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BATMAN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TUTUKLU İŞ
Soruşturma No : 2015/16466
Esas No
: 2015/3231
İddianame No : 2015/325
İDDİANAME
BATMAN ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI:

K.H.

ŞÜPHELİLER:
MÜDAFİİ:

1- K.Ş.,
Av. MEHMET NEZİR KOYUNCU

MÜDAFİİ:

2- A.B.,
Av. MEHMET NEZİR KOYUNCU,

MÜDAFİİ:

3- S.Ö.,
Av. MEHMET NEZİR KOYUNCU,

MÜDAFİİ:

4- Y.K.,
Av. MEHMET NEZİR KOYUNCU

MÜDAFİİ:

5- Ş.D.,
Av. ABDULSAMET KANSU,

MÜDAFİİ:

6- C.F.,
Av. ABDULSAMET KANSU,

MÜDAFİİ:

7- Ş.D.,
Av. ABDULSAMET KANSU,

MÜDAFİİ:

8- S.Y.,
Av. ABDULSAMET KANSU,

MÜDAFİİ:

9- O.K.,
Av. ESRA BAĞIŞ,

MÜDAFİİ:

10- B.B.,
Av. ESRA BAĞIŞ,
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MÜDAFİİ:

11- ENGİN EREN,
Av. ESRA BAĞIŞ,

MÜDAFİİ:

12- F.E.,
Av. ESRA BAĞIŞ,

MÜDAFİİ:

13- M.Ö.,
Av. ESRA BAĞIŞ,

MÜDAFİİ:

14-B.Ş.,
Av. ESRA BAĞIŞ,

MÜDAFİİ

15- M.Ö.,
Av. ZEYNELABİDİN TOKGÖZ,

MÜDAFİİ

16- S.Y.,
Av. ZEYNELABİDİN TOKGÖZ,

MÜDAFİİ

17- A.F.,
Av. ZEYNELABİDİN TOKGÖZ,

MÜDAFİİ:

18- M.A.N.,
Av. ZEYNELABİDİN TOKGÖZ,

MÜDAFİİ

19- İ.B.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ:

20- S.P.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ

21- M.T.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ:

22-M.O.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ:

23- Ş.B.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ:

:24- N.Ü.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ:

:25- N.Y.,
Av. NECMİ ACAR,

MÜDAFİİ

:26-MEHMET ACAR,
Av. NECMİ ACAR,
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MÜDAFİİ

:27- H.Y.,
Av. MESUT AYDIN,

MÜDAFİİ

28- İ.Ç.,
Av. MESUT AYDIN,

MÜDAFİİ:

29- S.K.,
Av. MESUT AYDIN,

MÜDAFİİ:

30-Ş.A.,
Av. MESUT AYDIN,

MÜDAFİİ:

31- A.T.,
Av. MESUT AYDIN,

MÜDAFİİ:

32- M.T.Ö.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ:

33- S.K.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ:

34- A.A.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ:

35- N.D.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ

36- Z.G.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ:

37- T.E.,
Av. ŞEHMUS GÜNDOĞDU,

MÜDAFİİ

38- H.A.,
Av. MEHMET SABİH ÖZER,

MÜDAFİİ

39- F.K.,
Av. MEHMET SABİH ÖZER,

MÜDAFİİ:

40- K.A.,
Av. MEHMET SABİH ÖZER,

MÜDAFİİ

41- H.T.,
Av. MEHMET SABİH ÖZER,

MÜDAFİİ:

42- N.Y.,
Av. MEHMET SABİH ÖZER,
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MÜDAFİİ:

:43- S.K.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ:

44- E.Y.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ:

45- M.Y.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ

46- M.S.B.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ:

47 – C.S.B.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ

48- M.S.Ç.,
Av. HÜSEYİN EKİN,

MÜDAFİİ

49- L.O.,
Av. ESRA KARANFİL,

MÜDAFİİ

50- R.S.,
Av. ESRA KARANFİL,

MÜDAFİİ

51- N.A.,
Av. ESRA KARANFİL,

MÜDAFİİ

52- N.A.,
Av. ESRA KARANFİL,

MÜDAFİİ:

53- M.S.A.,
Av. ESRA KARANFİL,

MÜDAFİİ:

54-R.K..,
Av. İZZET KURTBAŞ,

MÜDAFİİ

55- Ü.A.,
Av. İZZET KURTBAŞ,

MÜDAFİİ

56- S.K.,
Av. İZZET KURTBAŞ,

MÜDAFİİ

57- ZEYNEP YURTSEVER,
Av. İZZET KURTBAŞ,

MÜDAFİİ

58- A.B.,
Av. HAYRETTİN TURĞUT,
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MÜDAFİİ

59- M.Ş.Y.,
Av. SERHAT GÜNENÇ,

MÜDAFİİ

60- B.E.,
Av. SERHAT GÜNENÇ,

MÜDAFİİ

61- Ş.A.,
Av. SERHAT GÜNENÇ,

MÜDAFİİ

62- M.C.,
Av. ÖZGÜR BAŞARAN,

MÜDAFİİ:

63- M.Ö.,
Av. ÖZGÜR BAŞARAN,

MÜDAFİİ

64- ERKAN DAŞ,
Av. MEHMET EMİN TURĞUT,

MÜDAFİİ

65- Y.D.,
Av. MEHMET EMİN TURĞUT,

MÜDAFİİ

66- M.S.A.,
Av. MEHMET EMİN TURĞUT,

MÜDAFİİ:

67- A.Y.,
Av. FERHAT ÖZDEMİR,

MÜDAFİİ

68- S.Ö.,
Av. FERHAT ÖZDEMİR,

MÜDAFİİ

69- R.K.,
Av. NECMİ ACAR,
Av. ÖZGÜR BAŞARAN,

MÜDAFİİ

70- O.A.,
Av. EMİNE TEMEL,

MÜDAFİİ:

71-S.A.,
Av. TAHİR DEMİR,

MÜDAFİİ:

72- S.A.,
Av. TAHİR DEMİR,

MÜDAFİİ:

73- G.A.,
Av. TAHİR DEMİR,
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MÜDAFİİ:

74-F.A.,
Av. TAHİR DEMİR,

MÜDAFİİ:

75- Ş.Ç.,
Av. TAHİR DEMİR,

MÜDAFİİ:

76- H.C.,
Av. TAHİR DEMİR,

GÖZALTI SÜRESİ:
19/09/2015-21/09/2015 tarihleri arası (Tüm şüpheliler için)
TUTUKLAMA TARİHİ: 21/09/2015 ve halen (Şüpheliler Z.G., Ş.A., S.K., R.S., N.A., M.Ö.,
M.S.A., M.A.N., M.C., L.O., A.F., E.Y., S.K., Ü.A., H.T., A.Y.,
S.K., R.K., O.K., F.E., M.Ö., M.Ş.Y., Ş.A., N.Ü., S.Y., G.A.
hakkında)
SUÇ

:Silahlı Örgüt Adına Suç İşlemek Suretiyle Örgüte Üye Olma,
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Suçluyu Kayırma, Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet Etme, Askeri
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na Muhalefet
Etme, Propaganda Yapma

SEVK MADDELERİ:

1) 5237 Sayılı TCK'nın 220/6-7 ve 314/3 maddeleri delaletiyle
314/2, 53, 58/9, 63, 3713 Sayılı TMK'nın 5. maddesi, (Tüm
şüpheliler için ayrı ayrı)
2) 5237 Sayılı TCK'nın 283/1, 53, 58/9, 3713 Sayılı TMK'nın 5.
maddesi, (Tüm şüpheliler için ayrı ayrı)
3) 2911 Sayılı Kanun'un 32/1 maddesi, 5237 Sayılı TCK'nın 53,
58/9, 63 maddeleri, (Tüm şüpheliler için ayrı ayrı)
4) 2911 Sayılı Kanun'un 32/2 maddesi delaletiyle 5237 Sayılı
TCK'nın 265/1,3,4,53, 58/9, 63, 3713 Sayılı TMK'nın 5.
maddesi, (Tüm şüpheliler için ayrı ayrı)
5) 2565 Sayılı Kanun'un 21 ve 32/A maddeleri delaletiyle 26/1
maddesi, 5237 Sayılı TCK'nın 53, 58/9, 63 maddeleri (Tüm
şüpheliler için ayrı ayrı)
6) 3713 Sayılı TMK'nın 7/2 maddesi, 5237 Sayılı TCK'nın 53,
54, 58/9, 63 maddeleri (Şüpheli L.O. hakkında)
7) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54 maddesi (Şüpheli Engin
Eren hakkında)
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 19/09/2015 BATMAN/SASON
DELİLLER:
19.09.2015 tarihli tutanak, rızaen muhafaza altına alma tutanağı,
kolluk tarafından tanzim edilen diğer tutanaklar, 21/08/2015tarihli
Bakanlar Kurulu Kararı, şüpheli ve tanık ifadeleri, şüphelilerden ele
geçirilen suç eşyalarına ilişkin olarak tutulan rızaen muhafaza altına
alma tutanakları, Sason Sulh Ceza Hakimliği'nin 2015/8 sorgu
sayılı tutuklama kararı, İl Jandarma Komutanlığı'nın 05/02/2015
tarihli 63803 sayılı üst yazısı ekinde bulunan 2 ayrı tutanak ve 2
ayrı kroki, insansız hava aracı görüntüleri (ilgili kurumdan talep
edildi, henüz dosyaya ulaşmadı), adli sicil kayıtları ve nüfus
kayıtları ile tüm dosya kapsamı.
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
OLAY: Sason İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yamaçlı
Tepe bölgesinin 2565 Sayılı Kanun uyarınca 21.08.2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile
01.03.2016 tarihine kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildiği, bu şekilde askeri güvenlik
bölgesi ilan edilen Yamaçlı Tepe bölgesinde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarının
etkisiz hale getirilmesi amacıyla askeri operasyon düzenlendiği, operasyon esnasında teröristler
ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı, bu çatışma neticesinde bir teröristin etkisiz hale
getirildiği (öldürülen teröriste ilişkin otopsi evrakının bir suretinin dosyaya eklendiği),
operasyon birliklerince bölgede başka teröristlerin olduğu değerlendirilerek operasyona devam
edildiği, ancak terör örgütünün mensupları veya işbirlikçileri tarafından haber verilmesi üzerine
yukarıda adı geçen şüphelilerin operasyon bölgesine giderek canlı kalkan eyleminde
bulundukları, bu nedenle operasyonun devamının engellendiği;
19/09/2015 Saat:18.00 tarihli tespit tutanağına göre söz konusu operasyon sırasında
güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre mesafede 1 terörist, yaklaşık 800
metre mesafede 2 teröristin görüldüğü, çıkan çatışma sonucunda 1 teröristin ölü olarak
bulunduğu;
Alınan ilk istihbari bilgi neticesinde bölgede faaliyet gösteren işbirlikçilerin Batman İl
Merkezindeki şüphelilere haber vererek çatışma bölgesine gelmeleri, canlı kalkan olmak
suretiyle, sıkışan örgüt mensuplarının kurtarılmasını istediklerinin öğrenildiği, daha sonra
yapılan istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen 05/10/2015 tarihli tutanağa göre ise ismi
tespit edilemeyen bir işbirlikçi tarafından D.B. isimli şahsın arandığı, D.B. isimli şahsın ise
diğer şahısları arayarak Sason İlçesinde çatışma yaşandığını, örgüt mensuplarının zor durumda
olduğunu söyleyerek toplu şekilde çatışma bölgesine gidilmesini istediğinin öğrenildiği;
İl Jandarma Komutanlığı'nın 05 Ekim 2015 tarihli 63803 sayılı yazısının ekinde
bulunan krokilere göre yukarıda adı geçen şüphelilerin operasyon bölgesine giderek ölü olarak
ele geçirilen teröristin bulunduğu yerin yaklaşık 520 metre yakınına gittikleri, güvenlik
güçlerinin atış mesafesine girdikleri için güvenlik güçlerinin operasyon görevlerini yapmalarına
engel oldukları, ayrıca operasyon birliklerinin üzerine araç farlarını tutarak yerlerinin ifşa
olmasına neden oldukları, bu nedenle birliklerden bir kısmının, bulundukları yerden aşağı
inerek şüpheli şahıslara müdahale etmek zorunda kaldıkları, bu nedenle operasyonun normal
şekilde sürdürülemediği, orada bulunduğu değerlendirilen diğer teröristlerin takibinin ve
yakalanmalarının sağlanamadığı;
Dosyada mevcut tutanak, raporlar ve beyanlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde:
Batman İl Merkezindeki şüphelilerin toplanarak 18.09.2015 günü saat 18:00 sıralarında canlı
kalkan eyleminde bulunmak amacıyla operasyon bölgesine giderek operasyon birliklerinin
arasına girdikleri, güvenlik güçlerinin üzerine araç farlarını tutarak yerlerinin belli olmasına ve
bir kısmının aşağı inmesine neden oldukları, güvenlik güçlerinin, terör örgütü mensuplarına
karşı silah kullanmasını, terör örgütü mensuplarının tespitini ve yakalanmalarını önledikleri, bu
eylemlerini 18/09/2015 günü Saat:18.00 ile 19/09/2015 günü Saat:04.00 sıralarına kadar devam
ettirdikleri, bu eylemleri ile amaç ve strateji yönünden bölücü terör örgütüne yardım ettikleri,
bu şekilde TCK 283. Maddesinde tanımlanmış olan Suçluyu Kayırma suçunu işledikleri, TCK
220/6 Maddesine göre örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin örgüte
üye olmak suçundan da cezalandırılmaları gerektiği, TCK 220/7 Maddesine göre ise örgüt
içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden
kişilerin örgüt üyesi olarak cezalandırılmaları gerektiği, bu nedenle şüpheliler hakkında TCK
314/2 Maddesinin uygulanması gerektiği, örgüte karşı yapılan bazı operasyonlara karşı terör
örgütü tarafından, "canlı kalkan" niteliğindeki eylemlerde bulunulması yönünde talimat
verildiğine ilişkin istihbari bilgilerin bulunduğu, (Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 19/01/2012
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tarihli 2011/10390 Esas 2012/892 K sayılı kararında örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda
yapılan canlı kalkan eylemlerinin terör örgütüne yardım etme suçunu oluşturduğunun kabul
edildiği);
Yine olay sırasında güvenlik güçleri tarafından şüphelilere, söz konusu yerin askeri
güvenlik bölgesi olduğu, burada askeri operasyon yapıldığı, operasyonun devam ettiği yönünde
uyarılar yapıldığı halde çok sayıda olan şüphelilerin operasyon bölgesini terk etmedikleri,
burada oturmak suretiyle fiziki direnç gösterdikleri, şüphelilerin bu şekildeki eylemleri ile TCK
265. Maddede tanımlanmış olan görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu;
Yine şüphelilerin 2911 sayılı Kanunda belirtilen düzenlemelere aykırı olarak toplu bir
şekilde operasyon bölgesine giderek güvenlik güçlerinin görevlerini yapmalarına engel
oldukları, orada bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına engel
oldukları, yukarıda belirtildiği gibi görevlilerin tüm uyarılarına rağmen eylemlerine son
vermedikleri, çok sayıda olan şüphelilerin oturmak suretiyle fiziki direnç gösterdikleri, suç
işleme kastıyla hareket ettikleri için buradaki toplantı ve yürüyüşün kanuna aykırı nitelikte
olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında 2911 sayılı Kanunun 32/1 Maddesinin uygulanması
gerektiği;
Gözaltına alınan şüphelilerden L.O.'un kaba üst aramasında 70x70 ebatlarında, örgütü
simgeleyen kırmızı, yeşil ve sarı renkli, ortasında yıldız bulunan tülün ele geçirildiği bu nedenle
bu kişi hakkında 3713 Sayılı kanunun 7/2 maddesinin uygulanması gerektiği;
Yapılan uyarılara rağmen şüphelilerden Engin Eren'in kamerasıyla çekim yaptığı, bu
kişinin üzerindeki çantada 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 1 adet flaş belleğin ele
geçirildiği,
Şüphelilerin girdikleri bölgenin 2565 sayılı Kanun uyarınca 21.08.2015 tarihinde
01.03.2016 tarihine kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi karşısında, şüphelilerin
yetkili makamların izni olmaksızın geçici askeri güvenlik bölgesine girip, burada yukarıda
ayrıntısı belirtilen eylemleri gerçekleştirerek 2565 sayılı Kanun'una muhalefet ettikleri,
şüpheliler içerisinde yer alan ve eyleme kamera, fotoğraf makinesi ve flash bellek ile katılarak
görüntü alan şüpheli Engin Eren'e ait kameranın, fotoğraf makinesinin ve aynı çantada bulunan
flash belleğin yukarıda belirtilen suçların işlenmesinde kullanıldığı, aynı şekilde operasyon
bölgesinin geçici askeri güvenlik bölgesi olması karşısında bu alanda kamera
kullanılamayacağı anlaşıldığından şüpheli Engin Eren'e ait kameranın, fotoğraf makinesinin,
flash belleğin ve bu kamerayla henüz askeri operasyon gerçekleşirken elde edilen suç unsuru
görüntülerin müsadere edilmesi gerektiği, her ne kadar şüpheli Engin'in çantasında fişek ele
geçirilmiş ise de, söz konusu fişeğin bir adet olması ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında bir
adet fişek taşınmasının ve bulundurulmasının 6136 sayılı Kanun'a muhalefet etme kastını
göstermediği değerlendirildiğinden şüpheli Engin hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu
nedeniyle ayrıca işlem yapılmadığı, ancak bizatihi suç teşkil eden merminin müsaderesine karar
verilmesi gerektiği,
Şüphelilerin söz konusu operasyonu kimden öğrendikleri, kimler tarafından organize
edildikleri, hangi amaçla operasyon bölgesine gittikleri konusunda çelişkili ve inandırıcılıktan
uzak beyanlarda bulundukları, adı geçen şüphelilerin hemen hemen hiçbirinin o bölgede oturan
kişilerden olmadıkları, söz konusu bölgenin yerleşim yeri veya yol güzergahı olmadığı, aynı
saatte ve otobüs-minibüs gibi toplu araçlarla kırsal alan olan operasyon bölgesine gittikleri
hususu göz önüne alındığında adı geçen şüphelilerin bölücü terör örgütü PKK mensubu veya
örgüte yardım etmek amacıyla hareket eden kişi veya kişilerin talebi ve yönlendirmesi ile olay
yerine gittikleri, güvenlik güçlerinin görevlerini yapmalarına engel oldukları, bölgede olduğu
değerlendirilen örgüt mensuplarının kaçmalarına yardım ettiklerinin mütalaa edildiği,
Şüphelilerden N.A., N.A., N.Y., N.Ü., G.A.’nin savunmalarında söz konusu operasyon
bölgesine gidilerek çatışmanın durdurulması hususunda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)
tarafından mesaj gönderilmesi üzerine olaydan haberdar olduklarını beyan ettikleri, DBP
Batman il yöneticisi olan Ş.A. isimli şüphelinin olay tarihinde kendisinin de bulunduğu bir
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ortamda partide yönetici olan arkadaşlarına mesaj geldiğini beyan ettiği, gazeteci olarak söz
konusu eyleme katıldığını beyan eden şüpheli Engin Eren'in beyanında DBP yetkililerinin
kendisine mesaj gönderdiğini beyan ettiği, aynı şekilde DBP Batman İl Başkan Yardımcısı olan
şüpheli Ş.A.'un da savunmasında DBP tarafından çatışma bölgesine gidilmesi hususunda
mesajların gönderildiğini, bu mesajların parti yöneticilerine ve üyelerine gönderildiğini, bu
mesajların parti yönetiminin kararıyla gönderildiğini ikrar ettiği, şüphelilerin hep birlikte
hareket ettiklerinin kendi beyanlarından anlaşıldığı, şüphelilerden bir kısmının, operasyonu
televizyondan, bir kısmının sosyal medyadan, bir kısmının mesaj yoluyla haberdar olduklarına
dair çelişkili beyanlarda bulunduğu, ayrı ayrı kaynaklardan bilgi alan şüphelilerin coğrafi
özelliklerini bilmedikleri bir ilçenin dağlık bir arazisinde buluştukları göz önüne alındığında
şüphelilerin bazı kişiler tarafından yapılan çağrılar ve yapılan organizasyon neticesinde
operasyon bölgesine gittiklerinin anlaşıldığı,
Şüphelilerin savunmalarında "biz her iki tarafı da korumak için gittik, amacımız
çatışmayı engellemekti" gibi beyanlarda bulunmak suretiyle PKK terör örgütü mensupları ile
güvenlik güçlerini eşit konumda gördükleri, basında ve sosyal medyada Sason kırsalında bir
teröristin öldüğünün duyurulmasına rağmen şüphelilerin birçoğunun ölen örgüt mensubundan
sivil vatandaş olarak bahsettiklerinin görüldüğü,
Güncel uygulamada "canlı kalkan" eylemi olarak tanımlanan ve basit bir sivil
itaatsizlik eylemi olarak lanse edilen bu tür eylemler hukuki olarak irdelendiğinde, uluslararası
alanda geçerli olan Roma Statüsü'nün Savaş Suçları'nı düzenleyen 8. maddesinin 2. Fıkrasının
"b" bendinin "xxiii" cümlesinde "bir sivil veya diğer koruma altındaki kişinin mevcudiyetinin,
belli noktaları, alanları veya askeri kuvvetleri askeri harekattan uzak tutmak amacıyla
kullanılması" hususunun savaş suçu olarak tanımlandığı, dolayısıyla canlı kalkan kullanılması
şeklindeki eylemlerin uluslararası hukuk ilkelerine de aykırı olduğu;
Her ne kadar şüpheliler beyanlarında genel olarak her iki taraftan kimsenin zarar
görmemesi ve ölmemesi için olay yerine gittiklerini beyan etmiş iseler de, operasyonu icra eden
güvenlik güçlerinin 2803 sayılı kanunun 6-11. Maddelerine göre emniyet ve asayişi sağlamak
ve suç işlenmesini engellemekle görevli oldukları, 2803 sayılı Kanunun 11 ve 3713 sayılı
Kanunun Ek Madde 2'ye göre silah kullanma görev ve yetkisinin bulunduğu, somut olayda
güvenlik güçlerinin operasyon yaparak yakalamaya çalıştıkları kişilerin ise terör örgütü
mensubu oldukları, bu yasa hükümleri çerçevesinde konu ele alındığında görevli olmayan sivil
kişilerin, güvenlik güçlerinin silah kullanmasını engelleme hak ve yetkilerinin bulunmadığı,
SONUÇ ve TALEP: Şüphelilerin atılı suçları işledikleri, yukarıda belirtilen delillerden
anlaşıldığından yargılamalarının yapılarak:
- Yukarıda ayrı ayrı gösterilen sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARI,
- Adli Emanetin 2015/2808 sırasında kayıtlı suç eşyası ve delillerin MÜSADECESİNE
KARAR VERİLMESİ kamu adına iddia ve talep olunur.
AHMET GÜLER 42680
Cumhuriyet Başsavcı Vekili
E-imzalıdır.
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