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T.C.                                    

ÇANAKKALE

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ                                

                                         

DOSYA NO              : 2015/247 Esas

KARAR NO : 2015/538              

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2015/1176

                               GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : EMİNE GÖRAL 33895

KATİP : UFUK AYDIN 182620

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet ve Tenzile oğlu,
26/02/1954 İSTANBUL doğumlu, RİZE, GÜNEYSU,
Dumankaya mah/köy  nüfusunda  kayıtlı.  Tc
Cumhurbaşkanlığı GenelSekreterliği Çankaya/
ANKARA adresinde  oturur.TC  Kimlik
No:17291716060

SANIK : GÜLENAY ÇİNPOLAT, Kemal ve  Gülseren kızı,
07/02/1993 AFŞİN doğumlu,  KAHRAMANMARAŞ,
AFŞİN,  Binboğa mah/köy  nüfusunda  kayıtlı.
Kemalpaşa Mah. Değirmenlik Sk. No:16 İç Kapı
No:7Merkez/ ÇANAKKALE adresinde  oturur.TC
Kimlik No:56392317028

SUÇ : Cumhurbaşkanına Hakaret

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 15/02/2015 - Saat 14:00sıralarında 

SUÇ YERİ : İskele Meydanı Merkez / ÇANAKKALE 

KARAR TARİHİ : 04/11/2015

        Yukarıda açık kimliği yazılı  sanık hakkında mahkememizde yapılan
duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA : 

Çanakkale  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın,  17/04/2015  tarih  2015/1176  Esas  sayılı

iddianamesi  ile  ;  15/02/2015  tarihinde  saat  14:00  sıralarında  Çanakkale  Merkez  İskele

MeydanındaBirleşik Haziran Hareketi isimli topluluğun organizatörlüğünde bir araya gelen

Halkevleri Derneği, Türkiye Kominist Partisi ve Eğitim Sen üyesi şahıslardan oluşan yaklaşık

50 kişilik topluluğun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile başka

bir  ilde  tutuklanan  Onur  Kılıç  ve  Kadir  Yavaş  isimli  şahısların  tutuklanmalarını  protesto

etmek  amacıyla  bir  araya  geldikleri,  basın  açıklaması  düzenlendikten  sonra  saat  14:15

sıralarında topluluğun dağıldığı, basın açıklaması ve devamında topluluk içerisinde bulunan

şüpheli  Gülenay Çinpolat'ın  megafon  ile  "Hırsız,  katil  Erdoğan,  diktatöre  diren"  şeklinde
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slogan attığı, 

Şüphelinin  Cumhurbaşkanına  hakaret  iddiası  ile  alınan  savunmasında;  attığı
sloganların parti  siyaseti  çerçevesinde olduğunu,  hakaret  içermediğini  düşündüğünü beyan
ettiği, 

Şüphelinin eylemini gerçekleştirdiği esnada emniyet görevlileri tarafından kamera ile
görüntü altına alındığı,  söz konusu görüntüler ile  çözümleri  incelendiğinde şüphelinin söz
konusu sözleri söylediği kanaatine varıldığı, sözlerin Recep Tayyip Erdoğan'ın suç tarihinde
Cumhurbaşkanı  olması  nedeniyle  TCK'nın  299.  MaddesindedüzenlenenCumhurbaşkanına
hakaret  suçunu  oluşturduğu,  ancak  299.  Maddenin  3.  Fıkrası  uyarınca  söz  konusu  suç
hakkında  kovuşturma  yapılmasının  Adalet  Bakanı'nın  iznine  bağlı  olduğu  ve  03/04/2015
tarihinde kovuşturma izni verildiği  anlaşıldığından bahisle, sanığın yargılamasının yapılarak
eylemine  uyan  TCK'nun  299/1-2,  53/1  maddeleri  gereğince  cezalandırılması  talebi  ile
mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA: 

SANIK  GÜLENAY  ÇİNPOLAT  SAVUNMASINDA  :  " Ben  Komünist  Parti

üyesiyim.  Ben  bu  konuda  beyanda  bulunmuştum.  Aynen  tekrarlarım.  Biz  o  gün

Cumhurbaşkanına  hakaret  suçundan  yapılan  tutuklamaları  protesto  etmek  amacıyla

toplanmıştık. Bahsi geçen sloganları ve başka birtakım sloganları ben attırdım. Onur adlı kişi

bu tip  sloganlardan dolayı  tutuklandığından ben de o gün bu sloganları  attırdım.  "Hırsız"

dememin nedeni  17-25 Aralık  soruşturmalarından dolayıdır.  "Katil"  dememin sebebi  Gezi

olaylarındave  Soma'da  ölen  insanlardan  dolayıdır.  Hal  ve  tavırlarından  dolayı  öyle

nitelendirdiğimiz için de "diktatör" dedim. Ben hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Demokratik

hakkımı ifade özgürlüğü hakkımı kullandım. Beraatime karar verilmesini isterim " demiştir.

YAZILI DELİLLER   : 

Sanığa aitnüfus ve adli sicil kaydı, hazırlık ifade tutanağı, olay yeri görütülerini içeren

CD,  bu  CD'ye  ilişkin  görüntü  çözüm  ve  tespit  tutanağı,olay  tutanağıdosyada  mevcut

bulunmaktadır. 

       DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

       Tüm dosya içeriği sanık savunması ile birlikte değerlendirildiğinde; Her
ne  kadarsanık  Gülenay  Çinpolathakkında  iddianamede  yazılı  şekilde  Cumhurbaşkanı'na
hakaretsuçunu  işlediğinden  bahislecezalandırılması  istemi  ile  kamu  davası  açılmış  ise  de
mevcut  olaydahukuka  uygunluk  nedeninin  bulunduğu,  sanığa atılı  eyleminTCK nun  26/1
maddesi kapsamındakalan hakkın kullanımıniteliğinde olduğu zira:  

Türkiye tarafından da kabul edilen ve mevcut yasalara nazaran üst norm niteliğinde
bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10.maddesinin ifade özgürlüğünü koruma altına
aldığı, ifade ve düşünce özgürlüğünün Anayasamızın 25 ve 26 maddeleri ile de korunduğu,
yinesözleşmenin 11.maddesinin, 10.maddesi ile koruma altına alınan ifade özgürlüğü ile iç içe
ve  ifade  özgürlüğünün  özel  bir  biçimi  olduğu,  hal  böyle  olunca  11.maddede
düzenlenentoplantı  ve  gösteri  yürüyüşü  haklarının  aynı  ifade  özgürlüğü  gibi  demokratik
sistemin etkili çalışmasında önemli bir yere sahip bulunduğu, demokratikleşme ve toplantı ve
gösteri yürüyüşü hakları sayesinde vatandaşların ülkeyi yönetenler ve bunların belirledikleri
politikalar  üzerinde  belirli  ölçülerde  etki  etme  imkanı  buldukları,  ifade  özgürlüğü,
dernekleşme, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının hükümet edenlerin geniş anlamda siyasi
sorumluluklarını  harekete  geçirecek  önemli  bir  araç  oldukları,  demokrasi  ile  asıl
bağlantılarının bu noktada gerçekleştiği,  toplantı  ve gösteri  yürüyüşü şiddet içermediği  ve
barışçıl  olduğu sürece AİHS tarafından korunduğu, bu haktan barışçıl  gösteri  düzenlemek
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isteyen herkesin yararlanabileceği,  devletin  yetkililerinin kişilerin  bu haktan etkin biçimde
yararlanmalarını sağlayacak tedbirleri almakla görevli oldukları,

Mevcut olayda  sanığın  olay  tarihinde,  Birleşik  Haziran  Hareketi  Çanakkale
Meclisi'nin organizasyonunda İskele Meydanında organizasyona dahil  olan yaklaşık 40-50
kişilik grup içeriside yer aldığı, grubunOnur Kılıç, Kadir Yavaş ve Şafak Kurt adlı kişilerin
Cumhurbaşkanına  hakaret  suçundan  tutuklanmalarını  protesto  amacıyla  bir  araya  geldiği,
basın açıklaması yapıldığı, açıklama öncesinde ve sonrasında sanığın megafonla " Onur Kılıç
onurumuzdur", " Diktatöre diren, Haziran'da örgütlen", " Umut bittiyse Haziran başlar", "Bu
daha başlangıç mücadeleye devam" ve " Hırsız, katil Tayyip Erdoğan" sözlerini söylediği,
grupta  bulunan  herkesin  bu  sözleri  tekrarladığı,  ayrıca  "  Yaşasın  birleşik  mücadelemiz,
Haziran  Birliği  AKP'yi  yıkacak"  sloganlarının  da  gruba  dahil  olan  bir  erkek  şahsın
yönlendirmesi ile tüm grup tarafından atıldığı, 

Olay tarihinden kısa bir süre önce Cumhurbaşkanımağdura hakaret ettikleri iddiası ile
bazı  şahısların  tutuklandıklarına  yönelik  haberlerin  görsel,  yazılı  ve  sosyal  medyada
yayınlanmasının  ardından,  olay  günü  sanığın  da  içinde  bulunduğu  grup  tarafından  bu
durumun protesto edildiği, Cumhurbaşkanının, seçilmeden önce hükümeti kuran ve iktidarda
bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve Başbakan olduğu, yukarıda bahsi
geçen tutuklamaların daha önce uzun süre başbakanlık yapan mağdurun ve başında bulunduğu
iktidar  partisinin  uygulamalarından,  mağdurun  tutum ve  davranışlarından  kaynaklandığını
düşünen sanık ve yanındakilerin, bu durumu  eleştirmek ve protesto etmek amacıyla toplantı
düzenleyerek basın açıklaması yaptıkları, açıklamanın öncesinde ve sonrasında siyasi eleştiri
kapsamında bahsi geçen sloganların atıldığı, sloganların grubu oluşturan kişilerin gündemde
olan  bu konu ile  birlikte  mağdurun ve  daha önce  genel  başkanı  olduğu iktidar  partisinin
uygulamalarını, mağdurun, kendilerinin de içinde bulunduğu toplumun bir kesimi açısından
uygun olmayan tutum ve davranışları ve söylemleri ile ilgili düşünce ve duygularını açıklama
niteliğinde olduğu, yapılan toplantı ve atılan sloganların  Türkiye tarafından da imzalanmış
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruduğu düşünce, düşünceyi yayma ve ifade özgürlüğü
kapsamında kaldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik kararlarına göre, Anayasa
ve  yasalar  ile  öncelikle  de  sözleşmeyle  koruma  altına  alınanifade  özgürlüğü  kapsamında
taraflı  düşüncelerin açıklanabileceği,  düşünce ve görüşler açıklarken sözleşme kapsamında
kamuoyunu  şiddete  teşvik  etmediği  sürece  saldırgan,  ağır  kelimeler  kullanabileceği,siyasi
kimliğiolankişiler  hakkında bu tarz düşünce açıklamalarında bulunulabileceği,  mağdur gibi
daha önce siyasi kişiliği bulunan ve kamuoyuna malolmuş kişilerin, siyasi kişilik taşıdıkları
dönemde yerine getirdikleri görevlerini yaparken izledikleri yol açısındanbu tarz eleştri ve
düşünce  açıklamalarını  göğüslemek  zorunda  oldukları,  olay  günü  yapılan  toplantıda,
tutuklamalarla  bereber,  Soma'daki  maden  kazasında  ve  Gezi  Parkı  olaylarında  yaşanan
ölümlerden  sorumlu  oldukları  düşüncesi  ile  iktidar  partisinin  ve  o  dönemlerde  partinin
başında  yer  alan  mağdur  başbakanın,  meydana  gelen  olaylar  öncesi  ve  sonrası  tutum ve
davranışlarına,  izledikleri  politikalara  karşı  protesto  mahiyetinde  görüşlerin  ve  eleştrilerin
atılan  sloganlarla  dile  getirildiği,  mağdurun  başbakan  olduğu  dönemde  hakkında  yapılan
yolsuzluk  soruşturmalarına  konu  olup  kamu  oyuna  yansımış  olayların  da  aynı  kasıtla
sloganlarla  dile  getirildiği,  "Hırsız",  "Katil"  ve  "Diktatör"  sözlerinin  bu  bağlamda  ifade,
düşünce  ve  düşünceyi  açıklama,  yaymaözgürlüğü  kapsamında  kaldığı,  olay  tarihinde
gerçekleşen toplantıdaherhangi bir şiddetveya kişilerikin ve nefrete sürükleme unsurunun da
bulunmadığı, Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunun'da özel olarak düzenlenmiş
ve  müeyyidelendirilmiş  ise  de  mevcut  anayasal  düzenlemede  devletin  başı
olanCumhurbaşkanının tarafsızve toplumun tüm kesimlerine aynı mesafede olduğunun kabul
edildiği ve temsil ettiği maddi ve manevi değerler açısından bu sıfatı taşıyan kişilerin özel
olarak  korunması  yoluna  gidilerek,  onlara  yönelik  hakaret  suçunun  ayrı  bir  maddede
düzenlendiği, mağdurun, Cumhurbaşkanı olduktan sonraki birtakım davranışları ve sözlerinin,
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toplumun bazı kesilmlerinde halen iktidarda bulunan partinin genel başkanı gibihareket ettiği,
eski  partisi  ile  bağlarını  kopartmadığı  algısını  oluşturduğu  ve  halen  siyasi  kişilik  taşıdığı
düşünülerek  mevcut  olaydaki  gibi  protestolara  konu olduğu,  bununla  birlikte  bahsi  geçen
sloganları sanıkla beraber atan ve toplantıyakatılan diğer şahıslar hakkında herhangi bir işlem
yapılmamasının da Anayasa ve yasalar önünde eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu, tüm bu
açıklanan nedenlerlesanığın atılı suçtan beraatine karar vermek gerektiği kanaatine varılmış,
aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

       HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ;

       1-Her  ne  kadarGülenay  Çinpolathakkında  Cumhurbaşkanı'na
hakaretsuçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de mevcut olaydahukuka
uygunluk  nedeninin  bulunduğu  anlaşılmaklaTCK.nun  26/1  maddesi  veCMK.nun  223/2-d
maddesi uyarınca sanığın müsnet suçtan BERAATİNE, 

2-  Sanıkkendisini  vekil  ile  temsil  ettirdiğinden  hüküm  tarihinde  yürürlükte
bulunan  Avukatlık  Asgari  Ücret  Tarifesi  gereğince  1.500  TL vekalet  ücretinin  hazineden
tahsili ile SANIĞA VERİLMESİNE,

3-Yargılama giderinin KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA,
Dair, sanığın ve müdafiinin yüzüne karşı, kararın tefhim tarihinden itibaren bir hafta

içerisinde  mahkememize  verilecek  bir  dilekçe  veya  tutanağa  geçirtilmek  koşulu  ile  zabit
kâtibine beyanda bulunmak suretiyle  YARGITAY'a temyiz yoluna gidilebileceği, aksi halde
kararın kesinleştirileceği belirtilerekverilen karar açıkça okunup anlatıldı. 04/11/2015

Katip 182620
E-İMZA

Hakim 33895
E-İMZA
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