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İDDİA;
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18/12/2014 tarih ve 2014/1966 Esas sayılı

iddianamesi ile, "Aliağa İlçesinin muhtelif yerlerinde üzerinde olay tarihinde Başbakan olan
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bulunan 'hırsız var' yazılı afişlerin
yapıştırıldığının Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulması üzerine yapılan
araştırma sonucu, şüpheli olarak görülen sanıklara 'hırsız var' afişleri ile ilgileri olup
olmadıklarının sorulması üzerine, sanıkların bahse konu afişleri kendilerinin yapıştırdıkları ve
ellerinde mevcut 3 adet afişi gösterdiklerine dair kolluk tarafından Olay Yakalama Muhafaza
Altına Alma ve Üst Arama Tutanağı düzenlendiği, sanık Şeref Sinan Erel herhangi bir yerde
bahse konu afişleri yapıştırmadığını, arkadaşının da yanında olduğu süre içerisinde
yapıştırdığını görmediğini beyan ederek suçlamaları kabul etmediği, sanık Hikmet Utkan
Hız'ın, bahse konu afişleri Türkiye Komünist Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı'ndan aldığını,
herhangi bir yere bu afişleri yapıştırmadığını, afişleri kendisinin görevlilere teslim ettiğini
beyan ettiği, sanıkların 'hırsız var' yazılı olay tarihinde Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a ait resim ve Türkiye Komünist Partisi logolu afişleri iştirak halinde
Aliağa İlçesinin muhtelif yerlerine astıkları, olay yakalama muhafaza altına alma ve üst arama
tutanağı, sanıkların beyanları ve tüm dosya içeriğinden anlaşılmakla; müşteki olarak olay
tarihinde Başbakanlık görevini yapan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak
gösterilmiş olup, kamu görevlisine hakaret suçunun şikayete tabi olmadığından müşteki
olarak ifadesine gerek görülmediği, sanıkların eylemlerine uyan Kamu Görevlisine Hakaret
eylemine uyan TCK.nun 125/1, 125/3-a, 125/4. Ve 53. maddeleri uyarınca ayrı ayrı
cezalandırılmalarına" karar verilmesi istemi ile kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA;
SANIK ŞEREF SİNAN EREL, "Konu ile ilgili eski savunmalarımı aynen tekrar

ederim, diğer sanıkla aynı dershaneye gidiyoruz, sabahtan dershanedeydik, dershane çıkışı da
öğleden sonra playstation oynamaya gittik, yani sabahtan beri polisler bizi emniyete götürene
kadar beraberdik, PS-106 isimli işyeri girişinde polisler bizi durdurdular, beraber emniyete
gittik, ben olay günü kesinlikle söz konusu afişleri hiçbir yere asmadım, benim yanımda
olduğu sürece Hikmet Utkan da herhangi bir yere afiş asmadı, TKP ile de herhangi bir ilgim
yoktur, tutanak altındaki imza bana aittir, ancak kesinlikle afişleri bizim yapıştırdığımızı ve
elimizde 3 tane daha afiş olduğunu söylemedik, bu kısmını kabul etmiyorum, polisler bana
imzala bundan birşey olmaz dedikleri için imzaladım, üzerime atılı suçtan ötürü öncelikle
beraatime karar verilmesini talep ederim, mahkumiyet kararı verilecekse hakkımdahükmün
açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul etmiyorum." şeklinde
savunmada bulunmuştur.

SANIK ŞEREF SİNAN EREL VEKİLİ, "Eski savunmalarımızı tekrar ederiz, içeriği
şüpheli tutanakta da sabit olduğu üzere parmak izi yoktur, kamera kaydı yoktur, suçun
müvekkil tarafından işlendiği yönünde delil bulunmadığından derhal beraatine karar
verilmesini talep ederiz, aksi düşünülse dahi müştekinin siyasi bir kişilik olması nedeniyle söz
konusu fotoğrafın hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı kanaatindeyiz" şeklinde
beyanda bulunmuştur.

SANIK HİKMET UTKAN HIZ, "Ben söz konusu tutanağı kabul etmediğim için
imzalamadım, bunun dışında Emniyet ifadem aynen geçerlidir, diğer sanıkla aynı dershaneye
gidiyoruz, sabahtan dershanedeydik, dershane çıkışı da öğleden sonra playstation oynamaya
gittik, yani sabahtan beri polisler bizi emniyete götürene kadar beraberdik, PS-106 isimli
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işyeri girişinde polisler bizi durdurdular, beraber Emniyet'e gittik, ben olay günü kesinlikle
söz konusu afişleri hiçbir yere asmadım, benim yanımda olduğu sürece Şeref Sinan da
herhangi bir yere afiş asmadı, TKP ile de herhangi bir bağım yok, olay günü çantamda şuanda
bana gösterdiğiniz üç tane resim bulunduğu doğrudur, ben bunları kendi rızamla zaten
polislere teslim ettim, ancak hiçbir yere yapıştırmadım, sadece bende bulunuyordu, ben
bunları olay gününden çok daha önce almıştım, çantamda duruyorlardı, üzerime atılı suçtan
ötürü öncelikle beraatime karar verilmesini talep ederim, mahkumiyet kararı verilecekse
hakkımdahükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul
etmiyorum." şeklinde savunmada bulunmuştur.

SANIK HİKMET UTKAN HIZ VEKİLİ, "Eski savunmalarımızı tekrar ederiz,
müvekkilimin suçu işlediğine dair kesin bir delil yoktur, sadece çantada afiş bulunması
nedeniyle müvekkilim atılı suçtan yargılanmaktadır, yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz."
şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLER;
Katılan Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet ve delillerinin tespiti için Ankara Nöbetçi

Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimata katılan vekili Av. Muammer Cemaloğlu'nun
şikayetlerinin devam ettiğine dairve katılma talebini içerir dilekçe verdiğinden bahisle
ikmalen cevap verildiği anlaşılmıştır.

TANIK RUHİ YILDIRIM, "Olay tarihinde 155'e ismini vermek istemeyen bir kişi
ihbarda bulunarak iki kişinin göstermiş olduğunuz resimleri çeşitli yerlere astıklarını söylemiş
ve bu iki kişinin eşgal bilgilerini vermiş, vermiş olduğu eşgalleri şuanda hatırlamıyorum,
ancak bu iki kişinin şuanda internet kafeye girdiğini söylemiş, biz de belirtilen kafeye gittik,
sanıklara bu afişleri kendilerinin yapıştırıp yapıştırmadıklarını sorduk, sanıklar da bu afişleri
kendilerinin yapıştırdığını söylediler, hatta 3 tane de üstlerinde olduğunu belirtip, bu afişleri
bize verdiler, bunun suç olduğunu bilmediklerini söylediler, biz de buna ilişkin tutanak tuttuk,
tutanak altındaki imza bana aittir, 155'e gelen ihbarda fotoğrafları asan kişilerin eşgal bilgileri
verildiği ve bu kişilerin 377 sokaktaki internet kafeye girdikleri söylenmesi üzerine aradan 1
dakika bile geçmeden her iki sanığın yanına gittik, durumlarından şüphelenilmesinin nedeni
budur, belki bir atlama veya eksiklik olabilir, ihbarla verilen ihbar bilgilerini neden tutanağa
geçmediğimizi hatırlamıyorum, sanıklar hakkında bir gözaltı işlemi yapılmamıştır, kendilerine
durumu anlatıp karakola davet ettik, onlarda karakola geldiler." şeklinde beyanda
bulunmuştur.

TANIK MEHMET GEZER, "Bana okumuş olduğunuz 04/04/2014 tarihli tutanağın
altında 142288 sicil numarası üstünde bulunan imza bana aittir, tutanağın içeriği doğrudur,
aynen tekrar ederim, olay tutanakta anlatıldığı şekilde olmuştur, ekleyecek bir husus yoktur."
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Polis memurlarınca düzenlenen 04/04/2014 tarihli "TUTANAK" başlıklı tutanaklar,
polis memurlarınca düzenlenen olay, yakalama, muhafaza altına alma ve üst arama tutanağı,
04/04/2014 tarihli ihbar tutanağı, sanıklara ait nafus ve adli sicil kayıtları dosya içerisned
mevcuttur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Mahkememizce tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan değerlendirme

sonucunda;
Her ne kadar sanıklar Şeref Sinan Erel ve Hikmet Utkan Hız hakkında, üzerinde olay
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tarihinde Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bulunan 'hırsız
var' yazılı afişleri Aliağa ilçesinin muhtelif yerlerine asmak sureti ile Hakaret suçundan
cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanıkların aşamalardan bu yana
değişmeyen savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmeyerek olay tarihinde dersane çıkışı
gittikleri oyun salonunda polisler tarafından durdurulduklarını, hiçbir yere afiş asmadıklarını,
sanık Hikmet Utkan asılı afişler ile aynı olan ve çantasında taşıdığı üç afişi kendi isteği ile
kolluk kuvvetlerine teslim ettiğini belirttikleri, 04/04/2014 tarihli tutanaktan afişlerin
yapıştırıldığı yerlere ilişkin herhangi bir kamera kaydının bulunmadığının bildirildiği, olay,
yakalama, muhafaza altına alma ve üst arama tutanağında ise, 155 haber merkezine ismini
bildirmek istemeyen bir kişi tarafından yapılan ihbar üzerine sanıkların durumundan
şüphelenilerek afişleri kendilerinin asıp asmadığının sorulduğu, sanıkların da afişleri
kendilerinin yapıştırdığını belirttikleri ve üzerlerinde bulunan 3 adet afişi de kolluk
kuvvetlerine teslim ettiklerinin belirtildiği, söz konusu tutanakta sanıkların ne şekilde şüpheli
olarak görüldükleri konusunda herhangi bir bilgi ve açıklama bulunmadığı, tutanak
mümziilerinin tanık olarak verdikleri yeminli beyanlarında da özetle tutanak içeriğini
doğruladıklarını, ihbarda bulunan kişinin afişleri asan iki kişinin eşgal bilgilerini vererek bu
kişilerin 377 sokaktaki internet kafeye girdiklerini söylemesi üzerine her iki sanığın yanına
gittiklerini belirttikleri, kolluk kuvvetleri tarafından tutulan ihbar tutanaklarında genel olarak
eşgal bilgileri verilen kişilere ilişkin teşhise yarayacak boy, kilo, kıyafet, ayakkabı, saç rengi
gibi bilgilerin de tutanak altına alındığı, ancak söz konusu tutanakta sanıkların ne şekilde
şüpheli olarak görüldüklerinin anlaşılamadığı, yalnızca muhtelif yerlere asılan afişlerin
benzerlerinin sanık Hikmet Utkan'ın çantasından çıkması üzerine sanıklar hakkında eldeki
davanın açıldığı hususları hep birlikte değerlendirildiğinde; amacı maddi gerçeğin ortaya
çıkarılması olan ceza yargılamasının en önemli ilkelerinin birisi de “kuşkudan sanık
yararlanır” (in dubio pro reo) ilkesi olduğu, bu ilkenin özünün, ceza davasında sanığın
cezalandırılması bakımından taşıdığı önemden dolayı göz önünde tutulması gereken herhangi
bir meselede baş gösteren kuşkunun, sanığın yararına değerlendirilmesi olduğu, bu itibarla
sanıkların yukarıda izah edilen üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine
yeterli, her türlü kuşkudan arınmış, kesin, hukuki ve inandırıcı delil elde edilemediği
anlaşıldığından giderilemeyen kuşkudan sanık yararlanır ilkesi gereğince müsnet suçtan
sanıkların AYRI AYRI BERAATLERİNE karar vermek gerekmiştir.

Bir an için suça konu afişlerin sanıklar tarafından asıldığı düşünüldüğünde ise,
Tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde ifade

özgürlüğü;
"1. Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi

olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın, bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri
elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Bu madde Devletin radyo yayıncılığını,
televizyon ve sinema işletmeciliğini izne bağlamasına engel değildir.

 2. Bu özgürlükleri kullanırken ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi
gerektiğinden, ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya
düzensizliğin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref ve
haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, yargı organının otorite ve
tarafsızlığının korunması amacıyla, demokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun
öngördüğü formalitelere, şartlara, yasaklara ve yaptırımlara tabi tutulabilir." şeklinde
tanımlanmıştır.
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Liegens v. AVUSTURYA, Feldek v. SLOVAKYA, Oberschlick v. AVUSTURYA
davalarında siyasi kişiliklere yönelik kullanılan ifadeleri değerlendiren Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi;

"Liegens v. AVUSTURYA"( Başvuru No: 9815/82 ) davasında;
Eski başbakan ... ile seçimlerden birinci çıkan siyasi parti başkanı arasında bir takım

olayların yaşandığı, basına yansıyan bir kısım açıklamaların bulunduğu ayrıca 2. Dünya
Savaşı sırasında Rusya'daki Alman hattının ötesine geçerek sivilleri katlettiği iddia olunan ilk
SS Tugayında görev yapmakla suçlanan liberal parti başkanı ... ile koalisyon kurulması
tartışmalarının yaşandığı bir sırada, Gazeteci olan Liegens, Profil adlı Viyana Dergisinde
yayımlanan iki ayrı yazısında; o tarihte federal hükümetin Başbakanına yönelik olarak 'En
Adi Fırsatçılık(adioportunism)', 'ahlakdışılık' ve 'şerefsizlik' biçiminde ifadeler
kullanmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi;“...Sözleşme’nin 10(1). fıkrasında güvence altına
alınan ifade özgürlüğünün, demokratik toplumun ana temellerinden birini ve yine bu
toplumun gelişmesi ve her bireyin kendini geliştirmesi için esaslı şartlarından birini
oluşturduğunu hatırlatarak ifade özgürlüğünün, Sözleşme’nin 10(2). fıkrasının sınırları içinde,
sadece lehte olan veya muhalif sayılmayan veya ilgilenmeye değmez görülen "haber" veya
"fikirler" için değil, ama aynı zamanda muhalif olan, çarpıcı gelen veya rahatsız eden haberler
veya fikirler için de uygulandığını, bunun, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin
gerekleri olduğu, bunlar olmaksızın "demokratik toplum" olamayacağını (bk. Handyside
kararı, parag. 49).

Bir siyasetçiye yönelik eleştirilerin kabul edilebilir sınırları, özel bir şahsa yönelik
eleştiri sınırına göre daha geniştir. Bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, her sözünü ve
eylemini bilerek ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın yakın denetimine açar; bu
nedenle daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır. Hiç kuşku yok ki, Sözleşme’nin 10(2).
fıkrası, başkalarının, yani bütün bireylerin itibarının korunmasına imkan verir; bu koruma,
siyasetçileri şahsi sıfatları dışında hareket ettikleri zaman da içine alır. Ancak bu gibi
durumlarda söz konusu korumanın gerekleri, siyasi meseleleri açık biçimde tartışmanın
yararıyla bağlantılı olarak tartılmalıdır.” gerekçesiyle kullanılan sözlerin ifade özgürlüğü
kapsamında kaldığına karar vermiştir.

"Feldek v. Slovakya" (Başvuru No: 29032/95) davasında;
"....’in bakan olmasından hemen sonra hakkında Nazi ordusunda SS birliklerinin üyesi

olduğu konusunda makaleler yayınlanmış,‘Faşist Geçmişli Bir Bakan Olmadan Daha Güzel
Bir Slovakka Fotoğrafı’ başlıklı makale kalem alınmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuranın açıklamalarının tartışılmasında kamu
yararı bulunan siyasi bir konuyla ve Slovakya’nın tarihiyle ilgili olduğunu ve Slovakya’nın
gelecekteki demokratik gelişimini etkileyebileceği, açıklamanın kaynak içermemekle birlikte
daha önce basında yer alan bir takım gerçeklere dayandığı, özgür siyasi tartışmanın teşvik
edilmesinin demokratik bir toplumun niteliği olduğunu belirleyip kendisini gerek basının
gerek kamuoyunun yakın denetimine açmış olan politikacıların kendilerine karşı yapılan
eleştirilerde diğer bireylere nazaran daha fazla hoşgörü göstermesi gerektiğini vurgulayarak
sözkonusu makalenin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına karar vermiştir.

"Oberschlick v. Avusturya"( Başvuru No:20834/92) davasında;
Viyana'da yayınlanan Forum Dergisi'nin editörü ve aynı zamanda gazeteci olan

Oberschlick, Avusturya Liberal Demokrat Parti Genel Sekreterinin seçim konuşmaları
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sırasında “göçmen ailelerine yapılan aile yardımının yarıya indirilmesi gerektiğini” savunması
üzerine konuşmayı ayrımcılığı ve suça teşviki savunma şeklinde nitelendirmiş, ayrıca bu
siyasal lideri, Nazi düşünceleri savunmakla suçlamış, başka kişilerle birlikte söz konusu
siyasal lider hakkında koalisyon ortağı partinin genel sekreterine suç isnadında bulunarak
bunu dergide yayınlamıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; politikacının itibarının korunması ihtiyacının, siyasi
konuların özgürce tartışılmasının sağlayacağı yararla dengelemek zorunda olduğuna işaret
ederek, hoş görülebilir eleştiri sınırının bir politikacı söz konusu olduğunda, sade vatandaşa
oranla daha geniş olduğunu, siyasetçilerin özellikle kamuya yaptıkları beyanları, şüpheli ve
tartışmaya sebebiyet veren eleştiriler içerdiğinde daha geniş bir hoşgörü ortaya koymaları
gerektiğini açıklayarak dergi yayınının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına karar vermiştir.

Davaya konu olaya gelince; olay tarihinde öğrenci olan sanıkların yine olay tarihinde
Başbakan olan katılan Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu üzerinde "Hırsız Var"
yazılı afişleri yapıştırdıkları iddiasının yukarıda açıklanan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinin 10. Maddesi ve bunun uygulamasına yönelik Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin kararları gözetildiğinde açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği vicdani kanaatiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- Sanık Şeref Sinan Erel'e yüklenen katılan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik

Hakaret suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK.nun 223/2-e.
maddesi uyarınca SANIĞIN BERAATİNE,

2- Sanık Hikmet Utkan Hız'a yüklenen katılan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik
Hakaret suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK.nun 223/2-e.
maddesi uyarınca SANIĞIN BERAATİNE,

Sanık Hikmet Utkan Hız kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde
yürürlükte bulunan AAÜT'nün 13/5. Maddesi uyarınca sanık yararına, Hazine aleyhine olmak
üzere, Tarife'nin 2. Kısmının 2. Bölümüne göre hesaplanan 1.500,00 TL vekalet ücretine
hükmedilmesine,

Yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına,
Bu karara karşı CMK.nun 291. maddesi uyarınca hazır bulunan sanık Şeref Sinan Erel

vekili ve sanık Hikmet Utkan Hız vekili yönünden tefhim, hazır bulunmayan katılan Recep
Tayyip Erdoğan vekili yönünden tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde temyiz yoluna
başvurulabileceğine, temyiz merciinin Yargıtay olduğuna, temyiz talebinin Mahkememize
verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe verilmesi veya zabit katibine
yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması ile mümkün ve geçerli
olacağına,

Dair temyiz yolu açık olmak üzere sanık Şeref Sinan Erel vekili ve sanık Hikmet
Utkan Hız vekilinin yüzlerine karşı, sanık Şeref Sinan Erel, sanık Hikmet Utkan Hız, katılan
Recep Tayyip Erdoğan ve katılan vekilinin yokluklarında açık duruşmada verilen karar açıkça
okunup usulen anlatıldı.10/06/2015
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