelikte olmayan ya da kişileri silahlı isyana teşvik edici nitelikte
olmayan,cebir şiddet içermeyenfiiller, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir.
AİHM’nin konuya ilişkin içtihatları, yasa koyucuyu 2013 yılında TMK 7/2’de yer alan
düzenlemeyi değiştirmeye yönelten amaç dikkate alındığında işlenen fiiller terör örgütü ile
ilgili olmakla birlikte bu örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine ilişkin
değilseve yine açık, kesin ve yakın bir tehlike ortaya çıkmamışsa 3713 sayılı TMK'nın7/2
madde ve 3. cümlede düzenlenenpropoganda suçu oluşmayacaktır.

Somut olayın değerlendirilmesinde :
03.01.2013 tarihi ve öncesinde ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) üyesi olan şüpheliler
Orhan Çelebi (parti ve meclis üyesi,Ankara il yöneticisi),Fadime Çelebi ( parti üyesi,Genel
Başkan yardımcısı,Ankara il yöneticisi),Alica Uçarcan (parti üyesi,Ankara il yöneticisi),
Yoldaş Aydın(parti üyesi,Çankayailçe yöneticisi),Ezgi İslam(parti üyesi,Çankayailçe
yöneticisi),Eda Apaydın (parti üyesi,Keçiören ilçe yöneticisi),Seda Baykan (parti
üyesi,Mamakilçe yöneticisi),Burcu Arslan (parti üyesi,Ankarail yöneticisi),Cenan Altunç
(parti üyesi,Çankayailçe başkanı),Cem Lafcı(parti üyesi,Keçiören ilçe yöneticisi),Helin
Altuntaş (parti üyesi)'ın ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) faaliyetleri çerçevesinde birden
çokgösteri,toplantı,basın açıklaması,açlık grevi,yürüyüş ve etkinlikleri birlikte katıldıkları ve
ESP ve bu partinin diğer yapılanmalarına ilişkin bayrak ve flamaları taşıdıkları,
Şüphelilerin katıldıkları gösteri,toplantı,basın açıklaması,açlık grevi,yürüyüş ve
etkinlikler sırasında ;"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,Türk
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek,Devlet otoritesini zaafauğratmak
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış
güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmakamacı ilecebir ve şiddet kullanarak ,
baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, faaliyet ve eylemlerde
bulunduklarına" dair bir tespit yapılamadığı,
Şüphelilerin katılmış oldukları bugösteri,toplantı,basın açıklaması,açlık grevi, yürüyüş
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ve etkinlikler sırasında MLKP terör örgütü yada başka bir terör örgütünün flamasını yada
bayrağını taşımadıkları,
Bir kısım şüphelilerin kamuoyunda Gezi Parkı olayları olarak bilinen gösterilere
Katıldıkları ve 2911 sayılı kanuna muhalefet ettikleri (bu eylem yönü ile dava açılmıştır)
anlaşılsa da;Şüphelilerin katılmış olduklarıtüm gösteri,toplantı,basın açıklaması,açlık
grevi,yürüyüş ve etkinliklerde; cebir şiddet içerir davranışlarda bulundunduklarına, özel
şahıslara veya resmi kurumlara ait araç ve binalara zarar verdiklerine,terör örgütlerinin
propogandasını yapar nitelikte yazılama yaptıklarına yada slogan attıklarına,Başbakanlık
Merkez Binası, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Resmi Konutu yönelik saldırılarda
bulunduklarınave gösteriler sırasındamaddi zarar veren eylemci şahıslar arasında yer
aldıklarına dair bir tespit yapılamadığı,
Dosyamızşüphelilerinin yukarıda anlatımı yapılan eylem ve gösteriler sırasındaözetle
;" -Devrim Şehitleri Ölümsüzdür-Katil Devlet Hesap Verecek -Faşizme Karşı Tek Yumruk
Tek Barikat-İçerde Dışarda Hücreleri Parçala-Baskılar Bizi Yıldıramaz-Maraş’ı Unutma
Unutturma-Korkunla Yüzleş Devletten Hesap Sor-Katillerden Hesabı Emekçiler SoracakFaşizme Karşı Omuz Omuza-Yaşasın Halkların Kardeşliği-Faşizme Karşı Omuz Omuza-Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek-Yaşasın Halkların Kardeşliği-Faşist
Devlet Hesap Verecek-Emperyalist Yenilecek Direnen Haklar Kazanacak-Yaşasın Devrim ve
Sosyalizm-Kürt Ulusuna Özgürlük, Eşitlik,Kardeşlik-Faşizme Karşı Tek Yol Devrim-Siyasi
İktidar Her Şey Emeğin Olacak -Fabrikalar Tarlalar Siyasi İktidar Her Şey Emeğin OlacakYaşasın Devrim ve Sosyalizm -Barışın Elçisi İmralı’da Tutuklu -Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak,-Polis Defol Bu Sokaklar Bizim-Direne Direne KazanacağızDevlet Yaparsa Katliam Yapar, İsyan Devrim Özgürlük -Alevilere Yönelik Saldırıların
Hesabını Soracağız-Emperyalizmin Askeri Olmayacağız -Yeni Sivas’lara Maraşlara Kalkan
Olmayacağız -Faşizme Karşı Tek Yumruk Tek Barikat-ESP Yürüyor Umut Büyüyor-Sivas’ın
Hesabını Soracağız-Şehitler Yaşıyor Komünistler Savaşıyor-İsyan Devrim ÖzgürlükÖzgürlük Sokakta Kurtuluş Kavgada -Devrim Şehitleri Ölümsüzdür-Gözaltılar Tutuklamalar
Baskılar Bizi Yıldıramaz-–Yaşasın Halkların Kardeşliği- Devrim Şehitleri Ölümsüzdür "
şeklinde sloganlar attıkları,
Şüpheliler tarafından atılan bu sloganların bilinen ve kalıplaşmışsloganlar olduğu, bir
kısmıizinli gösterilerde atılan sloganların, terör örgütlerinin (MLKP)cebir, şiddet veya tehdit
içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek nitelikte olmadığı, “ulusal güvenlik” ve “kamu düzeni”etkilemediği,
Şüpheliler tarafından atılan solganlar ve taşınan pankartlarda terör örgütlerinin
(MLKP) ; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da
bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde tanıtma, benimsetme ve yayma unsurunun
bulunmadığı,
Yasal siyasi bir parti olan ESP çatısı altında gösteri,toplantı,basın açıklaması,açlık
grevi,yürüyüş ve etkinliklere katılma,açlık grevi yapma,siyasi bir partinin bayrak ve flamasını
taşıma şeklinde gelişen veşiddete başvurmayı cesaretlendirici ve kişileri silahlı isyana teşvik
edici nitelikte olmayan,cebir şiddet içermeyenfiil ve davranışların,"ifadeözgürlüğü,toplantı
yapma özgürlüğü,siyaset yapma özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemesi gerektiği
anlaşılmıştır.
III-30.11.2012 tarihinde ESP Genel merkezinde yapılan anma proğramı ile ilgili
değerlendirme:
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Şüpheliler Seda Baykan,Ezgi İslam,Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Alican
Uçarcan,Yoldaş Aydın,Eda Apaydın'ın da katılımı ile 30.11.2012 tarihinde ESP Genel
merkezinde sözde devrim şehitlerini anma proğramı yapıldığı, anma proğramındabelgesel
gösterimi, şiir dinletisiyapıldığı iddia edilmiş ise de;
Yasal siyasi bir parti olan ESP genel merkezinde yapılan ve MLKPterör örgütü ile
ilişkilendirilemeyen toplantıdaki konuşmalarda herhangi bir terör örgütünün cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme veya övmeya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
etme unsurunun bulunmadığı, toplantı ve yapılan konuşmaların “ifade özgürlüğü ve yasal
siyasi faaliyette bulunma özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
IV-Faili meçhul ihbarcı tarafından gönderilen "Teröristler" başlıklı "Adalete
Güvenen Yurttaş" ibareli imzasız ihbar mektusu ve ekindeki CD içeriği ile ilgili
değerlendirme:
Ankara CMK 250 madde ile yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin 2012/503
soruşturma sayılı dosyasına faili meçhul ihbarcı tarafından gönderilen "Teröristler" başlıklı
"Adalete Güvenen Yurttaş" ibareli imzasız ihbar mektubu ve ekindeki CD nin
incelenmesinde:şüpheliler Cenan Altunç,Burcu Arslan,Fadime Çelebi,Orhan Çelebi,Alican
Uçarcan'ın da aralarında bulunduğu şahısların devrim şehitleri olarak adlandırılan şahısları
övücü konuşmaların yapıldığı toplantıya katıldıkları anlaşılsa da;
Teröristler başlıklı Adalete Güvenen Yurttaş ibareli imzasız ihbar mektubu ve ekindeki
CD içeriğinin; nerede yapıldığı tespit edilemeyen bir toplantının ortam dinlemesi şeklinde
kayıt altına alınmasından elde edildiği ancak bu ortam dinlemesine ilişkin bir mahkeme
kararının bulunmadığı ve faili meçhul ihbarcı tarafından gönderilen CD'nin yasal bir delil
olarak kullanılamayacağı ,
Kaldı ki CD içeriğindeki konuşmalarda herhangi bir terör örgütünün cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterme veya övmeya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
etme unsurunun bulunmadığı, toplantı ve yapılan konuşmaların "ifade özgürlüğü" kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

V-Şüpheli Mazlum Çelik'in Gürbüz Morkoç ve Ahmet Morkoç'a yönelttiği
eylemler ile ilgili değerlendirme:
Şüphelilerden Mazlum Çelik'in Konur-1 sokak 5/5 Kızılay adresinde bulunan Barbella
bar işletmecileri Gürbüz Morkoç ve Ahmet Morkoç'u tehdit ettiği,zorla para
istediği,müştekilerin işyerine astığı Türk Bayrağına hakaret ettiği iddia edilmiş ise de;
Şüpheli Mazlum Çelik'in 30.04.2013 tarihinde gerçekleştirdiği eylemi ile ilgili olarak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/141008 soruşturma sayılı evrakı üzerinden
soruşturma yapılarak 12.06.2013 tarihli İddianame ile Ankara 14 Asliye Ceza mahkemesine
dava açıldığı,şüphelinin bu eyleminden dolayı halen Ankara 14.Asliye Ceza Mahkemesinin
2014/449 Esas sayılı dosyasında yargılanmakta olduğu,
Şüpheli Mazlum Çelik hakkında ayrıca "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama"
suçu yönünden halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları Soruşturma Bürosunun
2014/84781 soruşturma sayılı evrakı üzerinden soruşturma yürütüldüğü,
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Şüpheli Mazlum Çelik'in,Gürbüz Morkoç ve Ahmet Morkoç'a yönelttiği bireysel
olarak gelişen eylemler ile ilgili olarak şüpheli Mazlum Çelik hakkında daha önce dava
açıldığı, şüpheli hakkında yeniden soruşturma açmak için herhangi bir delilin
bulunmadığı,ayrıca şüpheli Mazlum Çelik'ingerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerinMLKP
terör örgütü faaliyeti kapsamında değilde bireysel olarakgerçekliştirildiği anlaşılmıştır.
VI-Şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşlarının Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde görevli Melik Alp Yıldız'a yönelttikleri eylem ile ilgili değerlendirme;
12.04.2013 tarihinde ODTÜ yerleşkesinde kendisinin takip edildiğinden şüphelenen
Yoldaş Aydın'ın yapılan iş bu soruşturma sırasında CMK 140 maddesi uyarınca Teknik takip
tedbir kararlarını uygulamakla görevlendirilen Ankara Emniyet MüdürülüğüTerörle Mücadele
Şube Müdürlüğünde görevli Melik Alp Yıldız'ı fark ettiği ve arkadaşlarını toplayarak Melik
Alp Yıldız'ın etrafını sardıkları,şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşlarının görevli polis memuru
Melik Alp Yıldız'a saldırıp darp ettikleri,tehdit ve hakarette bulundukları iddia edilmiş ise de;
Olay ile ilgili olarak şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşları hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/91514 soruşturma sayılı evrakı üzerinden soruşturma
yapılarak 18.07.2013 tarihli İddianame ile Ankara 21.Asliye Ceza Mahkemesine dava
açıldığı, Yoldaş Aydın'ın iddiaları ile ilgili olarak ise Ankara Emniyet Müdürülüğünde görevli
polis memurları hakkında Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına karar verildiği
Ankara 21.Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/542 Esas sayılı dosyasında yapılan
yargılama sonucunda ise şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşları hakkında 06.05.2014 tarihinde
"sabit olmayan atılı (Tehdit,Hakaret veMüessir Fiil)suçlardan" gerekçesi ileBeraatlerine karar
verildiği anlaşılmıştır
Şüpheli Yoldaş Aydın'ın Ankara Emniyet MüdürülüğüTerörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde görevli Melik Alp Yıldız'a yönelttiği bireysel olarak gelişen eylemler ile ilgili
olarak şüpheli Yoldaş Aydın ve arkadaşlarıhakkında daha önce dava açıldığı, şüpheli
hakkında yeniden soruşturma açmak için herhangi bir delilin bulunmadığı,ayrıca şüpheli
Yoldaş Aydın'ıngerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerinMLKP terör örgütü faaliyeti
kapsamında değilde, takip edilmesine tepki olarak bireysel bir eylem şeklinde
gerçekleştiğianlaşılmıştır.
SONUÇ:
Yasal siyasi bir parti olan ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi ) üyesi olmak
veESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi ) adına gösterilere katılmak şeklinde gelişen ve cebirşiddet içermeyen eylemlerde "Silahlı Terör Örgütü Üyesi/Yöneticisi Olmak" suçunun
unsurlarını oluşmayacağı,
Bunun haricinde şüphelilerin MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduklarına ve terör
örgütü ile organik bağ (hiyerarşik bağ kurarak emir ve talimat alma) kurup, örgütün amacı
doğrultusunda süreklilik ve çeşitlilik gösteren faaliyetlerde bulunduklarına dair bir tespit
yapılamadığı,
Şüphelilerin 2011-2012-2013 yıllarında katıldıkları gösteri,yürüyüş,basın açıklaması
ve protesto gösterilerindeki eylem ve davranışlarında terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit
içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek şekilde tanıtmaya, benimsetmeye ve yaymayayönelik olma unsurunun
gerçekleşmediği, Şüphelilerin eylem ve davranışları nedeni ile olay tarihinden bu
yanaaçık,kesin ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmadığı, eylem ve davranışlarda cebir ve
şiddet ögesinin bulunmadığı ,
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Şüphelilerin söz,eylem ve davranışlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26.
maddesi ila Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin
10. Maddesinde öngörülen Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile de
desteklenen ifade (düşünceyi açıklama ) hürriyetininkullanılması kapsamında kaldığının
anlaşıldığı, ( Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 10.05.2012 gün 2012/882 Esas 2012/6067 Karar )
Şüphelilere isnat edilen ;"Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) terör örgütü
yöneticisi/üyesi olmak ve Terör örgütünün Propogandasını yapmak.Cebir ve şiddet
kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmayateşebbüs
etmek,Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve
görevlerini yapmasına engel olmak, Başbakanlık, Emniyet binalarını işgal etmeye çalışmak,
Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aleyhine isyana teşvik ve teşebbüs etmek, Suç ve
suçluyu övmek, Suç işlemeye teşvik etmek,Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak, Kamu
kurum ve kuruluşlarına ait,mala zarar vermek, Kişilerde korku, kaygı veya panik
yaratabilecek tarzda genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak,İzinsiz Para Toplamak sureti ile
Terörün Finansmanı" suçlarının unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından
CMK 172 maddesi uyarınca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, kararın
yukarıda açık kimliği yazılı tüm ŞÜPHELİLERE TEBLİĞİNE ,
Karar kesinleştiğinde, Adli emanetin 2013/153 sırasında kayıtlı olan ve şüphelilerden
elde edilen eşyaların (gazete,dergi,kitap,ajanda,kartpostal,davetiye,anahtarlık v.s)
SAHİPLERİNE İADESİNE,
Hakkında dava açılmayan şüpheliler (Pervin Şahin Özmen,Cem Lafcı,Oğulcan Eren
ve Helin Altuntaş) yönündenCMK 135 ve 140 maddeleri uyarınca uygulanan tedbirler
sırasında elde edilen kayıt,tape ve verilerin kovuşturmaya yer olmadığına karar
kesinleştiğinde 10 gün içerisinde CMK 137/3ve 140/4 maddesi gereğince YOK
EDİLMESİNE , CMK 137/4 maddesi uyarınca ;tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok
edilmesi ve soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, tedbirin
nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgililere YAZILI OLARAK BİLGİ
VERİLMESİNE,(haklarında dava açılan şüpheliler yönünden ise CMK 135 ve 140 maddesi
uyarınca elde edilen delillerin açılan davada CMK 135,140 ve 138 maddeleri uyarınca delil
olarak kullanılması gerektiği, bu verilerin delil olarak saklanması yada yok edilmesi ile
ilgilideğerlendirmenin kovuşturmayı yapanmahkemesince takdir edilmesi gerektiği
anlaşıldığından imhasına karar verilmemiştir)
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Ankara Sulh Ceza Hakimliği nezdinde
İTİRAZI KABİL OLMAK üzere karar verildi.. 20/10/2014
SADIK BAYINDIR 33440
Cumhuriyet Savcısı

