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( Kapanan Eyüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi )

BERAAT
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KARAR NO: 2013/790
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2013/56175
 
                                    GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
 
HAKİM: HALİL İBRAHİM ÇELEBİ  33422
KATİP: EDA CEVHEROĞLU        134444
 
DAVACI: K.H.
MÜŞTEKİ :  1- AHMET ÇOPUR, AYDIN ve LEYLA oğlu, 09/10/1987 doğumlu, İçerenköy

Mah. Savaş Sk. No:9 İç Kapı No:21Ataşehir/ İSTANBUL
ikamet eder.

2- GÖKHAN AKSOYLU, ABDULHAMİTve ZÖHRE oğlu, 25/03/1990 doğumlu, Çevikkuvvet
İşube Müdürlüğünde Polis MemuruBayrampaşa/ İSTANBUL
ikamet eder.

3- ALİ ÖRSOĞLU, ÖMER ve YADİGAR oğlu, 19/08/1985 doğumlu, Sütlüce Mah. Atmaca Sk.
No:7  Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.

4- FUAT ÖRÜN, ADNAN ve İSMİHAN oğlu, 04/08/1986 doğumlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyek Büro Amirliği
Merkez/ İSTANBUL ikamet eder.

5- OLGUN MEMİŞ, MEHMET ve KIYMET oğlu, 08/03/1981 doğumlu, İst. Emn.Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğünde Merkez/ İSTANBUL ikamet
eder.

6- ERGÜL ÖZASLAN, FAZLI ve SATI oğlu, 05/03/1976 doğumlu, İstanbul İl Emniyet Müd.
Güvenlik Şube Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder.

7- MURAT TEKİN, ÖMER ve İPEK oğlu, 20/12/1984 doğumlu, Kocatepe Mah. 32. Sk. No:14 İç
Kapı No:4Bayrampaşa/ İSTANBUL ikamet eder.

8- SELMAN ÖZAL, CUMALİ ve ÜNZİLE oğlu, 01/02/1991 doğumlu, Veli Efendi Mah. Çırpıcı
Sk. No:1 K.4 Zeytinburnu/ İSTANBUL ikamet eder.

9- ONUR BOZKURT, NAZIM ve ŞÜKRAN oğlu, 10/02/1986 doğumlu, Oruçreis Mah. 534. Sk.
No:4 İç Kapı No:3Esenler/ İSTANBUL ikamet eder.

10- MAHFUZ ZENGİN, ABDULSEMET ve MELİHA oğlu, 10/10/1989 doğumlu, Merkez Mah.
Namık Kemal Cad. No:41 İç Kapı No:9Avcılar/ İSTANBUL
ikamet eder.

11- MUSTAFA METİN KUŞ, EKREM ve ŞENOL oğlu, 03/09/1989 doğumlu, İstanbul Çevik

BENAN
Metin Kutusu

BENAN
Metin Kutusu
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Kuvvet Şube Müdürlüğünde Polis MemuruBayrampaşa/
İSTANBUL ikamet eder.

12- ALİ HAYRULLAH ORHAN, MUSTAFA ve GÜLLÜ oğlu, 03/03/1991 doğumlu, Haznedar
Mah. Kınalı Cad. Birlik Sk. No:2/2 Güngören/ İSTANBUL

SANIK: 1-ALİ BİRİCİK, EDNAN ve FİDAN oğlu, 21/11/1976 İSTANBUL doğumlu,
ERZİNCAN, KEMAH, BOZOĞLAK mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Kuledibi Horoz Sok. Saffetbey Apt. No:16/18,
Kuledibi , Beyoğlu - İstanbul Beyoğlu/ İSTANBUL
adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. RUKEN GÜLAĞACI,
Av. İREM YİRİK,
SANIK: 2- BARIŞ AKDOĞAN, MEHMET ve GÜNGÖR oğlu, 19/11/1993 BAKIRKÖY

doğumlu, BALIKESİR, BALYA, DOĞANLAR mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Reşitpaşa Mah. Denizbank Alt Siteleri Sk.
No:10 İç Kapı No:1Sarıyer/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. YELİZ BOYRAZ, Feriköy Mah Baruthane Cad Poyraz Apt No:91/3Şişli/
İSTANBUL

Av. YELİNA TAYFUR,
SANIK:3- BURAK KALINCA, MEHMET ve SEVGİ oğlu, 16/10/1994 BEYOĞLU doğumlu,

BALIKESİR, ERDEK, NARLI mah/köy nüfusunda kayıtlı.
M.Şevket Paşa Mah. Hafik Cad. No:24 İç Kapı No:6Şişli/
İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. DAMLA DİKMEN,
Av. ZEYNEP ÇETECİ,
SANIK:4-DEMET TURĞUT, SALİH ve REMZİYE kızı, 31/05/1991 TRABZON doğumlu,

VAN, GEVAŞ, ORTA mah/köy nüfusunda kayıtlı. Elmalı
Mah. Toktan Sk. No:6A İç Kapı No:AGevaş/ VAN
adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. DENİZ MUSLU,
Av. TÜRKER VATANSEVER,
SANIK:5-ELİF ALÇINKAYA, MEHMET ve GÖNÜL kızı, 22/11/1984 REFAHİYE doğumlu,

ERZİNCAN, REFAHİYE, DİŞTAŞ mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Şirintepe Mah. Buket Sk. No:3 İç Kapı No:3İzmit/
KOCAELİ adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. ÖZDEN İHTİYAR YILDIZ,
Av. ŞERİFE CEREN UYSAL,
SANIK:6- ENGİN KENAN İLETEN, SÜLEYMAN CENGİZ ve SEVİM oğlu, 07/08/1994

F A T İH  d o ğ u m l u ,  İS T A N B U L ,  B A K I R K Ö Y ,
KARTALTEPE mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ambarlı Mah.
Ceren Sk. No:10 İç Kapı No:2Avcılar/ İSTANBUL
adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. ÖZDEN İHTİYAR YILDIZ,
Av. ŞERİFE CEREN UYSAL,
SANIK:7- HİCRAN BEYAZYILDIRIM, ALİ KEMAL ve GÜLLÜ oğlu, 05/01/1989 VARTO

doğumlu, MUŞ, VARTO, TUZLU mah/köy nüfusunda

BENAN
Metin Kutusu
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kayıt l ı .  Güzeltepe Mh.Sivas Sk.No:9/3 Üsküdar/
İSTANBUL adresinde oturur.  .

MÜDAFİİLERİ: Av. ŞERİFE CEREN UYSAL,
Av. ÖZDEN İHTİYAR YILDIZ,
SANIK: 8- HÜLYA ARAT, MURTEZA ve ZEKİYE kızı, 04/01/1982 İSTANBUL doğumlu,

İSTANBUL, ZEYTİNBURNU, BEŞTELSİZ mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Şehit MuhtarMah. Çorbacı Sk. No:25 İç
Kapı No:2Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. SUAT EREN, Zuhurat Baba Mah. İncirli Cad.Yıldız 1 Sitesi No:113 D:7
İncirli Bakırköy/ İSTANBUL

Av. DENİZ AKYÜZ, Burhaniye Mah. Of Sok. 5/2Üsküdar/ İSTANBUL
SANIK: 9-İBRAHİM ÖZTEKİN, MURAT ve NAİME oğlu, 12/06/1986 VAN doğumlu, VAN,

MERKEZ, ABDURRAHMANGAZİ mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Varsak Karşıyaka Mah. 1156 Sk. No:15 İç Kapı
No:6Kepez/ ANTALYA adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. ŞERİFE CEREN UYSAL,
Av. ÖZDEN İHTİYAR YILDIZ,
SANIK:10- MAHMUT AKIN, YUSUF ve PERİ oğlu, 21/10/1994 DİYARBAKIR doğumlu,

DİYARBAKIR, SUR, BÜYÜKAKÖREN mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Huzurevleri Mah. 2. Sk. No:56 İç Kapı
No:6Kayapınar/ DİYARBAKIR adresinde oturur.

SANIK: 11- MEDİNE AKIN, BEDRETTİN ve MELİHA kızı, 10/05/1990 ANTALYA doğumlu,
DİYARBAKIR, BİSMİL, BAHARLI mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Yenigöl Mah. Filiz Sk. No:109Muratpaşa/
ANTALYA adresinde oturur. .

SANIK:12- MURAT TAKAK, EMRULLAH ve FİRAZ oğlu, 15/08/1989 TUNCELİ doğumlu,
TUNCELİ, MERKEZ, GÖMEMİŞ mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Ahmetvefikpaşa Mah. Börekçi Sk. No:1 İç Kapı
No:2Kestel/ BURSA adresinde oturur. .

SANIK: 13- MÜZEYYEN ÖZTÜRK, İBRAHİM ve FATMA kızı, 01/11/1984 YUSUFELİ
doğumlu, ARTVİN, YUSUFELİ, BALALAN mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Osmaniye Mah. Kireç Ocağı Sk. No:9 İç
Kapı No:20Bakırköy/ İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK:14- OSMAN BAŞARAN, HÜSEYİN ve BEHİYE oğlu, 06/08/1984 ÇANAKKALE
doğumlu, ÇANAKKALE, AYVACIK, TAMIŞ mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Merdivenköy Mah. Karaman Sk. No:28 İç
Kapı No:12Kadıköy/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. İREM YİRİK,
Av. EFKAN BOLAÇ, Merkez Efendi Mah Tercüman Sitesi A8 Blok D:48 Zeytinburnu

İSTANBUL
SANIK: 15-RAMAZAN DEMİRTAŞ, MUSTAFA ve CAHİDE oğlu, 01/01/1982 DİYADİN

doğumlu, AĞRI, DİYADİN, KAPANCA mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Sururi Mehmet EfendiMah. Sururi Çeşme
Sk. No:27 İç Kapı No:1Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde
oturur. .

SANIK: 16-SEDA TUĞLU, ZEKERİYA ve FATMA kızı, 05/01/1984 ÇANKAYA doğumlu,
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AMASYA, TAŞOVA, DESTEK mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Yeşilköy Mah. Arslan Sk. No:14 İç Kapı No:9Bakırköy/
İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK: 17- SELÇUK ÖZCAN, SEBAHATTİN ve HATİCE oğlu, 17/10/1986 BANDIRMA
doğumlu, BALIKESİR, GÖNEN, KAVAKALAN mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Mehmetçik Camii Arkası 2/4 Fulya Şişli/
İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK:18- SEMİH BAŞKURT, MEHMET ve SEVİNÇ oğlu, 21/03/1986 HAVRAN doğumlu,
BALIKESİR, HAVRAN, HAMAMBAŞI  mah/köy
nüfusunda kayıtlı. KocatepeMah. Feridiye Cad. No:117 İç
Kapı No:1Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. İREM YİRİK,
Av. RUKEN GÜLAĞACI,
SANIK:19- SERKAN GÖKSEL, AHMET ve SAMİYE oğlu, 26/06/1985 BEYOĞLU doğumlu,

KONYA, KARATAY, HAMZAOĞLU mah/köy nüfusunda
kayıtlı. EmekyemezMah. Yolcuzade Mektebi Sk. No:4 İç
Kapı No:1Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. İREM YİRİK,
Av. RUKEN GÜLAĞACI,
SANIK:20- TARIK YOMAK, MEHMET SAİT ve SULTAN oğlu, 16/07/1985 ŞİŞLİ doğumlu,

MARDİN, MERKEZ, GÖLLÜ mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Yayla Mah. Tarcan Sk. No:27-100 İç Kapı No:1Şişli/
İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. RUKEN GÜLAĞACI,
Av. İREM YİRİK,
SANIK: 21- TUĞBA ŞAHİNTÜRK, İSMET ve HACER kızı, 19/04/1989 BEYOĞLU doğumlu,

TRABZON, ARAKLI, YEŞİLKÖY mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Yalı Mah. Erkılıç Çıkmazı Sk. No:8 İç Kapı
No:1Maltepe/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. RUKEN GÜLAĞACI,
Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA,
SANIK:22- YUNUS ÇİÇEK, MİRZEYDİN ve AFİFE oğlu, 23/03/1990 SİLVAN doğumlu,

DİYARBAKIR, SİLVAN, ÜÇBASAMAK mah/köy
nüfusunda kayıtlı. Kemalpaşa Mah. 15. Sk. No:16 İç Kapı
No:7Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. .

MÜDAFİİLERİ: Av. İREM YİRİK,
Av. RUKEN GÜLAĞACI,
SANIK: 23-YUNUS EMRE CANES SOYSÜREN, ARİF ve HATUN oğlu, 26/10/1986

ELBİSTAN doğumlu, KAHRAMANMARAŞ, ELBİSTAN,
TAPKIRANKALE mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şahindere
Mah. Kovanlık Cad. No:15 İç Kapı No:6 Altınoluk
AltınolukEdremit/ BALIKESİR adresinde oturur. .

MÜDAFİİ: Av. İREM YİRİK,
GÖZALTI GİRİŞ TARİHİ:12/06/2013 (Tüm sanıklar için)
GÖZALTI ÇIKIŞ TARİHİ:13/06/2013 (Tüm sanıklar için)
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SUÇ: Halkı Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Kışkırtma, Kanuna Aykırı Toplantı ve
Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden
Dağılmama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme,

SUÇ TARİHİ: 12/06/2013,
İstanbul Genel Soruşturma Bürosu'nın 08/11/2013 tarih ve 2013/56175 sayılı iddianamesi ile açılan
dava mahkememize tevzi edilmekle dosya incelendi.
İDDİA:
İstanbul C. Başsavcılığının mahkememize 19/07/2013 tarihinde 2013/41003 esas sayılı numarası ile
açılan iddianamesi mahkememizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK da düzenlenen
bir kısım usul eksikliği nedeniyle ve özellikle CMK nun 170/4 maddesinde yazılı bulunan yüklenen
suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanması gerektiğinden
mahkememizce 02/08/2013 tarihinde iade edilmesi üzerine,
İstanbul C. Başsavcılığının 08/11/2013 tarihinde 2013/56175 esas sayılı numarası ile yukarıda
ismi yazılı sanıklar hakkında yeni bir kamu davası açılmıştır, açılan kamu davası aynen
şöyledir: "Başlangıcında “Taksim Yayalaştırma Projesi” kapsamındaki yol açma çalışmaları
sırasında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların sökülmesi nedeniyle, “Taksim Dayanışma Platformu”
isimli oluşum ile birlikte bazı sivil toplum kuruluşları ve bu arada yasadışı örgütler tarafından
eylemler düzenlenmeye başlandığı, soruşturma evrakı içerisinde mevcut “Taksim Dayanışması”
altında yapılan tweetler ve çağrılar ile gerçek dışı haberlerle bilgi kirliliği de yaratılmak suretiyle
halkın dikkati çekilerek sosyal paylaşım ağları ile görsel ve yazılı medya üzerinden verilen
mesajlarla halkın düzenlenecek eylemlere katılmalarının sağlanmaya çalışıldığı, ancak bu
eylemlerin ilerleyen süreçte hukuki hak arama yolları dışına çıkarak yasa ve hukuk dışı nitelik
kazanmaya, Gezi Parkı'nı işgal, kolluk görevlilerine direnme ve saldırı, çok sayıda kişinin
yaralanması, kamu ve özel mallara zarar verme niteliği almaya, toplum huzurunu ve barışını
olumsuz yönde etkilemeye başladığı, nitekim kolluk görevlileri tarafından defalarcayapılan
uyarılara rağmen dağılmayan eylemci grupların taş, sopa, molotof, ses bombası, sapan ve bilye gibi
araçlarla görevlilere saldırdığı, çok sayıda kamu ve özel binalar ile araçlara zarar verdiği, eylemlerin
bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşamı, trafik akışını olumsuz yönde etkilediği, bölgede işyerleri
bulunan esnafın kepenk açmaya dahi korkar hale geldiği, böylece demokratik hak arama talebi
olarak başlayan söz konusu eylemlerin, toplum huzurunun, kamu barışı ve düzeninin bozulması
yönünde eylemlere dönüştüğüve bu eylemlerin 27.05.2013, 29.05.2013, 30.05.2013, 31.05.2013,
01.06.2013, 02.06.2013, 03.06.2013, 04.06.2013, 05.06.2013, 12.06.2013, 15.06.2013, 16.06.2013,
17.06.2013, 18.06.2013, 22.06.2013 tarihlerinde ve iş bu soruşturma konusu olarak da 12.06.2013
tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ezcümle;
“Taksim Dayanışması” organizasyonunda, Taksim Gezi Parkı Yayalaştırma Projesi hakkındaki
mahkeme kararı görevlilere tebliğ edilerek tekrar Gezi Parkı' na girmek amacıyla “Parkımıza
Giriyoruz” başlığı ile saat 19.00 sıralarındaTaksim Meydanı' nda yapılacak basın açıklamasına
katılmakamacıyla Dolmabahçe Stadı önünde ve İstiklal Caddesinin Taksime giriş kısmında
toplanma çağrısı yapıldığı;
Keza sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrıları üzerine kolluk güçlerince gerekli
önlemlerin alındığı anlaşılmıştır.
Söz konusu eylemci gruplar içerisinden grupla birlikte düzenli ve organize şekilde hareket ettikleri
tespit edilen şüpheliler Hicran Beyazyıldırım üzerinden 3 adet bez maske, iki adet kırmızı ve mavi
renkli baret, bir adet deniz gözlüğü, iki adet spreyli şişe içerisinde solüsyon, Tuğba Şahintürk
üzerinden iki adet deniz gözlüğü, bir gaz maskesi ve baret ile sprey şişe içerisinde solüsyon,
İbrahim Öztekin üzerinden iki adet yüz kapama bezi, bir eldiven, deniz gözlüğü, bez maske, puşi ve
motorcu kaskı, Murat Takak üzerinden eldiven, gaz maskesi, iki adet deniz gözlüğü, Selçuk Özcan
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üzerinden işçi partisi flaması, yeşil baret, eldiven ve gaz maskesi, Demet Turgut üzerinden bez
maske ve aktif üye isimlerinin bulunduğu dosya, Elif Alçınkaya üzerinde baret, bez maske, deniz
gözlüğü, Medine Akın üzerinden baret, deniz gözlüğü ve solüsyon, Hülya Arat üzerinden baret , iki
adet maske ve deniz gözlüğü, Seda Tuğlu üzerinden eldiven, iki adet deniz gözlüğü, iki adet bez
maske ve bir şişe solüsyon, Müzeyyen Öztürk üzerinden deniz gözlüğü, iki adet ağız maskesi, sirke
ve biber gazı ile sargı bezi, Semih Bozkurt üzerinden iki adet gaz maskesi ile deniz gözlüğü, Burak
Kalınca üzerinden iki adet deniz gözlüğü, gaz maskesi ve iki şişe sirke, Ramazan Demirtaş
üzerinden bez maske, baret ve deniz gözlüğü, Engin Kenan İleten üzerinden altı çift eldiven, deniz
gözlüğü, sprey boya, Yunus Emre Canes Soysüren üzerinden kar maskesi, bez eldiven, polis kepi,
gaz maskesi ve deniz gözlüğü, Barış Akdoğan üzerinden eldiven, güneş gözlüğü, bir şişe solüsyon,
Mahmut Akın üzerinden eldiven, deniz gözlüğü, bez maske, bir şişe solüsyon ve küresel eylem
grubu yazılı pankart, Yunus Çiçek üzerinden eldiven, megafon, gaz maskesi filtresi, telsiz şarj aleti,
sirke suyu ve üç adet bez maske, Ali Biricik, Serkan Göksel ve Tarık Yomak 'ın içerisinde
bulundukları 34 MKV 29 plakalı kamyonetin kasasında 365 adet baret , 260 adet deniz gözlüğü,
Osman Başaran'ın üzerinden baret, deniz gözlüğü, gaz maskesi ve eldiven bulunduğu, bulunan bu
malların niteliği ve kullanım amaçları nedeniyle Taksim de yapılan eylemlere fiilen katıldıkları
veeylemci grup ile birlikte hareket ettikleri, görevli polislere mukavemette bulundukları
belirlenmiştir.
Bu konuda 19/07/2013 tarihinde kamu davası açılmış ise de açılan davanın 02/08/2013 tarihinde
iddianamesinin iadesine karar verildiği ancak iddianame iadesinde müşteki belirtilmediği anlaşılmış
olup, olay tarihinde müşteki polis memurlarına şüphelilerin mukavemette bulundukları olay
yerinden kaçarken yakalandıkları ve olay yerinde bulunan güvenlik görevlilerine ait araçlara
binmemek için direndikleri ve bu konuda görevlileri zorladıkları cebir ve tehdit kullandıkları
anlaşılmıştır. Yine toplantı ve yürüyüşe katılanlara akşam 18:00 den itibaren belirli saatlerde sık sık
dağılmaları ve eylemi sona erdirmeleri konusunda anonsların yapıldığı ancak şüphelilerin bu
anonslarla yapılan ihtara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri bunun üzerine güvenlik kuvvetlerinin
katılanları dağıtmak için zor kullandıklarının anlaşıldığı belirlenmiştir. Yine şüpheliler üzerinde
çıkan ve emanete alınan baret, deniz gözlüğü, sirke, solüsyon, sargı bezi, iş eldivenleri ve gaz
maskeleri ile sprey boyalar, limon gibi eşyaların eylem sırasında güvenlik kuvvetlerinin atmış
oldukları göz yaşartıcı gaza karşı etkin mukavemeti sağlamak amacıyla bulundurdukları,
şüphelilerin deniz gözlüğü ve gaz maskeleri ile Taksim de bulunan bir havuza yüzmek amacıyla
gelmedikleri amaçlarının olay çıkarıp güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girme amacı taşıdığı
dosyanın münderecatı ile yapılan eylemlerden bellidir.
12/06/2013 günü saat 20:10 sıralarında yaklaşık 10.000 kişilik grubun Taksim Gezi Parkına girmek
istedikleri anlaşılmış, bunun üzerine yapılan müzakereler neticesinde saat 22:15 sıralarında gruba
Taksim istikametine gitmelerine izin verilmiştir, ayrıca kalabalık bir grubun Dolmabahçe Stadı
önünde toplandığı ve Gümüşsuyu Caddesini takip ederek Taksim alanına çıkmak üzere hareket
ettikleri, yolu trafiğe kapattıkları anlaşılmış, bunun üzerine görevlilerin defalarca yaptıkları eylemin
kanunsuz olduğu ve dağılmaları, dağılmadıkları takdirde müdahale edileceği anonslarına rağmen
grubun eyleme devam ettiği ve eylem sırasında "her Taksim her direniş" şeklinde slogan atmaya
devam ettikleri, yapılan dağılma ihtarlarına rağmen dağılmayan gruba önce su sıkıldığı, ancak
direnme üzerine yukarıda açık kimlikleri yazılı şüphelilerin olay yerinde üzerlerinde gaz maskeleri
ile yakalandıkları ve atılı suçları işledikleri ,
Şüphelilerin atılı suçlardan yargılanmalarının bulundukları hal üzere mahkemenizde icrası ile
hareketlerine uyan;
1) Şüpheliler Ali Biricik, Serkan Göksel ve Tarık Yomak'ın2911 sayılı Kanunun 32/1,34/1
maddeleri ile TCK 2651,43,53 maddeleri ile ,
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2) Şüpheliler İbrahim Öztekin ve Müzeyyen Öztürk'ün 2911 sayılı Kanunun 32/1 maddesi ile TCK
53 maddesi,
3) Şüpheliler Barış Akdoğan, Engin Kenan İleten, Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın, Osman
Başaran, Ramazan Demirtaş, Seda Tuğlu, Selçuk Özcan, Semih Başkurt, Tuğba Şahintürk, Yunus
Çiçek, Yunus Emre Canes Soysüren, Murat Takak, Demet Turgut, Elif Alçınkaya, Medine Akın,
Hülya Arat ve Burak Kalınca'nın 2911 sayılı kanunun 32/1,33/c, TCK 265/1,43,53 maddeleri ile
ayrı ayrı cezalandırılmalarına, adli emanetin 2013/14464 sırasında bulunan ve suçta kullanılan
eşyaların TCK 54 maddesi gereğince müsaderesine, adli sicil kaydı bulunan şüpheliler hakkında
TCK 58 maddesinin tatbiki ile cezalandırılmalarına karar verilmesi K.H adına talep ve iddia
olunur." şeklindedir.
SAVUNMA :
Tüm sanıklar gerek hazırlık, gerek savcılık ve gerekse sorgu aşamasında atılı suçları
işlemediklerini, polise karşı gelmediklerini, yasa dışı eylem yapmadıklarını savunarak beraatlerini
talep etmiştir.
DELİLLER :
Dosyada polis memurlarınca tutulan tutanaklar:
1- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 15:00
sularında emniyet görevlilerince yapılan kontrol ve denetimlerde hal ve hareketlerinden
şüphelenilen 11 kişi polislerce yapılan davet üzerine yakalandıkları" tutanakta yazmaktadır.
2- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 19:55
sularında emniyet görevlilerince yapılan kontrol ve denetimlerde Gezi Parkında bulunan gruptan
ayrılan yüzlerinde bez maske ve kafalarında baret bulunan 3 bayan ve 1 erkek şahıs tedirgin
davranışlarda bulunmaları nedeniyle durdurulduğu ve güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği"
tutanakta yazmaktadır. Bu tutanakta ismi yazılı bulunan 3 bayan şahıs yabancı uyruklu oldukları ve
haklarında kamu davaları açılmadığı anlaşılmıştır.
3- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 10:00
sularında emniyet görevlilerince Gezi Parkı çevresinde emniyet tedbirleri gereği daha önceki
olaylara karıştığı düşünülen 2 şahıs Barış Akdoğan ve Yunus Emre Canes Soysüren yolda yürürken
polislerce durdurulup şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere güvenlik şube müdürlüğüne intikal
ettirildiği" tutanakta yazmaktadır.
4- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 17:00
sularında emniyet görevlilerince durumunda şüphelenilerek durdurulan Müzeyyen Öztürk, Seda
Tuğlu, Semih Başkurt, Burak Kalınca ve Ramazan Demirtaş gerekli işlemler yapılmak üzere
güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği" tutanakta yazmaktadır.
5- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 17:00
sularında emniyet görevlilerince cadde üzerinde şüphelenilerek durdurulan Engin Kenan İleten ve
Umut Seyyarcı gerekli işlemler yapılmak üzere güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği"
tutanakta yazmaktadır.
6- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 16:30
sularında emniyet görevlilerince daha önceki olaylara karıştığı düşünülen Uğur Can Esiroğlu'nun
durdurularak gerekli işlemler yapılmak üzere güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği"
tutanakta yazmaktadır.
7- Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 17:10
sularında emniyet görevlilerince Mahmut Akın isimli şahsın polislerce durdurulup kimlik sorulduğu
ancak bu şahsın kimliğini beyan etmek istemediği nedeniyle güvenlik şube müdürlüğüne intikal
ettirildiği" tutanakta yazmaktadır.
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8-Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 22:30
sularında emniyet görevlilerince Osman Başaran'ın durumundan şüphelenilmesi üzerine kaba üst
araması sonrası güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği" tutanakta yazmaktadır.
9-Dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli tutanak içeriğine göre "12/06/2013 tarihinde saat 13:00
sularında emniyet görevlilerince Habertürk Gazetesi önüne gelmeye çalışan18 kişi polislerce
yapılan kontrol ve denetimlerde hal ve hareketlerinden şüphelenildiği için yakalandıkları ve kaba
üst araması sonrası güvenlik şube müdürlüğüne intikal ettirildiği" tutanakta yazmaktadır.
Tüm tutanaklar içeriğinde sanıklar üzerinde ele geçirilen ve adli emanete alınan eşyaların ne olduğu
ayrıntılı bir şekilde yazılmıştır.
Dava konusu olayla ilgili herhangi bir fotoğraf veya kamera görüntüsü bulunmamaktadır.
13/06/2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İstanbul C. Başsavcılığına sunduğu
fezleke içeriğine göre "12/06/2013 günü kamuoyunda Gezi Parkı olayları olarak bilinen olaylarla
ilgili olarak eylemlere katılacak kişi ve grupların hazırlıklı olarak meydana gelecekleri bilgiler
alınması üzerine Taksim Meydanında ve Gezi Parkı çevresinde gerekli emniyet tedbirlerinin
alındığı, uygulamaya konulduğu, gün içinde farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yapılan kontroller
sonucu durumundan şüphelenilen ve olaya karıştığı değerlendirilen 42 şahsın yakalanarak güvenlik
şube müdürlüğüne intikal ettirildiği" ve bu kişiler üzerinde yapılan üst aramalarında çıkan
öncesinde el konulan sonrasında emanete alınan eşyaların niteliği yazmaktadır.
Sanıklar üzerinde çıkan ve adli emanete alınan eşyaların solüsyon, maske, baret, deniz gözlüğü,
güneş kremi, süt, limon, eldiven, motorcu kaskı, gaz maskesi, bez gibi maddeler olduğu,
sanıklardan Seda Tuğlu ve Müzeyyen Öztürk üzerinde ayrıca birer adet nato marka biber gazı
çıktığı anlaşılmıştır.
Dosyada mevcut 21/06/2013 tarihli Yeddi Emin tutanak içeriğine göre sanıklar Ali Biricik, Serkan
Göksel ve Tarık Yomak'tan elde edilen 960 adet deniz gözlüğü, 53 adet gaz maskesi ve 160 adet
kağıt toz maddesi, KadirOktay Özkara'ya Yeddi Emin Tutanağıyla teslim edildiği görülmüştür.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİVE GEREKÇE:

  Tüm dosya kapsamı incelendiğinde sanıkların üzerlerine atılı eylemlerin toplantı ve
gösteri yürüyüşleri yasasının 32, 33, 34 maddeleri ile TCK nun 265. maddesine ilişkin olduğu
anlaşılmıştır.

  5237 sayılı TCK nun 265/1 maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda: Her ne
kadar sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel, Tarık Yomak, Barış Akdoğan, Engin Kenan İleten,
Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın, Osman Başaran, Ramazan Demirtaş, Seda Tuğlu, Selçuk
Özcan, Semih Başkurt, Tuğba Şahintürk, Yunus Çiçek, Yunus Emre Canes Soysüren, Murat Takak,
Demet Turgut, Elif Alçınkaya, Medine Akın, Hülya Arat ve Burak Kalınca hakkında kamu davası
açılarak bu sanıkların görevi yaptırmamak için direnme suçundan cezalandırılması istenilmiş ise de,
bu suçun oluşması için sanıklar tarafından polis memurlarına karşı gerçekleştirilmiş bir darp veya
cebir olması veya tehditte bulunulması gerekmektedir. Yani darp-cebir veya tehdit bu suçun
oluşması için unsurlardır.

  Oysa ki yukarıda teker teker yazılan polisler tarafından tutulan tutanaklar içeriğinden de
anlaşıldığı üzere sanıkların hiçbirisi polislere karşı herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Sanıkların
C. Savcılığına sunulan fezleke içeriğinden de anlaşıldığı üzere sanıkların farklı yerlerde ve farklı
zamanlarda yakalandığı, polislere karşı herhangi bir cebir veya tehditte bulunmadıkları, nitekim
polislerin yaralandıklarına dair herhangi bir doktor raporunun dosyada bulunmadığı gibi
tutanaklarda ve fezlekede böyle bir iddiada da bulunulmadığı anlaşıldığından bu suçun unsurları
oluşmadığından sanıkların yargılama yapılmaksızın beraatine karar verilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 32. maddesi yönünden yapılan
inceleme sonucunda: 2911 sayılı yasanın 2 maddesinde toplantı ile gösteri yürüyüşünün tanımı
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yapılmıştır. Bu yasanın 32 maddesi direnme başlığını taşımakta olup "Kanuna aykırı toplantı veya
gösteri yürüyüşlerine katılanlar ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse 6
aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü taşımaktadır.

  Dava dosyası kapsamına göre sanıklar herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşü içerisinde
olmadığı, belki sonraki zaman diliminde gösteri yürüyüşleri katılma niyetleri taşıdığı, polisler
tarafından yakalandığında toplantı halinde olmayıp polislerce durumlarından şüphelenilmesi
nedeniyle değişik yerlerde yürürken durduruldukları göz önüne alındığında, sanıklar eyleminin
toplantı ve gösteri yürüyüşü olmadığı, belki sonradan toplantı ve gösteri yapmaktan vazgeçecekleri,
kaldı ki bu suçun oluşması için polis tarafından mutlak surette ihtar ve zor kullanmaya rağmen ısrar
etmeleri gerektiğinden ve dosyadaki tutanaklardan da anlaşıldığı üzere polisler tarafından herhangi
bir ihtar veya sanıklara karşı zor kullanma olmadığından ve sanıklar tarafından dağılmamakta ısrar
söz konusu olmadığından atılı suçun unsurları gerçekleşmediğinden bu suç yönünden tüm sanıkların
beraatine karar verilmiştir.

  Bu konuda Yargıtay 8 Ceza Dairesinin 11/12/2006 tarihli 2006/2403 esas ve 2006/9088
karar sayılı ilamı özetle şöyledir: "Kanuna aykırı olarak başlayıp gerçekleşen yasa dışı toplantı ve
gösteri yürüyüşünde 2911 sayılı yasanın 32 maddesi uyarınca topluluğa dağılmalarına ilişkin
usulünce ihtar yapılmadığının ve zorla dağıtılmadıklarının anlaşılması ve sanığın anılan yasanın 28
maddesinde tanımlanan düzenleyici ve yönetici durumunda da bulunmaması karşısında, eyleminde
sözü edilen yasaya aykırılık suçlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yönüne yazılı şekilde
mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

  Mahkememizin dava konusu olayında hem usulünce ihtar hem de sanıkların zorla
dağıtılması söz konusu olmadığı gibi sanıklar tarafından gerçekleştirilen yasadışı herhangi bir
toplantı ve gösteri yürüyüşü de yoktur.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 33. maddesi yönünden yapılan
inceleme sonucunda: Her ne kadar sanıklardan Seda Tuğlu ve Müzeyyen Öztürk dışındaki sanıklar
üzerinde yakalanan güneş gözlüğü, baret, eldiven, maske, limon ve solüsyon gibi eşyalar nedeniyle
sanıklar Barış Akdoğan, Engin Kenan İleten, Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın, Osman Başaran,
Ramazan Demirtaş, Selçuk Özcan, Semih Başkurt, Tuğba Şahintürk, Yunus Çiçek, Yunus Emre
Canes Soysüren, Murat Takak, Demet Turgut, Elif Alçınkaya, Medine Akın, Hülya Arat ve Burak
Kalınca hakkında kamu davası açılmış ise de,

  2911 sayılı yasanın 23/b maddesi silah tanımını yaptığından sanıklar üzerinde yakalanan
maddelerin 23/b maddesinde yazılı kesici, delici, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, yakıcı maddeler
olmadığı, bu maddelerin iddianame içeriğinde de yazıldığı üzere eylem sırasında güvenlik
kuvvetlerinin atmış oldukları göz yaşartıcı gaza karşı yanlarında bulundurdukları sabit olduğundan
bu sanıklar hakkında hem bu eşyalar silah olmadığından ve hem de yukarıda açıklandığı üzere yasa
dışı bir toplantı ve gösteri içerisinde bulunmadıklarından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir.

  Sanıklar Seda Tuğlu ve Müzeyyen Öztürk'ün yapılan üst aramasında her ne kadar birer
adet nato marka biber gazı çıkmış ise de, sanıklar eyleminin usulsüz toplantı ve gösteri yasasına
aykırılık teşkil eden kanuna aykırı toplantı veya yürüyüş olmadığından ve ele geçirilen bu eşyalar
herhangi bir şekilde herhangi bir olayda veya polise karşı kullanılmadığından bu sanıklar hakkında
da beraat kararı verilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasının 34. maddesi yönünden yapılan
inceleme sonucunda: Her ne kadar sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel ve Tarık Yomak hakkında
ayrıca 2911 sayılı yasanın 34 maddesi uyarınca da kamu davası açılmış ise de bu suçun oluşması
için 2911 sayılı yasanın 27 maddesindeki yasaya aykırı hareket etmek gerektiği, 27 madde
incelendiğinde ise kışkırtma yasağı başlığını taşıdığı 27 madde içeriğine göre "Halka karşı doğrudan
doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir aletveya araç ile söz söyleyerek veya seslenerek
veya basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvarlara veya diğer
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yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç veya yollarla halkı kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır" şeklindedir.

  Bu sanıkların halkı gösteri yürüyüşüne karşı kışkırttıklarına dair herhangi bir delil
olmadığı gibi iddianamede de bu sanıkların eylemi tarif edilmemiştir. Bu itibarla bu sanıklar
hakkında da eylemleri suç oluşturmadığından tensiple beraber beraat kararı verilmiştir.

Sanıklar hakkında neden duruşma açılmadığı hususu: CMK nun 193/2 maddesi şu
şekildedir: "Sanık hakkında toplanan delillere göre mahkumiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği
kanısına varılırsa sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir"

  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 21/09/1992 günlü 225-236 sayılı 26/06/2001 günlü 138-
137 sayılı genel kurul kararları ile Yargıtay 11 Ceza Dairesinin 26/06/2001 tarihli karar içeriğine
göre sanık hakkında duruşma yapılmaksızın karar verileceği durum CMK 193/2 ve 223 maddeleri
uyarınca dosya kapsamına göre ilk bakışta eylemin suç oluşturmayacağının anlaşılması durumu
olduğu için ve mahkememiz dosyasında sanıklar eyleminin suç olmadığı anlaşılmakla CMK 193/2
ve 223 maddeleri uyarınca sanıklar hakkında derhal beraat kararı verilmiştir.

Müştekilerin duruşma açılarak neden çağrılmadığı hususu: müşteki polis memurlarının
dosyada mevcut ve yukarıda açıklanan tutanaklarına itibar edilerek mahkememizce hüküm
kurulmuştur. Her ne kadar mahkememize açılan kamu davasında bir kısım polis memurları müşteki
olarak dinlenmiş ise de, bu müştekilere karşı yapılan herhangi bir eylem olmadığı hususu ile
toplantı olmaksızın sanıkların gözaltına alındığı hususu dosyadaki tutanaklarla net bir şekilde
anlaşıldığından polis memuru olan kişilerin mahkemece yeniden dinlenmesi emek ve zaman
kaybına yol açacağından ve resmi belge niteliği taşıyan tutanaklar dışındaki beyanlara
mahkememizce itibar edilmeyeceğinden müştekiler de çağrılmamıştır.

Mahkememize açılan kamu davası ikinci iddianamesinin neden iade edilmediği hususu:
her ne kadar iddianamede anlatılan ve suç olduğu belirtilen bir kısım eylemler yapılan incelemede
suç teşkil etmediği anlaşılmış ise de,CMK nın 174/2. Maddesi gereğince "suçun hukuki
nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez" şeklindeki amir hüküm nedeniyle iddia
makamının olayı tanımlarken yasadışı toplantı ve gösteri yapıldığına, polislere karşı sanıkların
direnmede bulunduğuna ve sanıkların olay aşamasında silah kullandığına dair nitelendirmesinden
dolayı mahkememizce ikinci iddianame iade edilmemiştir.

Özetle: mahkememizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu sanıkların herhangi bir
toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmamaları ve ayrıca sanıkların polis memurlarına karşı
herhangi bir direnmede bulunmadıkları anlaşılmakla tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilerek
aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 
HÜKÜM: Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere ;
  1- Sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel, Tarık Yomak, İbrahim Öztekin, Müzeyyen

Öztürk, Barış Akdoğan, Engin Kenan İleten, Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın, Osman
Başaran, Ramazan Demirtaş, Selçuk Özcan, Semih Başkurt, Tuğba Şahintürk, Yunus Çiçek,
Yunus Emre Canes Soysüren, Murat Takak, Demet Turgut, Elif Alçınkaya, Medine Akın,
Hülya Arat ve Burak Kalınca, Seda Tuğlu hakkında 2911 sayılı yasanın 32/1 maddesine aykırılık
suçundan açılan kamu davalarında sanıklar eylemi suç teşkil etmediğinden CMK nun 193/2
maddesi yollamasıyla CMK nun223/2-a maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATLERİNE,

2- Sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel ve Tarık Yomak hakkında 2911 sayılı yasanın
34/1 maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davalarında sanıklar eylemi suç teşkil etmediğinden
CMK nun 193/2 maddesi yollamasıyla CMK nun223/2-a maddesi gereğince AYRI AYRI
BERAATLERİNE,

3- Sanıklar Barış Akdoğan, Engin Kenan İleten, Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın,
Osman Başaran, Ramazan Demirtaş, Seda Tuğlu, Selçuk Özcan, Semih Başkurt, Tuğba
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Şahintürk, Yunus Çiçek, Yunus Emre Canes Soysüren, Murat Takak, Demet Turgut, Elif
Alçınkaya, Medine Akın, Hülya Arat ve Burak Kalınca haklarında 2911 sayılı yasanın 33/c
maddesine aykırılık suçundan açılan kamu davalarında sanıklar eylemi suç teşkil etmediğinden
CMK nun 193/2 maddesi yollamasıyla CMK nun223/2-a maddesi gereğince AYRI AYRI
BERAATLERİNE,

  4-Sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel, Tarık Yomak, Barış Akdoğan, Engin Kenan
İleten, Hicran Beyazyıldırım, Mahmut Akın, Osman Başaran, Ramazan Demirtaş, Seda
Tuğlu, Selçuk Özcan, Semih Başkurt, Tuğba Şahintürk, Yunus Çiçek, Yunus Emre Canes
Soysüren, Murat Takak, Demet Turgut, Elif Alçınkaya, Medine Akın, Hülya Arat ve Burak
Kalınca haklarında her ne kadar görevi yaptırmamak için direnme suçu nedeniyle TCK nun 265/1
maddesi uyarınca cezalandırılmaları istenilmiş ise de; sanıklar eylemi suç teşkil etmediğinden CMK
nun 193/2 maddesi yollamasıyla CMK nun223/2-a maddesi gereğince AYRI AYRI
BERAATLERİNE,

5- Adli Emanet Memurluğunun 2013/14464 sırasında kayıtlı el konulan materyallerin
bizatihi suç teşkil etmediği anlaşılmakla dosyada mevcut 12/06/2013 tarihli el koyma tutanağı
içeriğine göre adli emanet memurluğuna yazı yazılarak bu eşyaların sahibi sanıklara karar
kesinleştiğinde ayrı ayrı İADESİNE,

6-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
  7-Sanıklar Ali Biricik, Serkan Göksel ve Tarık Yomak isimli şahıslarca kullanılan 34

MKV 29 plakalı Woksvagen marka araç içerisinden elde edilen 365 adet baret, 960 adet deniz
gözlüğü, 53 adet gaz maskesi ve 160 adet kağıt toz maskesinin bizatihi suç teşkil etmediği ve suçta
kullanılmadığı anlaşılmakla karar kesinleştiğinde bu eşyalar üzerindeki tedbir kararının kaldırılması
ve sahiplerinden birine iadesi için güvenlik şube müdürlüğüne dosyada mevcut 21/06/2013 tarihli
yeddi emin tutanağı eklenerek yazı yazılmasına,

  8-Dosyada vekaletnamesi bulunan sanıklar müdafiine, dosyada müdafisi bulunmayan
sanık asillere ve müştekilere karardan birer suretin tebliğine,

  9- Dair, tarafların yokluğunda,tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde,
mahkememize veya başka yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine yapılacak sözlü beyan
veya verilecek dilekçe ile Yargıtay yolu açık olmak üzere temyiz edebileceğine, bu süre içinde
temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağına dairtensiben verilen karar okundu,
açıklandı, temyiz yolu ve süresi anlatıldı. 09/12/2013

  KATİP 134444     HAKİM 33422
e-imzalıdır                          e-imzalıdır

 




