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T.C.
İSTANBUL
28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO: 2014/339 Esas
KARAR NO: 2015/127
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2014/42054
 
GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
 
HAKİM: BERRİN LALE ŞENOYMAK  25107
KATİP: NALAN AKKAYA  67781
DAVACI: K.H.
SANIK: MEHMET SOĞANCI, Bayram ve Feriştah oğlu, 16/07/1958 LADİK doğumlu,

AYDIN, MERKEZ, Balcılar mah/köy nüfusunda
kayıtlı.

 TC Kimlik No:22855342326
 
SANIK: ARZU ÇERKEZOĞLU, Armağan ve Nevin kızı, 11/08/1969 ŞAVŞAT doğumlu,

HATAY, ANTAKYA, Güney mah/köy nüfusunda
kayıtlı.

  TC Kimlik No:29551724500
 
SANIK: AHMET ÖZDEMİR AKTAN, Adil ve Sühendan oğlu, 03/03/1953 ANKARA

doğumlu, ANKARA, ÇANKAYA, Mebusevleri
mah/köy nüfusunda kayıtlı.. TC Kimlik
No:15127020558

 
SANIK: LAMİ ÖZGEN, Miktat ve Gazal oğlu, 08/11/1963 YEŞİLKÖY doğumlu,

DİYARBAKIR, KULP, Yeşilköy mah/köy nüfusunda
kayıtlı.

 TC Kimlik No:22813712130
 
SANIK: KANİ BEKO, Ahmet ve Esma oğlu, 01/07/1953 RADOVİÇ doğumlu, İZMİR,

KARŞIYAKA, Örnekköy mah/köy nüfusunda kayıtlı.
 TC Kimlik No:15086427160
MÜDAFİLER: Av. OyaMeriç Eyüpoğlu
 Av. Necdet Okcan
 Av. Metin İriz
 Av. Ziynet Özçelik
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 Av. Nurten Çağlar Yakış
 Av. Oya Öznur
 Av. Hazal Pekşen
Av. Nagihan Bulduk
Av. İnciser Alptekin
Av. Aziz Aytaç
Av. Dicle Matur Çökelek
Av. Kazim Erkut Güzel
Av. ArzuBecerik
Av. Yusuf Ayık
Av. Hasan Cengizhan Karaşın
Av. Fatma Özdemir
Av. Kadir Tuna
Av. Pınar Akbina
Av. SemaÖzdemir
Av. Diren Cevahir Şen
Av. Perihan Meşeli
Av. Funda Ekin
Av. İlknur Alcan
Av. Berat Bayraktar
Av. Filiz Aydın
Av. Deniz Bayram
Av. Züleyha Gülüm
Av. Nurcan Zehra Çarıkcı
Av. Özlem Özkan
Av. Gülhan Kaya
Av. Ömer Kavilli
Av. LeylaHan Tüzel
Av. Taner Avşar
Av. Akif Karapınar
Av. Şeref Turgut
Av. İbrahim Ergün
Av. Faruk N. Ertekin
Av. KübraGündüz
Av. Rozerin Seda Kip
Av. Hüseyin BoğaTekin
Av. Fırat Söyle
Av. Aycan Çiçek
Av. Özlem Gümüştaş
Av. Naciye Demir
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Av. İlkay Bahçekapı
Av. AylaYıldırım
Av. Muazzez Özkan
Av. Reyhan Kayışlı
Av. Özgür Esen
Av. Songül Çalık
Av. Serap Akkılıç
Av. ÖzgürMuratbüyük
Av. Özgü Özalhas
Av.Ekin Bilen Selimoğlu
Av.Zuhal Dönmez
Av.Gülşah Akar Kazdal
Av.Asiye Ülker
Av.Şükriye Erden
Av.YelviDoğan
Av. Ebru Timtik ( Tüm sanıklar müdafileri)
SUÇ: Halkı Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Kışkırtma,
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 01/05/2014
SUÇ YERİ: İSTANBUL/BEYOĞLU
KARAR TARİHİ: 24/03/2015
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanıklardan Kani Beko'nun DİSK Genel Başkanı, Lami Özgen'in KESK Genel

Başkanı, Mehmet Soğancı'nın TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Özdemir Aktan'ın
TTB Merkez Konsey Başkanı, Arzu Çerkezoğlu'nun DİSK Genel Sekreteri olarak görev
yaptıkları sırada; 28/04/2014 tarihli dilekçe ile İstanbul Valiliği'ne başvurarak '' 01/05/1977
tarihinde 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamalarında yaşamını yitiren işçi ve emekçileri anmak,
Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günlerini kutlamak
amacıyla 01/05/2014 günü saat 13:00'de Taksim Anıtına çelenk ve Kazancı Yokuşu başına
karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulunularak kutlama gerçekleştirmek '' isteklerinin İstanbul
Valiliği tarafından '' 2911 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ve aynı yasanın uygulanmasına dair
Yönetmeliğini 3. maddesi gereğinceTaksim Meydanının araç ve yaya çıkışının çok yoğun
olması, turizm potansiyelinin en yüksek düzeydeki yerlerden birisi olması nedeniyle ülke
turizmi ve ülkenin tanıtımı açısından olumsuz etkileri olabileceği gibi yasadışı terör
örgütlerinin ve uzantısı olan gruplarıngüvenlik görevlilerine karşı şiddete başvuracaklarına
dair alınan istihbari bilgiler nedeniyle kamu güvenliğinin ve düzeninin bozulması,
vatandaşların hak ve özgürlüklerinin tehlikeye düşeceği '' gerekçe gösterilerek , İstanbul ili
sınırları içersinde altı toplantı ve gösteri alanı gösterilmesi ve Taksim Meydanı'nda çelenk
koyma, basın açıklaması ve anma etkinliğinin sembolik katılım ile yapılabileceği, büyük
ölçekli kutlamaların Taksim Meydanı'nda yapılmasına izin verilmediğinin belirtilmesine
karşın; kamuoyuna yaptıkları açıklamalar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
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için kitlelere 01/05/2014 günü Taksim Meydanı'nda toplanmaları konusunda çağrıda
bulunmuşlardır.

Sanıkların Taksim Meydanı'na yazılı ve görsel basına yaptıkları çağrılar üzerine;
toplanan kitlelerin arasında bulunan DHKP-C silahlı terör örgütü ve alt yapılanması Halk
Cephesi, MLKP Silahlı Terör örgütü yandaşları tarafından molotof kokteyli ve taş
kullanılarak çok sayıda işyeri ve özel araçların, kamuya ait araçların, bankamatik
Makinalarının zarar görmesi, bazı güvenlik güçleri mensuplarının yaralanması ile sonuçlanan
çok sayıda olayın meydana gelmesine ve bu nedenle halkı kanuna aykırı toplantı veya
gösteriye kışkırttıkları iddiasıyla 2911 Sayılı Yasanın 27. Maddesinin göndermesiyle 34.
maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle açılan kamu davasının yapılan açık
yargılaması sonunda;

SANIK KANİ BEKO, müdafi huzurunda verdiği savunmasında; 1 Mayıs Gününün
1924 yılında işçi bayramı olarak kutlanmasından sonra, 1925 yılında çıkartılan Takrir – i
Sükun Kanunu ile yasaklandığını, 1935 yılında Bahar ve Çiçek Bayramı olarak kabul
edildiğini ve 1976 yılında ilk kez DİSK öncülüğünde kitlelerin katılımıyla Taksim
Meydanında işçi bayramı olarak kutlanıldığını, 1977 yılında beş yüz bine yakın emekçinin
katıldığı 1 Mayıs kutlamalarında 37 kişinin öldüğünü, 1978 yılında bir kez daha Taksim
Meydanında kutlama yapıldıktan sonra araya giren sıkı yönetim dönemlerinde yasaklandığını
ve bu süreçte her yıl 1 Mayıs kutlamalarını Taksim Meydanında yapabilmek için işçi ve
emekçilerin siyasi iktidarlara karşı mücadele verdiğini, 1989 yılında Mehmet Akif Dalcı'nın ,
1996 yılında Hasan Albayrak , Dursun Odabaş ve Yalçın Levent'in öldüğünü, 2010 , 2011 ,
2012 yıllarında ise , herhangi bir engel çıkartılmadığı için yüzbinlerin katılımı ile görsel
şölenlerle kutlandığını; ancak 2013 ve 2014 yıllarında İstanbul Valiliğinin metro, metrobüs ,
vapur seferlerini iptal ederek Taksim'e açılan bütün bulvar ve sokakları da trafiğe kapatarak
Taksim Meydanına ulaşımın engellediğini, Taksim yayalaştırma projesinin gerekçe
gösterildiğ ini,  proje tamamlanmasına karş ın 2014 yılı  i t ibariyle de Taksim
Meydanındakutlamaların yasaklanması kararının verildiğini belirtmiştir.

1 Mayıs İşçi Bayramının 2429 sayılı kanunda 5892 sayılı kanun ile yapılan
değişiklikle emek ve dayanışma günü olarak ilan edilmiş, resmi bayram olarak kabul edilmiş
olması nedeniyle,2911 sayılı yasanın 4/b maddesinde belirtilen istisna kapsamındaki
toplantılardan sayılmasının gerektiğini, ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20.
maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi ve İnsan Hakları Avrupa
Mahkemesinin içtihatları karşısında toplantı ve gösteri yürüyüşünün temel bir hak olduğu,
sınırlandırılamayacağı açıkça kabul edilmiş olduğundan ve Anayasanın 90. maddesine göre ''
usulune göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası
Antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek
uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır'' şeklindeki İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi Hükümlerinin iç hukuk düzenlemeleri karşısındaki üstünlüğü ve doğrudan
uygulanma niteliği karşısında ; İstanbul Valiliği tarafından verilen yasaklama kararının
yasalara ve Mahkeme kararlarına aykırı olduğunu, kaldı ki; başkanı olduğu DİSK'in işçi ve
emekçilerin sorunlarını ve haklarını dile getirmek, ölenleri anmak adına ülke çapında tarihsel
önemi olan Taksim Meydanını 1 Mayıs kutlamaları için kullanmak istemelerinin hakları ve
üyelerine karşı görevi olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmemiştir.

SANIK LAMİ ÖZGEN, müdafi huzurunda verdiği savunmasında; KESK Eş Başkanı
olup; Konfederasyon üyelerinin kendisine verdiği görev gereği 1 Mayıs 2014 günü , 1977 ,
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1989 , 1996 yılında 1 Mayıslarda yitirdikleri arkadaşlarını anmak, sendikal faaliyetlerinden
dolayı uğradıkları haksızlıkları , iş ve işçi yaşamına ilişkin sorunları , grev ve toplu sözleşme
haklarını dile getirmek,savaşa karşı barış, özgürlük , eşitlik ve adalet istemek üzere Taksim
Meydanında Emek ve Dayanışma Bayramını kutlamak istediklerini,ançak 1 Mayıs 2014 günü
alınan önlemler nedeniyle büyük kitlelerin Taksim ve çevresine ulaşamadığını, DİSK Genel
Merkezinin önünde yaklaşık bin kişilik bir grup olduğunu, bu grupla dahi Taksim Meydanına
çıkılarak çelenk koymalarına izin verilmediğini, güvenlik görevlileri ile izin konusunda
konuşurlarken gaz fişeğinin güvenlik güçleri tarafından atılması üzerine olayların başladığını,
atılı suçtan beraatine karar verilmesini istemiştir.

SANIK MEHMET SOĞANCI, müdafi huzurunda verdiği savunmasında; TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı olup, TMMOB'nin önceki yıllarda olduğu gibi 04/04/2014 günlü
toplantıda '' Emeğin Bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta
Taksim Meydanı olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak
miting, basın açıklaması v.b. Etkinliklerde bağlı birimlerimizinve üyelerimizin katılımları ile
yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak
çalışmaların il/ilçe koordinasyon kurullarımızın aracılıyla yürütülmesine '' yolunda karar
alındığını ve bu karar doğrultusunda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını Taksim
Meydanında kutlamanın görevinin gereği olduğunu belirterek atılı suçlamayı kabul
etmemiştir.

SANIK AHMET ÖZDEMİR AKTAN, müdafi huzurunda verdiği savunmasında; TTB
Merkez Konseyi Başkanı olup 1 Mayıs'ta Taksim Meydanında anma ve kutlama yapılmasının
kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olmadığını, demoktratik ve meşru bir hakkın
kullanılmasından ibaret olduğunu, TTB merkez Konseyi Başkanı olarak 6023 sayılı yasanın 1.
maddesi gereğince '' Türk Tabipler Birliği, Tabipler arasındaki meslek Deontoloji'yi ve
dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve
meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak '' amacıyla kurulmuş kamu kurumu
niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu , ülke genelinde görev yapan 130 bin hekimin
sağlıkta dönüşüm adı verilen sağlık politikaları karşısında yaşadıkları sorunlar , özel sağlık
sektöründeki yapılanma, tıp fakülteleri ve bağlı hastanelerin çalışma koşulları, parasal
kaynakları, hasta sayısındaki artış nedeniyle hekimin zaman ve emek konusundaki sıkıntıları,
sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri, genel bütçeden sağlık hizmetlerine ayrılan pay
ve bu sorunların hastalara yönelik olumsuz yansımaları gibi diğer sağlık sorunlarına dikkat
çekmek adına 1 Mayısta Taksim Meydanında anma ve kutlama törenlerine katılmak zorunda
olduklarını, ancak hukuka aykırı güç ve insan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmış kimyasal gaz niteliğindeki biber gazı kullanımı ile bu haklarının engellendiğini
belirterek, atılı suçlamaları reddetmiştir.

SANIK ARZU ATABEK ÇERKEZOĞLU, müdafi huzurunda verdiği savunmasında;
1 Mayıs 2014 günü işçi ve emekçilerin Taksim Meydanında 1 Mayıs Birlik Mücadele ve
Dayanışma Gününü kutlamak için yaptıkları çağrı nedeniyle yargılandıklarını, ancak bu
çağrının ve devamında 1 Mayıs'ı Taksim Meydanında kutlamanın,Genel Sekreteri olduğu
DİSK için bir hak ve aynı zamanda üyelerine karşı bir sorumluluk olduğunu; tüm dünyada
emekçilerin 1 Mayısları kentlerin, ülkenin tarihi belleği olan en merkezi meydanlarında
kutladıklarını, kaldı ki Taksim Meydanı'nın 1977 , 1989 , 1996 yılı 1 Mayıslarında yitirdikleri
arkadaşlarının anısına sahip çıkmak adına öneminin ve özelliğinin inkar edilemez olduğunu, 1
Mayıs'ta işçi sınıfının siyasal iktidarları karşı tepkilerinin ve politik taleplerinin görsel basında
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canlı olarak yer alamaması karşısında, en güçlü ve en anlamlı yer olan Taksim Meydanında
söyleme haklarının meşru ve yasal olduğunu, kaldı ki; Taksim'e çıkılmaması için şiddet
uygulamanın 1 Mayıs Bayramının kutlanmasının, düşünce ve ifadeözgürlüklerini
kullanmalarının engellenmesinin suç olduğunu, engelleyenler hakkında suç duyurusunda
bulunduklarını, tüm engellemelere karşın 1 Mayıs'ların Taksim Meydanında kutlayacaklarını
belirterek atılı suçlamaları reddetmiştir.

Sanık müdafileri ortaklaşa beyanlarında; İstanbul'un beş farklı ilçesinde, yirmiyi aşkın
semtte üstelik on saat boyunca meydana gelmiş tüm olaylar 1 Mayıs Anma ve Kutlamalarına
katılanlara ve müvekkillerine bağlanarak, somut hiçbir delil gösterilmeden iddianame
düzenlendiğini, ancak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün 22/04/2009 tarihli 5892 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ile
resmi bayram ilan edildiğini, toplantının barışçıl amaçla yapılacağına ilişkin başvuruların,
bağlı oldukları kurumların kendilerine verdiği görev ve yetkiye dayanarak yapıldığını, 2911
sayılı yasanın 6. maddesinin 13/03/2014 günlü değişikliğine rağmen DİSK, KESK ,TMMOB,
TTB'nin görüşü alınmaksızın toplantı alanlarının belirlendiğini ve 1 Mayıs 2014 tarihinden
sonra 14/06/2014 günü miting alanlarının ilan edildiğini, idarenin bu kararına karşı idare
Mahkemesinde dava açıldığını ve derdest olduğunu, T.C. Anayasası, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, 27/11/2012 tarihli DİSK, KESK ve Türkiye kararı ile güvence altına alınan ifade
özgürlüğü ve toplantı gösteri hakkını kullanma kapsamında hareket ettiklerini, İstanbul
Genelinde 1 Mayıs günü meydana gelen olayların sorumlularının sanıklar olamayacağını,
kaldı ki ; 1 Mayıs günü meydana gelen olaylar nedeniyle açılan kamu davalarının birçoğunun
beraat kararı ile sonuçlandığını belirterek, sanıklara yüklenen eylemin TCK nunda suç olarak
tanımlanmadığı için ayrı ayrı beraat kararı verilmesini istemişlerdir.

Sanıkların üzerlerineatılı 2911 SY' nın 27 maddesinin göndermesiyle 34
maddesiuyarınca cezalandırılmaları istemiile düzenlenen iddianameye dayanak
yapılandeliller; DİSKGenel Başkanı KaniBeko' nunBasın açıklamaları ve GüvenlikGüçlerinin
sanıkların arkalarındaki kitleile birlikteTaksim Meydanınayürümeleriniönlemeye yönelik
müzakerelerini vedevamında meydana gelen olaylarıgösterir CD ve çözümüneilişkin
fotoğraflar ilel Mayıs günüİstanbul' un5ilçesinde20' yiaşkınsemttemeydanagelen olaylara
karıştığı iddiaedilenkişiler hakkındaaçılan soruşturmavedava dosyalarıdır.

Sanıklardan Kani Beko DİSK Genel Başkanı, Lami Özgen KESK Genel Başkanı,
Mehmet Soğancı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Özdemir Aktan'ın TTB Merkez
Konsey Başkanı, Arzu Çerkezoğlu DİSK Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadırlarve l
Mayıs 2014günü l MayısEmek ve Dayanışma Gününü, temsil ettikleri Örgütlerin
verdikleriyetkivegöreve dayanarakİstanbul Taksim Meydanında kutlamak istemişler,İstanbul
Valiliği kamudüzeni vegüvenliğiaçısından İstanbul ilinde Taksim Meydanı dışında beşayrı
meydanı gösteri alanı belirleyipTaksim Meydanına çelenk koyma, basın açıklaması veanma
etkinliğinisembolik katılımıile yapılabileceğinibildirmiştir.

 Uluslararası İşçiÖrgütleri 1890 yılına başlamak üzerel Mayısları Uluslarası Birlik,
Mücadeleve Dayanışmagünüolarak kabul etmiş, Ülkemizde deyıllar içersinde  yapılan örgütlü
mücadeleler sonunda 22/04/2009gün5892 SayılıKanunilel Mayıs Emek veDayanışmaGünü
olarak resmi tatil ilan edilmiştir.

2911 SayılıToplantıveGösteriYürüyüşleriYasasınınamaç vekapsam başlıklı 1 ci
maddesinde '' Bu kanunun toplantıvegösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılması
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hakkında uygulanacakşekil, şart veusullerilegerçek vetüzel kişilerin düzenleyecekleri
toplantıvegösteri yürüyüşleri yerini, zamanını,usul veşartlarını düzenleme kurulunun görev
sorumluluklarınıyetkili merciin yasaklama veertelemehallerini,güvenlik kuvvetlerinin görev
yetkileriileyasakları ve cezahükümlerinidüzenler' 'hükmünüiçermekteolup;aynı
kanununistisnalarbaşlıklı 4 cü maddesinin bbendindeise;''kanunlarauymak, kendi kural
vesınır lar ı  içer is indekalmakşar t ıylakanun veyagelenek ve görenekleregöre
yapılacaktoplantı,tören, şenlik, karşılama veuğurlamalarda 2911 ayılıToplantıveGösteri
YürüyüşleriKanununhükümlerinin uygulanmayacağı''açıkçabelirtilmiştir.2911 SY nın 4/b
maddesinde belirtildiğiüzere29 Ekim CumhuriyetBayramı,23 Nisan UlusalEgemenlik
veÇocuk Bayramı, 19Mayıs Gençlik veSpor Bayramıkutlamaları , Topluiftar yemekleri,
Ulusal Maçlar sonrasıdüzenlenenşenlikler,Asker uğurlamaları, HacıKafilesikarşılamaları,
Düğün vesünnet törenleri ; 2911 SayılıToplantı veGösteriYürüyüşleri Kanunun
uygulanamayacağı toplantı vegösterilerdir. Dünyadaveülkemizdekitarihsel geçmişi
incelendiğinde; işçi veemekçilerin mücadelesi sonucukazanılan ve 22/04/2009 tarihli kanunile
resmi tatililan edilen l MayısEmek veDayanışmagünününSendikalar, siyasipartiler,sivil
toplum kuruluşları üyeleri vehalk tarafından kutlanmasıtörenlerinin de kanunlarauymak, kendi
kural ve sınırları içinde kalmakşartıyla 2911 SayılıYasanın 4/b maddesinde sayılanistisnai
toplantılardan olduğuve 2911 Sayılı YasaKapsamında kalmadığını kabul etmekgerekmektedir.

Kaldıki;sanıklartemsil ettikleri kurumlar adına 08/04/2014- 28/04/2014- 30/04/2014
tarihlerindeİstanbul Valiliği' neyazılı başvuru vebildirimlerdebulunmuşlar, İstanbul Valiliği
30/04/2014tarih 287 SayılıKanunileistemlerini Taksim MeydanındaÇelenk koymak, basın
açıklaması veanmaetkinliğinin sembolik katılımileyapılabileceği, büyük ölçekteki katılımların
bu meydandayapılamayacağınıbelirtmesiüzerine , DİSKGenelBaşkanıKaniBekogörsel
basında yaptığı 30/04/2014günü basın açıklamasında;

'' Tüm kentte sıkıyönetim ilan etmek ulaşımıengellemek veİstanbul' da yaşayan 15
milyon insanı cezalandırmakyasa dışıdır. Anlaşılano ki; hükümet korkuiçinde, bizim çağrımız
i şç i l e r  v e e m e k ç i l e r  b a ş t a o l m a k  ü z e r e t ü m h a l k ı m ı z a d ı r .  İk t i d a r ı n  t e r ö r
provakasyonuedebiyatınıkesinlikle boşa çıkarmak, tomalara silahlarakarşıkaranfillerimizin
destanınıyazmak için ellerimizle birlikte yan yana, omuz omuzaolmak bizegüç katacaktır. l
Mayısgünü her yıl Taksim'e çıkılacaktır. Hükümet kutlamalarayardımcıolmalıdır.Veben bir
kez daha buradan çağ r ı  yapıyorum. A İHM AnayasaMahkemesikarar lar ına
baştaBaşbakan,İçişleri Bakanı veValiliğin saygı duymasıgerektiği inancındayız'' şeklinde
konuşmuştur.

Basın açıklaması ve l Mayıs öncesi yapılan başvuru vegörüşmeistekleri, sanıklarınl
Mayıs günü Taksimmeydanındatoplanmaktakiniyetlerinin şiddeteçağrı niteliğindeolmayıp
barışçıl vesilahsızgösteri yapmaya yönelik olduğunugöstermektedir.

1 Mayıs 2014günüİstanbul ValiliğiMetro, Metrobüs, Vapur seferleriniiptal
ederekTaksim meydanınaaçılanbütün Bulvar, CaddeveSokaklarıtrafiğekapatmış, 39.000 polisi
güvenliğisağlamak üzere görevlendirmiştir. Bunakarşınİstanbul İlinin5farklıİlçesinde20 ayrı
semttegüvenlik güçlerinekarşı yaralanan veözel veya kamu mallarınazarar vermeile
sonuçlanan olaylar meydanagelmiş, güvenlik güçleri şiddet olaylarına tüm önlemlere karşın
engel olamamıştır.

İstanbul Valiliğiningüvenliğisağlamakiçin çok sayıdapersoneligörevlendirdiği,önceki
yıllar baz alındığında en az 100.000 kişininkatılmaolasılığının bulunduğu 1 Mayıs 2014günü
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düzenlenecek olan toplantıyaİstanbul Valiliğinin sembolik birkatılımla Taksim
meydanınaçıkılmasına izin verdiği, ancaksanıkların temsil ettikleri kurumlar adına arkalarında
yaklaşık 1000 kişilik bir kitleile basın açıklaması yapmak veçelenk koymak
üzereHarbiyeHalaskargaziCaddesiüzerinde toplanıp hareket etmek üzereiken;güvenlik
güçlerininkitleyeizin vermediği ve katılımcıların sayısınailişkin görüşmeler yapılır iken;
güvenlik görevlileri tarafından düzenlenen CD çözümüneilişkin tutanağın aksine
katılımcılardan taş veya herhangi bir maddeilebir saldırıolmamasınakarşın; güvenlik güçleri
tarafından kitlenin bulunduğuyönegaz fişeğiatılmasıüzerine olayların başladığı, güvenlik
güçleritarafından çekilen ve delilolarak sunulan CDincelendiğindegörülmüş ve toplantının
barışçıl niteliği sanıklar ve arkalarındaki kitle tarafından bozulmamış, sanıklar ve
arkalarındaki, eylemin İstanbul genelindeki önceki yıllaragöre katılımıdüşünülecek olursa
sembolik sayılabilecek kapasitedeki vatandaşile Taksimmeydanına 1 Mayıs 2014günühiçbir
şekildeulaşılamamış ve verilenizin doğrultusunda dahikutlama yapılamamıştır. Toplantının
barışçıl olmaktan çıkmasısanıkların iradelerinden veeylemlerinden kaynaklanmadığı,
sanıkların kışkırtmaları sonucu kanunaaykırıtoplantı vegösteriyürüyüşü yaptıkları
iddiasıyladavaaçılan sanıklarhakkındaverilen beraat kararlarının ( İstanbul 42
AsliyeCezaMahkemesinin 2014/184esas 2014/439 karar, İstanbul 37 Asliye Ceza
Mahkemesinin 2014/194esas 2014/360 karar)               içeriğinden deanlaşılmakla birlikte ;
Avrupaİnsan HaklarıSözleşmesinin 11ci maddesi aynı zamandadevlete yetkili makamlar
a r a c ı l ı ğ ı  i l e  v a t a n d a ş l a r ı n ı n i f a d e ,  t o p l a n m a
v e ö r g ü t l e n m e ö z g ü r l ü k l e r i n i h a y a t a g e ç i r e b i l m e l e r i i ç i n h a k l a r ı n a  h a k s ı z
müdahaleetmemeyükümlülüğüget irdiğ igibi ,  kiş i ler in  veörgüt ler in  haklar ını
kullanabilmelerinisağlamak için önlemler almak,gerekligüvenlik koşullarınısağlamak
yükümlülüğünü getirmiştir. Devlet olumlu veolumsuz anlamdakibu yükümlülüklerini yerine
getirmemiş, sanıklarınyetkilisioldukları kurumlarıadınaaldıklarıizindoğrultusunda dahi gösteri
haklarını kullanmalarınısağlayamamıştır.

Sanıkların 1 Mayıs Emek veDayanışmaGününüTaksim meydanında kutlamak
üzerebasın açıklamaları yapmaları vebarışçıl amaçlı çağrıda bulunmaları, Avrupaİnsan
HaklarıSözleşmesinin 10maddesinde düzenlenen ifadeözgürlüğü ve Avrupaİnsan
HaklarıSözleşmesinin 11 maddesinde düzenlenen toplantı veörgütlenme özgürlüğü
kapsamındabir hak olup; katılmak için kitlelere çağrı yapmayı daiçerdiğigibi;sanıklarınkatılım
çağrıları, cebir ve şiddetitahrik ve teşvik eder içerikteolmadığı, Basınaçıklamaları ve görüntü
kayıtlarından açıkcaanlaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupaİnsan Haklarısözleşmesinin tarafı olup; Avrupaİnsan
HaklarıMahkemesi' nebireysel başvuruhakkını kabul etmiş bir ülke olduğu da göz
önünealındığında;Avrupaİnsan Hakları sözleşme metninetarafolan ülkelerin yargı merciileri
de dahil olmak üzere bütün yetkili merciler tarafından uyulması koşulubulunduğundan;
içhukukta Avrupaİnsan Hakları Sözleşmesiveiçtihat hukukuile çelişen herhangi bir düzenleme
karşısındaAvrupaİnsan Hakları sözleşmesine öncelik tanımakveyayetkilerini kullanırken ilgili
mevzuatısözleşme sistemine uygun şekildeyorumlamak zorunluluğu vardır. Kaldı ki;
Avrupaİnsan HaklarıMahkemesinin 2008 yılı 1 Mayıs kutlamalarıile yapılan başvuru sonunda
27/11/2012 tarihliDİSKveKESKTürkiyedavasında verilenkarardan daanlaşılacağıüzere;
sanıkların katılım çağrılarınınTürkiye CumhuriyetiAnayasası ve Avrupaİnsan Hakları
Sözleşmesi  i le  güvenceal t ınaal ınanifadeözgürlüğü,  toplanma veörgütlenme
özgürlüğükapsamında kaldığı,1 Mayıs 2014günü İstanbul' un beşayrıilçesinde meydana gelen
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şiddetolaylarıilesanıkların eylemleri arasındahukuki ve eylemsel bağlantıolduğuna ilişkin bir
tespit bulunmadığı, sanıklarınüzerlerineatılı 2911 SY' nın 27 maddesinin göndermesiyle 34/1
maddesindebelirtilenhalkı kanunaaykırıtoplantıvegösteri yürüyüşü yapmaya kışkırtma
suçunun unsurlarının oluşmadığı tüm dosya kapsamından anlaşılmış olduğundan
sanıklarınatılı suçtan ayrıayrı beraatlerinekarar vermekgerekmiştir.

H Ü K Ü M /
Sanık MEHMET SOĞANCI , Sanık ARZU ÇERKEZOĞLU , Sanık AHMET

ÖZDEMİR AKTAN , Sanık LAMİ ÖZGEN , Sanık KANİ BEKO  ' nun üzerlerine atılı 2911
SY' nın 27maddesin göndermesiyle34 maddenin unsurlarıoluşmadığından CMK 223/2-c
uyarıncaayrıayrı BERAATLERİNE-

Sanık MEHMET SOĞANCI , Sanık ARZU ÇERKEZOĞLU , Sanık AHMET
ÖZDEMİR AKTAN , Sanık LAMİ ÖZGEN , Sanık KANİ BEKO  ' nunkendilerini vekil ile
temsil ettirmiş olmaları nedeniyle 1500 ' er TL vekalet ücretinin hazineden alınıp
ayrıayrıSanıklara VERİLMESİNE-

Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere Sanıklar Sanık MEHMET SOĞANCI
, Sanık ARZU ÇERKEZOĞLU , Sanık AHMET ÖZDEMİR AKTAN , Sanık LAMİ ÖZGEN
, Sanık KANİ BEKO   ile sanıklarmüdafilerinin  yüzünekarşıverilmekle tefhimden itibaren7
gün içerisindemahkememize yapılacaksözlü veya yazılı olarak başvurmadığıtakdirde
kesinleşeceğiihtar edilmekle , açıkca okunup usulen anlatıldı.

 24/03/2015
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