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ŞÜPHELİ:
SUÇ:

1- AHMET KANBAL,
Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız
Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
:Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3,

SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ
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SEVK MADDESİ
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SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

2-HALİME PARLAK,
Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak
İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3,
: 3- H. E.,
:Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız
Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
:Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3,
: 4- M.E.,
: Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız
Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 58, Türk Ceza Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu
53/2, Türk Ceza Kanunu 53/3

ŞÜPHELİ:
SUÇ:
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

ŞÜPHELİ:
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SUÇ TARİHİ VE YERİ
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ŞÜPHELİ:
SUÇ:
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

ŞÜPHELİ:
SUÇ:
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

DELİLLER

5-M.S.Ş.,
Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak
İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3, Türk Ceza Kanunu 58
6- MEHMET ŞAH ORUÇ,
:Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız
Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3, Türk Ceza Kanunu 58
7- NURCAN YALÇİN,
Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak
İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
:Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3,
8- ROJDA AYDIN,
Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak
İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama
: 20/08/2019 MARDİN/MERKEZ
: Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 32/1, Türk
Ceza Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 53/2, Türk Ceza
Kanunu 53/3,
: İddia, savunma, olay tutanakları ve tüm soruşturma
evrakı kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

19/08/2019 günü İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nın görevlerinden uzaklaştırılması ve bahse konu şehirlerin İl Valilerinin Belediye
Başkan Vekili olarak görevlendirilmeleri ile ilgili olarak;
Terör örgütü güdümünde yayın yapan internet sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü
üst düzey yöneticilerince yukarıda belirtilen olayı bahane ederek terör örgütüne müzahir kitleye
yoğun şekilde eylem çağrısında bulunulması ayrıca Mardin Valiliği'nin 19.08.2019 tarih ve
2019/1680 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin il genelinde 30 gün süre ile yasaklanması
yönünde verilen kararına istinaden;
20/08/2019 günü Mardin ili genelinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Mardin
Büyükşehir Belediye İstasyon yerleşkesi, çevresinde karayolunu araç trafiğine kapatan, yapılan

müdahalelere rağmen ısrarla müdahale bölgesini terk etmeyen, mukavemet gösteren ve eylemci
grup içerisinde yer alan yukarıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı şüpheliler hakkında
üzerlerine atılı " Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen
Kendiliğinden Dağılmama" suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı,
Şüpheli M.E.'nin alınan ifadesinde özetle: "... Ben o gün evimin yakınında bulunan
İstasyon Mahallesindeki camiye gitmiştim. Ben camiden çıkar çıkmaz etrafta biber gazı kokusu
aldım. Daha sonra etrafta kalabalık bir grubun olduğunu gördüm ve merakımdan bende grubun
yanma gittim. Bu sırada gruba müdahale edildi, bende eve gitmek için yolu geçtiğim esnada
fenalaşarak yola yığıldım. Bu sırada benimle gözaltına alınan oğlumda beni kaldırmak istediği
esnada polisler tarafından gözaltına alındık. Benim oraya gitmem ile müdahalenin başlayarak
gözaltına almmam hepsi 5 dakikalık bir zamanda içerisinde oldu. Ben güvenlik güçlerine karşı
taşlı sopalı saldırıda ve mukavemette bulunmadım. Bana göstermiş olduğunuz görüntülerde
toma aracının önünde yatar vaziyette görünmem tamamen biber gazından etkilenerek yere
düşmemden dolayıdır. Benim Toma aracının görevini engellemek gibi bir amacım yoktur."
şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüpheli H.E.’nin alınan ifadesinde özetle: "... Üniversite öğrencisi olduğum için
ikamet ettiğimiz İstasyon mahallesindeki evimde ders çalışırken silah sesine benzer bir ses
duydum. Dışarı baktığımda havada aşırı derecede duman vardı. Daha sonra babam M.E.’ nin
camide olduğu için kendisini merak ettim ve ona bakmak amacı ile dışarı çıktım. Babamı
bulduktan sonra istasyon mahallesi ara sokaklarda kalabalık grubun üzerimize doğru geldiğini
gördüm. Bu arada babam atılan biber gazlarından etkilenerek ana caddedeki orta refüjün
çimlerine rahatsızlanarak yığıldı. Bende babamı bulunduğu yerden kaldırmak isterken ana
cadde üzerinde tekrar düştü. Babamı tekrar kaldırmak isterken babam M.E. ile birlikte
gözaltına alındık. Benim eylem yapmak gibi bir amacım yoktu. Sadece babamı kalabalık içinden
çıkarmak istemiştim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüpheli M.S.Ş.’nin alınan ifadesinde özetle: "... Ben 20/08/2019 günü ikametimde
bulunduğum esnada akrabam olan E.Ş. beni telefonla arayarak işyerimin çevresinde kalabalık
bir grubun olduğunu ve işyerini açmam halinde satış yapabileceğimi söylemesi üzerine evden
çıkarak işyerime giderek dükkanımı açtım. Ben dükkânı açtığım esnada dükkân çevresinde
bulunan kalabalığın ne amaçla toplandığın bilmiyordum. Ben kalabalık gruba su, bisküvi, kola
vb. sattım. Daha sonra kalabalık grup belediyenin üst tarafında bulunan kapıya doğru yürüdü.
Daha sonra polis tarafından kalabalığa müdahale edildi. Kalabalık grup benim dükkânımın
bulunduğu alana doğru kaçmaya başladı. Burada olaylar belirli bir süre devam etti. Bu esnada
ben gazdan etkilenerek polislerin olduğu tarafa gittim. Orada görevli polislerin yanına giderek
dükkânımı kapatacağımı söyledim. Bu esnada görevli arkadaş kapatmam konusunda izin verdi.
Ben bu esnada dükkânımı kapatmaya giderken orada görevli olan diğer polisler tarafından
yakalandım. Daha sonra buraya getirildim. Ben eylem yapan gruba kesinlikle katılmadım.
Eylem yapan grubun ne amaçla ve nereden geldiklerini bilmiyorum. Ben güvenlik güçlerine
karşı herhangi bir saldırıda bulunmadım." şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüpheli Ahmet Kanbal'ın alınan ifadesinde özetle: "...Ben Mezepotamya Ajansı
Muhabiri olarak Mardin ilinde yaklaşık 1 yıla aşkın bir süredir Gazeteci olarak çalışmaktayım.
Büyükşehir Belediyesi önünde bulunma sebebim mesleğim gereği Gazetecilik için
bulunmaktaydım. Eylem amaçlı bulunmadım. Herhangi bir olaya karışmadım, aksine yaşanan
olayları haber yapmak ve kamuoyuna duyurmak amacı ile olay yerinde bulunduğum sırada
hukuksuz bir şekilde gözaltına alındım. " şeklinde beyanda bulunduğu
Şüpheli Mehmet Şah Oruç'un alınan ifadesinde özetle: "...Ben Diyarbakır ilinde
serbest gazeteci olarak çalışmaktayım. Sosyal medya üzerinde 19/08/2019 günü, Mardin
B.Belediyesine atanan kayyum ile ilgili olarak, Halkların Demokratik Partisinin

çağrısmın/basm açıklamasının olduğunu öğrendim. Bunun üzerine 20/08/2019 günü Mardine
geldim. Yapılacak olan basın açıklamasıyla ilgili olarak da Mardin Büyükşehir Belediyesine
gittim. Orada bulunan eylemciler Büyükşehir Belediyesine doğru yürüyüşe geçtiler. Emniyet
güçleri grubu 3 kez uyardı yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruba kolluk kuvvetleri
müdahale etti. Müdahale öncesi ve sonrasında kamera kaydı almak için grubun dışındaydım.
Müdahale esnasında gözaltına alındım. Ben basın mensubu olarak Büyükşehir Belediye önüne
gelmiştim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüpheli Rojda Aydın'ın alınan ifadesinde özetle: "... Ben 2016 yılından beri
gazetecilik yapmaktayım. Şu an Jinnews News Haber Ajansında çalışmaktayım. Yaklaşık 1
yıldan beri bu ajans adına Mardin’de haber yapmaktayım. Ben şahsım gazeteci olarak orada
bulunmaktayım halkın atanan kayyumlara vermiş olduğu tepkiyi haberleştirmek amacıyla
Büyükşehir Belediye önünde bulunmaktaydık. Benim PKK/KCK terör örgütü yöneticileri
tarafından yapılan sokak çağrısından haberim yoktur. Ben tamamen haber takibi için orada
bulunmaktaydım. Benim Belediye önünde toplanan ve gösteri yapan şahıslarla herhangi bir
ilgili alakam yoktur. Orada bir takım gösterilir ve polis müdahalesi oldu. Ben tekrar
hatırlatıyorum gösteri yapan gruplarla bir alakam yoktur. Polis Müdahalesinden sonra
karayolu üzerinde yere yatırılmış polisler tarafından darp edilen baba- oğul vardı. Bu
görüntüyü haberleştirmek için hem görüntü hem fotoğraf çekiyordum aynı zamanda güvenlik
şube bize yanımızdan ayrılmayın demişti. Bulunduğumuz bölgede polis amiri bize ‘Defolun
Gidin Buradan’ dedi. Bunun üzerine kayıttan çıkıp olayların yaşandığı bölgeden
uzaklaşacaktık. Daha sonrasında gözaltına alınmamız yönünde emir geldi ve biz 5 gazeteci
gözaltına alındık. Emniyette hakkımızda eylemci olduğumuz yönünde iddialar yapıldı. Biz
gazeteci olarak oradaydık. Görüntü ve fotoğraf çekmek amaçlı bulunuyorduk. Bizim orada
haber amaçlı bulunduğumuz polis kameralarında da görülebilir." şeklinde beyanda
bulunduğu,
Şüpheli Halime Parlak'ın alınan ifadesinde özetle: "...Çalışmış olduğum Lizge Yapı
isimli şirkettin tarafından 3 il kayyum atandığı ve bu 3 ile atanan kayyum dolayısıyla Mardin
iline görevlendirildim. 20/08/2019 günü bağlı olduğum şirkete sabah saatlerinde gittim.
İşyerinde sosyal medya üzerinden Mardin ilinde basın açıklaması yapılacağını öğrendim ve
görevlendirildiğim içinde Mardin iline geldim. Daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi
önünde toplanan grubu kamera ile çekmeye başladım. Ben çekim yaparken görevli polislerin
yanındaydım. Bu esnada müdahale oldu. Müdahale esnasında gözaltına alındım. Benim eylem
yapan grup içerisinde bulunmadım ve eyleme katılmadım. Söz konusu eylemde çekilen
görüntüler incelendiğinde benim bahse konu eyleme katılmadığım görünmektedir." şeklinde
beyanda bulunduğu,
Şüpheli Nurcan Yalçin'in alınan ifadesinde özetle: "... Bana sormuş olduğunuz olay
ile ilgili düzenlenen olay tutanağını okudum ,hatta imzalamadım çünkü ben o gün orada
gazeteci kimliğim ile bulunuyordum. Polisler göstericilere müdahale ettiği ve çekim yaptığım
bir esnada gözaltına alındım. Polislere karşı hiçbir zorluk çıkarmadım, araç yolunu trafiğe
kapatmadım veya herhangi bir slogan atmadım. Ayrıca yapılan müdehalelere esnasında biz
kalabalık grubun içerisinde değil de polislerin bulunduğu ana cadde üzerindeydik. Ben hiç
talimat ile buraya gitmedim. Sadece işimin gereği haber yapmak için burada kameram ile çekim
yaptım." şeklinde beyanda bulunduğu,
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma tutanağı ile 22.08.2019
tarihli görüntü inceleme tutanaklarından;
20/08/2019 günü Mardin Büyükşehir Belediye İstasyon yerleşkesi çevresinde izinsiz
olarak kalabalık bir grubun yürüyüşe geçtiği, kolluk kuvvetlerince söz konusu eylemin yasak
olduğuna dair hatırlatmanın yapıldığı, kanunsuz toplanma sebebiyle dağılmalarının istendiği,

tüm uyarılara rağmen grubun dağılmadığı, grupta bulunan üyelerce güvenlik kuvvetlerine taş.
Cam, şişe gibi materyaller atılması üzerine, gruba karşı göz yaşartıcı gaz, tazyikli su
uygulandığı ve grubun müdahale sonrası ara sokaklara dağıldığının tespit edildiği;
Olay günü kanuna aykırı olarak toplantı ve yürüyüşünün gerçekleştiği, söz konusu
grubun ihtara rağmen dağılmadığı, görüntü inceleme tutanakları ve alınan ifadelerde
Şüphelilerin yasa dışı eylemi yapan grup içerisinde yer aldıklarının tespit edildiği ve bu şekilde
haklarında kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmakla;
Şüphelilerin mahkemenizde yargılamalarının yapılarak suçlarının sabit olması halinde yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına ve haklarında güvenlik tedbirlerine
hükmolunmasına, şüphelilerden M.E., M.S.Ş. ve Mehmet Şah ORUÇ'un tekerrüre esas adli sicil
kaydının bulunduğu anlaşılmakla TCK 58 gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına,
karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 27.10.2020
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