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İlçe Emniyet Müdürü arasında diyaloglar yaşandığı, grubun bir kısmının bir süre bir araya 
gelerek bir şeyler konuştuğu, dağılın ihtarına rağmen grubun Cumhuriyet Meydanında 
kaldığı, basın açıklaması yapılıp akabinde halay çekildiği, aradan geçen süreye rağmen 
(görüntülere göre takriben 30 dakika) grubun beklemeye devam ettiği; olay tutanağına göre 
grup içerisindeki bazı kişilerin taş, sopa vs. toplayarak hazırlık içerisine girdiği, dağılmayan 
gruba TOMA aracı ile tazyikli su sıkılarak ve akabinde model 5 olarak isimlendirilen aletle 
biber gazı sıkılarak müdahale edildiği , bir kısım eylemcilerin Adalet ve Kalkınma Partisinin 
miting meydanında bulunan 5000 kişinin bulunduğu alanı hedef alarak taş atmaya 
başlamasıyla Adalet ve Kalkınma Partili grubun diğer eylemcilerle tartışmasının sağduyulu 
kişiler ve güvenlik güçlerinin çabası ile önlendiği ancak bu sırada çok sayıda aracın 
taşlamadan dolayı zarar gördüğü, olaylar ve kolluk güçlerinin müdahalesi sırasında yaralanan 
vatandaşların ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye intikal ettiği, bu kişiler arasında 
bulunan müteveffa Metin Lokumcu isimli kişinin de fenalaştığı ve olay yerine 112 acil 
çalışanlarının geldiği, müteveffanın hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybettiği, müteveffanın hayatına kaybetmesine ilişkin olarak müştekiler vekilinin 
şikayet dilekçesinde dönemin İçişleri Bakanı Osman Güneş, dönemin Artvin Valisi Mustafa 
Yemlihalıoğlu, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, dönemin Hopa 
Kaymakamı Abdullah Akdaş, dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü ile olay günü 
Hopa'da görev yapan kolluk amir ve memurları hakkında şikayetçi olması üzerine 
Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma neticesinde;

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sonucunda dönemin Artvin 
Valisi olan Mustafa Yemlihalıoğlu hakkındaki soruşturmanın Anayasanın 148. Yargıtay 
Yasası'nın 27. Maddesi ve 4483 sayılı yasa hükümleri uyarınca görevsizlik kararı verilerek 
dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca dönemin Artvin Valisi olan Mustafa Yemlihalıoğlu hakkındaki evrak tefrik 
edilmiş ve 2012/133 soruşturma 2012/54 karar numarası ile 08/10/2012 tarihinde işleme 
konulmama kararının verildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayet edilen 
diğer kişiler hakkında ise 2012/134 Soruşturma 2012/21 Karar sayılı görevsizlik kararı 
verilerek soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği, şikayet 
edilenlerden dönemin İçişleri Bakanı olan Osman Güneş hakkında  Anayasanın 100. ve 
T.B.M.M. İçtüzüğünün 107. Maddeleri uyarınca soruşturma yapmaya yasal imkan 
bulunmadığından Cumhuriyet Başsavcılığımızca 17/12/2012 tarihinde kovuşturmaya yer 
olmadığına dair ek karar verildiği, soruşturma dosyasında şikayet edilen kişiler olarak olay 
tarihinde Hopa Kaymakamı olarak görev yapan Abdullah Akdaş, dönemin İl Emniyet 
Müdürü Muhsin Armağan, dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünlü ile olay tarihinde 
görevli kolluk amir ve memurlarının kaldığı, olay tarihinde Hopa Kaymamı olan Abdullah 
Akdaş hakkında görevi ile ilgili suçlar nedeniyle yapılacak müracaatlar üzerine inceleme, 
araştırma ve soruşturma yapma görevi 4483 sayılı yasanın 12/1. maddesi uyarınca İl 
Cumhuriyet Başsavcısı'na ait olduğu için aynı yasanın 10. maddesinde iştirak halinde işlenen 
suçlarda ast memurun üst memurla aynı mahkemede yargılanacağının düzenlenmesi 
nedeniyle bu kapsamda haklarında şikayette bulunulan diğer kişilerin, üst memur sıfatını 
taşıyan Hopa Kaymakamı hakkındaki izin işlemine tabi tutulmaları gerektiğinden bahisle 
müteveffanın ölüm olayına ilişkin olarak soruşturma yapma görev ve yetkisinin 4483 Sayılı 
yasa uyarınca Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu belirtilerek Cumhuriyet 
Başsavcılığımız tarafından 18/12/2012 tarihinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın Artvin 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının ise 4483 sayılı 
yasanın 10. maddesindeki düzenlemenin kovuşturma aşamasına ilişkin olduğundan bahisle 
dönemin Hopa Kaymakamı Abdullah Akdaş hakkındaki soruşturmada görevli olduklarını 
ancak diğer kamu görevlileri açısından görevli olmadıklarını belirterek 25/12/2012 tarihinde 
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Cumhuriyet Başsavcılığımıza görevsizlik kararı verdiği, soruşturma dosyasının müteveffanın 
ölümüne ilişkin olduğu, kamu görevlilerinin üzerilerine atılı Görevi Kötüye Kullanma ve Zor 
Kullanma Yetkisinde Sınırı Aştıklarına İlişkin iddialara ilişkin olarak Cumhuriyet 
Başsavcılığımızın 2011/1190 soruşturma dosyasında 01/04/2016 tarihinde haklarında 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, soruşturma dosyasının şüphelilerin kamu 
görevlisi olmaları ve görevlerine ilişkin suç olduğu düşüncesiyle soruşturma izni verilmesi 
amacıyla Artvin Valiliğine gönderildiği, Artvin Valiliğinin 04/10/2012 karar tarihli, 2012/14 
karar numaralı kararında ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın 
verildiği, kararıa müşteki vekilleri tarafından itiraz edildiği, itiraz üzerine dosyanın itiraz 
merci olarak Trabzon Bölge İdare Mahkemesine gönderildiği, Trabzon Bölge İdare 
Mahkemesinin 29/01/2013 tarihli 2012/193 esas ve 2013/26 karar sayılı kararında Artvin 
Valiliğinin soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına kaldırılmasına ve soruşturmanın 
genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine 
karar verildiği, bu suretle soruşturmaya genel hükümlere göre devam edildiği, müteveffanın 
olay tarihinde Hopa Devlet Hastanesi ölü muayene işleminin yapıldığı, müteveffanın kesin 
ölüm nedeninin tespiti amacıyla cesedin adli tıp kurumu Trabzon Grup Başkanlığına 
gönderilmesine karar verildiği, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığının 2011/1413/387/332 
sayılı 20/06/2011 tarihli otopsi raporunda müteveffanın otopsisinde alınan kan, ahşa ve 
idrarın kimyasal; iç organ parçalarının histopatolojik tetkikinde elde edilerek yapılan 
incelemede kimyasal incelemede toksit ve öldürücü düzeyde kimyasal madde 
saptanmadığının, histopatolojik incelemede fokal subepikardialnedbe alanı ve hipertrofik kas 
lifleri içeren konjesyon kalp kası, lübeni %40 oranında daraltan kalsifiyeateron plağı içeren 
koroner arter, intraalveoler yoğun taze kanama ve hemosilerinli makrofajlar ile akut şişme 
alanları içeren konjesyone, antrakotik akciğer saptandığına göre; kişinin ölümünün 
kendisinde mevcut kalpte enfaktüs ve intraalveoler yoğun taze kanamaya bağlı kalp ve 
akciğer hastalığı ile meydana gelmiş olduğunu bildirir tıbbi kanaat raporunun düzenlendiği, 
müteveffanın kesin ölüm nedeninin tespiti için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığına gönderildiği, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu 
tarafından düzenlenen 2011/67086/3283 sayılı 16/12/2011 tarihli raporunda müteveffanın 
ölümünün kendisinde mevcut hastalığının aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş 
olduğuna ilişkin raporun düzenlendiği, rapora itiraz edilmesi üzerine dosyanın tekrardan 
rapor alınmak üzere adli tıp kurumu başkanlığı genel kuruluna gönderildiği, ölüm nedenine 
ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun 24/05/2012 gün ve 2012/27286-279 sayı ve 
535 karar numaralı raporunun sonuç bölümünde özetle; kişinin kronik kalp damar hastası 
olduğu, kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalp damar 
hastalığının olayın efor ve stresi ile aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, yakın 
mesafeden yoğun olarak ortho chlorobenzalmalononitrilo CS gazına maruziyeti olduğunun 
kabulü halinde, bu maruziyetin de kendisinde mevcut kalp damar hastalığının aktif hale 
geçmesinde efor ve stres faktörüne ilave faktör olarak kabul edilmesi gerektiğinin bildirildiği, 
müşteki vekilinin Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyine yapılan başvurusu üzerine Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyinin 10/02/2012 tarihli raporunda müteveffanın ölümüne 
neden olacak düzeyde kalp hastalığının ya da koah düzeyinde bir akciğer hastalığının 
olmadığının, otopsi raporunda kişinin kendisinin mevcut hastalık nedeniyle ölmediği 
varsayımından hareketle stresli bir ortamda kimyasal gaza maruz kaldığının, kimyasalın ön 
planda solunum sistemi üzerindeki etkisiyle oluşturduğu akciğer hasarı, asfiksi, solunum 
yetersizliği, asidos ve daha küçük bir olasılıkla sebep olabileceği ani hipertansif krizle birlikte 
gelişen akciğer ödemi ve tüm bu sayılan mekanizmaların tetikleyebileceği ventriküler 
fibrilasyon olduğu belirtilerek ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik 
ilişkisi olduğuna ilişkin kanaatin belirtildiği, olaya ilişkin olarak alınan bilirkişi raporunda 
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olay yerinde gaz kullanan personelin müteveffanın ölümünden sorumlu tutulabileceklerinin 
belirtildiği, olay tarihinde Muhsin Armağan isimli kişinin Artvin İl Emniyet Müdürü , Tayfun 
Vardarlı isimli kişinin Artvin İl Emniyet Müdür Yardımcısı , Fatih Ünlü isimli kişinin Hopa 
İlçe Emniyet Müdürü, Erol Darcan isimli kişinin Erzurum Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı olduğu, İlhami Çalı, Recep Aydın, Taner Ballı, 
Mehmet Seyfettin Uzun, Muhammet Ulaşlı, Haktan Yakıcı, Saim Baktimur, Bayram Ali Kaş 
ve Sinan Eyüpoğlu isimli kişilerin olay tarihinde Hopa İlçesinde gaz kullanımı konusunda 
görevlendirilmiş polis memurları oldukları, bu kişilerin gaz kullanabileceklerine ilişkin 
sertifikalarının olduğu ve göz yaşartıcı gazlar ile gaz maskelerini kullanma eğitimlerinin 
mevcut olduğu, olay yerinde  İlhami Çalı, Recep Aydın, Taner Ballı, Mehmet Seyfettin 
Uzun, Muhammet Ulaşlı, Haktan Yakıcı, Saim Baktimur, Bayram Ali Kaş ve Sinan 
Eyüpoğlu isimli kişilerin 37/38 mm kalibreli gaz fişeğini, model-5 gaz tüpünü ve gaz 
bombasını kullandıkları, olay yerinde gaz kullanıldığına ilişkin kamera görüntülerinin ve 
beyanların mevcut olduğu, müteveffanın ölümü  ile kimyasal gaza maruz kalma arasında 
nedensellik ilişkisi olduğuna ilişkin ve kişinin  kendisinde mevcut kalp damar hastalığının 
aktif hale geçmesinde efor ve stres faktörüne ilave faktör olarak gaza maruziyetinin etkili 
olduğuna ilişkin raporun mevcut olduğu, olay tarihinde Hopa ilçe meydanında çok sayıda 
kişinin taş ve sopalarla eylemde bulunmasının akabinde olayları yatıştırmak amacıyla İlhami 
Çalı, Recep Aydın, Taner Ballı, Mehmet Seyfettin Uzun, Muhammet Ulaşlı, Haktan Yakıcı, 
Saim Baktimur, Bayram Ali Kaş ve Sinan Eyüpoğlu isimli kişilerin idari amirleri olan 
Muhsin Armağan, Tayfun Vardarlı, Fatih Ünlü ve Erol Darcan isimli kişilerden almış 
oldukları talimatlar doğrultusunda olay yerinde gaz kullandıkları, kullanılan gazın yoğunluğu 
nedeniyle kalp rahatsızlığı bulunan müteveffanın hayatını kaybettiği, müteveffanın ölümü ile 
gaza maruziyeti arasında nedensellik bağının kurulduğunun raporlarda belirtildiği, bu suretle 
şüphelilerin olay yerinde yoğun bir şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı 
vermeleri nedeniyle müteveffanın ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu 
düşünülmekle, delillerin takdiri ve değerlendirilmesi mahkemenize ait olmak üzere tüm 
soruşturma evrakı kapsamı incelendiğinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması için 
gerekli olan yeterli şüphenin oluştuğu anlaşılmakla, 

Şüphelilerin mahkemenizce yargılanmalarının yapılarak; 
1)Üzerine atılı eylemine uyan yukarıda yazılı sevk madde ve fıkraları gereğince 

CEZALANDIRILMALARINA, 
2)Adli Emanetin 2019/563- 2019/374-2013/11-2014/185 sırasında kayıtlı eşyaların, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 27/07/2020

   MEHMET GÜDEN 219995
 Cumhuriyet Savcısı

 (e-imzalıdır)

NOT : MUSTAFA KAYACI, BEKİR KINA, MEHMET YÜKSEL, BULUŞ BAŞ, 
ABDULLAH GÖRDÜ, İBRAHİM GÖLGELİ, İBRAHİM ATAKUL, 
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ABDURRAHMAN ÖZTÜRK, ALİ GÖNEN, YUNUS EMRE ŞENGÜN, 
BAYRAM ÇAKMAK, İSMAİL ÇAKIR, DOĞAN BALCI, FATİH KOÇYİĞİT, 
AYDIN YAŞKEÇELİ, EMRE ER, EMRE BİLGİNÇ, ONUR ARPAĞ, SONER 
DEĞİRMENCİ, DOĞAN BOZKURT, ENİS ŞAKAR,  AHMET YAYKAŞLI, 
MURAT ÖZTÜRK,  YASİR PAMAY, AHMET ÇINAR,  SELMAN ASLAN, 
GÖKHAN DOLUKAN, KAMİL GÜLER,  AHMET GÜDÜL, MURAT CAN, 
MUSA CAN AKSAN, SAMET ACAR,  MURAT GENÇ,  İBRAHİM ATAKUL, 
İSMAİL ÇAKIR hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma, Görevi Kötüye Kullanma, 
Zor Kullanma Yetkisinde Sınırın Aşılması suçlarından kovuşturmaya yer 
olmadığına dair ek karar verilmiştir.

NOT    :Kamu görevlisi olan şüpheliler hakkındaki iddianamenin bir suretinin bilgi amaçlı 
olarak  çalışmış oldukları kuruma gönderilmiştir.




