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T.C.
EDİRNE
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2014/160 Esas
KARAR NO: 2014/393
[C.SAV. ESAS NO]: 2014/1521
 
GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
 
HAKİM: SUZAN YALÇIN KUTLU  40841
C. SAVCISI: İSMAİL POLAT 40823
KATİP: AYŞE ŞAHİN  79179
 
DAVACI: K.H.
MAĞDUR: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet ve Tenzile oğlu, 26/02/1954 İSTANBUL

d.lu, RİZE, GÜNEYSU, Dumankaya nk. Küçük Çamlıca Mah.
Avcı Kazım Sk. No:6A2 İç Kapı No:1Üsküdar/ İSTANBUL
adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:17291716060
MÜŞTEKİLER: 1-DEMET YEŞİLYURT, Vahdettin ve Sadegül kızı, 27/09/1992

ŞENKAYA d.lu, ERZURUM, ŞENKAYA, Sarıyar nk. Edirne İl
Emniyet Müdürlüğü Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:11231214364
2-DENİZ KUTBAY, Seyfeddin ve Güngör kızı, 14/04/1981 ANKARA d.lu, TEKİRDAĞ,

MURATLI, Kurtpınar nk. Edirne İl Emniyet MüdürlüğüMerkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                       - TC Kimlik No:49678697310
 
KATILANLAR: 1-ÖZGÜR YILDIZ, İsmet ve Radife oğlu, 02/08/1974 AYDIN d.lu,

AYDIN,  MERKEZ,  Ç i f t l i k  nk .  Ed i rne  İ l  Emn iye t
MüdürlüğüMerkez/ EDİRNE adresinde oturur. -TC Kimlik
No:17833511122

 2-AHMET YAŞAR ÇOKAL, Kemal ve Hamdiye oğlu, 15/06/1966 VİZE d.lu,
KIRKLARELİ, VİZE, Sergen nk. İl Emniyet MüdürlüğüMerkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:11015665634
3-GÖKHAN ERYILMAZ, İsa Necip ve Havva oğlu, 02/07/1968 KIRKLARELİ d.lu,

KIRKLARELİ, MERKEZ, nk. İl Emniyet Müdürlüğü Merkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                       - TC Kimlik No:31243987636
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 4-ADEM KÜÇÜK, Hamit ve Niğmet oğlu, 07/09/1977 KARATAŞ d.lu, ADANA,
KARATAŞ, Bebeli nk. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Merkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                       - TC Kimlik No:12736303218
5- BAHADIR ÖZDEMİR, Nusret ve Mukaddes oğlu, 12/03/1984 TEKİRDAĞ d.lu,

T E K İR D AĞ ,  M E R K E Z ,  O r m a n l ı  n k . İ l  E m n i y e t
MüdürlüğüMerkez/ EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:17798216810
 6-MEHMET SALİH TAŞKIN, Zeynettin ve Şükran oğlu, 17/07/1990 KIZILTEPE d.lu,

MARDİN, KIZILTEPE, Koçhisar nk.Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.- TC Kimlik No:11717819892

7-SAMET KAHVECİ, Ahmet ve Ramiye oğlu, 07/10/1988 MALKARA d.lu, TEKİRDAĞ,
MALKARA, Sağlamtaş nk. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Merkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:52924605564
8-EROL ÖZGEN, İsmail ve Nevriye oğlu, 16/01/1974 MALKARA d.lu, TEKİRDAĞ,

MALKARA, Evrenbey nk. Edirne İl Emniyet MüdürlüğüMerkez/
EDİRNE adresinde oturur.

                       - TC Kimlik No:33644248408
 
SANIK: 1-YASEMİN ERTEN, Uğur ve Leylan kızı, 07/10/1991 KONAK d.lu, KARS,

KAĞIZMAN, Bağlaraltı nk.Haşim İşcan cd. Özlem kent sitesi E
blok D 2 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:48166357156
MÜDAFİİLERİ: Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş

Merkezi Kat:2 No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
  Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 2-ELİF SABIRLI, Burhanettin ve Hatice kızı, 12/06/1994 OSMANGAZİ d.lu,

ERZURUM, PALANDÖKEN, Börekli nk. Sabuni Mah. Asya
Apart Öğrenci Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. - TC Kimlik
No:44473092452

MÜDAFİİLERİ: Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş
Merkezi Kat:2 No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 3-İPEK KIYAK, Erdoğan ve Kadriye kızı, 14/03/1991 BİGA d.lu, ÇANAKKALE,

ÇAN, Karakoca nk. 1. Murat Mah. Haşim İşcan Cad. Özlem Kent
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Sitesi E 22E/2 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. - TC Kimlik
No:24934511548

MÜDAFİİLERİ: Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/
EDİRNE

Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2
No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 4-DENİZ KARADENİZ, Nevzat ve Neşegül oğlu, 06/05/1993 OSMANGAZİ d.lu,

BURSA, OSMANGAZİ, Alemdar nk. Şükrüpaşa Mah. Mithat
Vardar Cad. Yayla C No 39C/8 Merkez/ EDİRNE adresinde
oturur.- TC Kimlik No:31942243200

MÜDAFİİLERİ: Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/
EDİRNE

Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2
No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 5-YONCA KOYUN, Alaattin ve Aysun kızı, 03/01/1995 ÜSKÜDAR d.lu,

TRABZON, VAKFIKEBİR, Aydoğdu nk. 1.Murat Mah Zübeyde
Hanım Cad No:26 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. - TC Kimlik
No:28670448908

MÜDAFİİLERİ: Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/
EDİRNE

Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2
No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 6-DOĞUŞ YAVUZ, İbrahim ve Gülser oğlu, 10/02/1991 İSTANBUL d.lu,

EDİRNE, HAVSA, Necatiye nk.Alparslan Yalkın cd.Özen sitesi A
blok D 7 /EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:29917492968
MÜDAFİİLERİ: Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/

İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 7-HAVVA GÜMÜŞKAYA, Kani ve Gülcian kızı, 05/10/1993 HOPA d.lu,

ARTVİN, HOPA, Osmaniye nk.Haşim İşcan cd. Özlem kent sitesi
E blok D 2 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.- TC Kimlik
No:20146395280
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MÜDAFİİLERİ: Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/
İSTANBUL

 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 8-KADİR YAVAŞ, Emin ve Zülfiye oğlu, 28/02/1993 KIRKLARELİ d.lu,

KIRKLARELİ, BABAESKİ, Erikleryurdu nk. Şükrüpaşa Mah.
105. Sk. No:6 İç Kapı No:4/4 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.-
TC Kimlik No:15077520894

MÜDAFİİLERİ: Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22
EdirneEDİRNE

Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2

No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 9-RIDVAN EKİNCİ, Hasan ve Birgül oğlu, 09/06/1988 BATMAN d.lu, BATMAN,

MERKEZ, İluh nk. Şükrüpaşa Mah. Mithat Vardar Cad. Yayla C
No 39 C/8 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. - TC Kimlik
No:13089057520

MÜDAFİİLERİ: Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22
EdirneEDİRNE

Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2

No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 10-SERCAN GELİR, Kazim ve Cemile oğlu, 08/09/1993 SASON d.lu, BATMAN,

SASON, Derince nk.Dilaverbey Mah. Doğan Sk. No:2 İç Kapı
No:1Merkez/  ED İRNE adresinde oturur . -  TC Kimlik
No:39929164654

MÜDAFİİLERİ: Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22
EdirneEDİRNE

Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2
No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 11-SERCAN ÇOBAN, Ali ve Binnaz oğlu, 01/07/1992 SARIYER d.lu, GİRESUN,

EYNESİL, Köseli nk.Şükrüpaşa Mah. 128. Sok. Havsalılar Sitesi
D:4 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.  -  TC Kimlik
No:20281983328

MÜDAFİİLERİ: Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22
EdirneEDİRNE
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Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2
No:28 ... Merkez/ EDİRNE

Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK:  12-NURHAN BARIŞ  POLAT, Yusuf ve Rahime oğ lu,  23/01/1992

KÜÇÜKÇEKMECE d.lu, İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE,
Tevfikbey nk. Şükrüpaşa Mah. 128. Sok. Havsalılar Ap D:4
Merkez/ EDİRNE adresinde oturur.

                      - TC Kimlik No:28879941064
MÜDAFİİLERİ: Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş

Merkezi Kat:2 No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 13-GAMZE DEMİRTAŞ, Yalçın ve Nurgül kızı, 10/08/1992 BURDUR d.lu,

ISPARTA, EĞİRDİR, Akdoğan nk. Şükrüpaşa Mah. Dr.Özcan
Baznak Cad. No:4 İç Kapı No:27 Merkez/ EDİRNE adresinde
oturur. - TC Kimlik No:38854533368

MÜDAFİİLERİ: Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/
EDİRNE

Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2

No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 14-MAHİR HALİSDEMİR, Tayyip ve Aygül oğlu, 16/06/1991 BAKIRKÖY d.lu,

TUNCELİ, HOZAT, Yenidoğdu nk.Şükrüpaşa Mah Mithatvardar
Cad Yayla C Blok N39/ C8EDİRNE adresinde oturur. - TC Kimlik
No:56179318156

MÜDAFİİLERİ: Av. BÜLENT ÖNGÜN, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 Merkez/
EDİRNE

Av. ALİ İHSAN UYSAL, Hükümet Caddesi Gürakın İşhanı 18/22 EdirneEDİRNE
Av. GÜRHAN KOÇ, Mithatpaşa Mahallesi Osmaniye CaddesiKodaman İş Merkezi Kat:2

No:28 ... Merkez/ EDİRNE
Av. HALİS YILDIRIM, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
 Av.BULUT AKSOY, Osmaniye Mah. Çağlar Sk. No:10 D:3 Bakırköy/ İSTANBUL
SANIK: 15-ÇAĞLAR AKYÜZ, Halil ve Nurhan oğlu, 30/06/1988 ADAPAZARI d.lu,

EDİRNE, İPSALA, Saraçilyas nk.Şükrüpaşa Mah. İlhami Ertem
Cad. No:79B İç Kapı No:5Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. -
TC Kimlik No:44089022188
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MÜDAFİİLERİ: Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6
D:609 Beyoğlu/ İSTANBUL

Av. ÖZGÜR MURAT BÜYÜK, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6 D:609 34433
Beyoğlu/ İSTANBUL

SANIK: 16-MERT KAPLAN, Ferhat ve Fatma oğlu, 09/06/1993 GÖLCÜK d.lu, KOCAELİ,
İZMİT, Arpalık İhsaniye nk.Selami Ali mah.Selanikliler sk. Yenice
apt No 1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde oturur. - TC Kimlik
No:21572333242

MÜDAFİİLERİ: Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6
D:609 Beyoğlu/ İSTANBUL

Av. ÖZGÜR MURAT BÜYÜK, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6 D:609 34433
Beyoğlu/ İSTANBUL

SANIK: 17-BERKAY AKMAN, Halil ve Hülya oğlu, 19/10/1995 İPSALA d.lu, EDİRNE,
İPSALA, Sultanköy nk.Çobançeşme Mah. Mustafa Kemal Cad.
No:8 İç Kapı No:11 Çorlu/ TEKİRDAĞ adresinde oturur.- TC
Kimlik No:21085788874

MÜDAFİİLERİ: Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6
D:609 Beyoğlu/ İSTANBUL

Av. ÖZGÜR MURAT BÜYÜK, Sıraselviler Cad. No:30 Güney İşhanı K:6 D:609 34433
Beyoğlu/ İSTANBUL

SUÇ: Yapılmakta Olan Toplantı ve Yürüşte Huzur ve Sükunu Bozma veya Bozulmasına
Sebebiyet Verme, Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

SUÇ TARİHİ : 19/03/2014
SUÇ YERİ: EDİRNE/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 02/10/2014

Yukarıda konusu yazılı suçtan dolayı sanık hakkında Edirne Cumhuriyet
Başsavcılığının 04/04/2014 gün ve 2014/1521 esas sayılı iddianamesiyle açılan kamu
davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Edirne C.Başsavcılığının iddianamesiyle; Olay günü olan 19/03/2014 tarihinde saat

12:00 sıralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne İl Başkanlığı tarafından ilimiz Selimiye Meydanında yerel seçimler konulu açık hava
toplantısının düzenlendiği, söz konusu toplantı nedeniyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü
görevlileri tarafından saat 08:30 dan itibaren gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı, bu
kapsamda saat 11:00 sıralarında TKP Edirne İl Temsilciliği binası çatı katına yaklaşık 1,5x4
metre ebatlarında "katil Tayyip Edirneden defol" ibareli pankartın asıldığının ve ÖDP Edirne
İl Başkanlığı binasında bir grup şahsın toplandığının, toplanan şahısların camdan dışarı "katil-
hırsız AKP" ibareli pankart açarak hep bir ağızdan "hırsız Tayyip, katil AKP" şeklinde slogan
attıklarının tespit edilmesi üzerine görevli memurlarca Cumhuriyet Başsavcılığımızdan arama
ve el koyma kararı üzerine öncelikle TKP Edirne İl Binasına söz konusu arama ve el koyma
kararı uyarınca girildiği, içeride bulunan Çağlar, Mert ve Berkay isimli şüphelilerin üzerinde
"katil Tayyip Edirneden defol" ibareli pankartı rızalarıyla teslim ederek, söz konusu pankartın
kendileri tarafından hazırlanarak asıldığını beyan ettikleri, böylece şüpheliler tarafından
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mağdura yönelik olarak TCK.madde 125/2 de belirtilen suretle yazılı, görsel bir iletiyle aynı
maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçun işlendiği, bunun yanında yine aynı eylem sebebiyle
2911 Sayılı Yasanın 30. maddesinde belirtilen şekilde şüphelilerin yapılmakta olan siyasi parti
açık hava toplantısının huzur ve sükununu bozmak amacıyla söz konusu pankartta yer alan
görsel iletiyle hakarette bulundukları, TKP Edirne İl Başkanlığından sonra ÖDP Edirne İl
Başkanlığında da arama için görevli polis memurlarınca gidildiğinde içeride  Rıdvan Ekinci,
Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya,
Doğuş Yavuz, Nurhan Barış Polat, Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Sercan Gelir, Kadir
Yavaş ve Sercan Çoban isimli şüphelilerin üzerlerinde ÖDP yelekleri giymiş vaziyette
bulundukları, parti giriş kapısının büyük kısmının cam olmasından dolayı içerisinin
görüldüğü, söz konusu şüpheli şahıslara görevli polis memurlarınca Cumhuriyet
Başsavcılığımızın arama karar ve polis tanıtma kartları gösterilmesine ve sesli olarak
söylenmesine rağmen, şüpheli şahısların arama kararına ve görevli müşteki polis
memurlarının kimliklerine bakmalarına rağmen arama kararını tanımadıklarını, kapıyı
açmayacaklarını, içeri girilmesine izin vermeyeceklerini beyan ettikleri ve kapının arkasına
sandalye, çeşitli eşya ve koli koyarak asılmasına engel oldukları, bunun üzerine görevli
müşteki polis memurlarınca şahısların belirli bir süre ikna edilmeye çalışıldığı ancak şüpheli
şahısların müşteki görevli polis memurlarına hitaben "katil polis, AKP'nin faşist polisi,
AKP'nin uşakları, o...çocukları, tecavüzcüler, sapıklar, defolun gidin buradan" şeklinde
söylemle birden fazla müşteki görevli polis memurlarına karşı hakaret ettikleri, bunun üzerine
Cumhuriyet Başsavcılığımıza haber verilerek gerekli talimatların alındığı, bu sırada şahısların
parti camından dışarıya doğru "katil-hırsız AKP" ibareli pankartı göstermeye devam ederek
hep beraber "hırsız Tayyip, katil AKP" şeklinde slogan atarak mağdura yönelik olarak TCK.
madde 125/1 ve 2 de belirtilen suretle yazılı, görsel bir iletiyle ve slogan atarak kamu
görevlilerine yönelik olarak hakaret suçunun alenen işlendiği, bunun yanında yine aynı eylem
sebebiyle 2911 Sayılı Yasanın 30. maddesinde belirtilen şekilde şüphelilerin yapılmakta olan
siyasi parti açık hava toplantısının huzur ve sükununun bozmak amacıyla söz konusu
pankartta yer alan görsel iletiyle ve sloganlarla hakarette bulundukları, bunun üzerine görevli
müşteki polis memurlarınca kapının zorlanarak açılmaya çalışıldığı, ancak içeride bulunan
şüpheli şahısların kapı arkasına kurduğu barikat ve kapıya yüklenmeleri nedeniyle kapı üst
camının kırıldığı, kapı camının kırılması sonucu kapı arkasında kapıya yüklenen şüpheli
şahısların iç kısımda bulunan odaya kaçarak girdikleri, görevli müşteki polis memurlarınca
kırık olan camdan içeriye girildiğinde şüpheli şahısların girmiş oldukları odanın kapısını
kapatarak arkasına masa, sandalye gibi eşyalar koyarak yine barikat yaptıkları ve kapının
arkasında durarak kapıya yüklendikleri, bu şekilde kapının açılmasına engel oldukları, bu
sırada kapının cam olan üst kısmının kırıldığı ve İstanbul İl emniyet Müdürlüğünden takviye
olarak gelen çevik kuvvet polisleri tarafından şüphelilerin direncinin başka suretle
kırılmasının mümkün olmaması karşısında içeriye biber gazı sıkılarak şüphelilerin kapı
arkasından çekilmelerinin sağlandığı, bu sırada müşteki görevli polis memurlarınca kapının
açıldıktan sonra şüphelilerden Nurhan'ın camdan dışarı atlayarak kaçmaya çalıştığı, ancak
aşağıda bulunan görevli polis memurlarınca şahsın yakalandığı görülüp, şüphelilerin camdan
dışarı doğru astıkları 2,5x1 metre ebadındakisuçunişlenmesinde kullanılan pankarta görevli
polis memurları tarafından el konulduğu, ancak bu sırada şüpheliler tarafından fiili
mukavemette bulunulduğu, bunun üzerine 2-13 numara arasında belirtilen şüphelilerin
kademeli olarak PVSK madde 16'da belirtildiği üzere zor kullanılarak etkisiz hale getirildiği,
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yakalanan bu şüphelilerin dışarı çıkarılıp araçlara bindirildiği esnada şüpheli Doğuş
YAVUZ'un görevlilerin yakalamış olduğu şüphelilerin kaçmalarını fiili mukavemette
bulunarak sağlamaya çalıştığı, bu nedenle bu şüphelinin de yakalandığı, bu sırada şahsın fiilen
ve fiziki olarak direnmesi üzerine görevli polis memurları tarafından PVSK madde 16'da
belirtildiği üzere zor kullanarak etkisiz hale getirildiği, şüphelilerin yakalanması sırasında
müşteki görevli polis memurlarından Ahmet YAŞAR'ın ve Deniz KUTBAY'ın basit tıbbi
müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları, ayrıca şüpheli İpek'in müşteki polis
memuru Demet'e yönelik olarak ekip otosuna götürüldüğü sırada cadde üzerinde alenen
"orospu, şerefsiz, orospu çocukları, şerefsizler" şeklinde hakaret ettiği, diğer şüpheli
Yonca'nın da yine ekip otosuna bindirileceği sırada müşteki polis memuru Mehmet Salih'e
"orospu çocuğu" diyerekdiğer müşteki polis memuru Deniz'e ise yine ekip otosuna
götürüldüğü sırada "orospu, şerefsiz, onurunuzla yaşayın, simit alın, Tayyip'in köpekleri,
orospu çocukları, şerefsizler" diyerek alenen hakaret ettiği ve hakaretleri sırasında da müşteki
Deniz'in ayağına tekme ile vurduğu ve itekleyerek müştekinin ekip otosuna çarpmasına sebep
olarak direnme eylemine devam ettiği anlaşılmakla; Şüphelilerin mahkemeniz nezdinde açık
yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan TCK.nun 125/1, 125/2 delaletiyle 125/1, 3-a, 4,
43/2 delaletiyle 43/1 Maddeleri, 2911 Sayılı Kanunun 30. Maddesi, TCK.nun 44, 53/1-2-3.
Maddeleri, TCK.nun 265/1, 53/1-2-3. Maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar
verilmesi kamu adına dava ve talep olunmuştur.

SANIK DENİZ KARADENİZ SAVUNMASINDA: Ben kendim ÖDP isimli
partinin kayıtlı üyesiyim. Olayın olduğu gün seçimlerin yaklaşması nedeniyle partide
çalışmak üzere parti ilçe merkezine gittim. Diğer arkadaşlarla birlikte rutin işlerimizi yaptık,
afişlerimizi hazırladık. Bu esnada o gün şehre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
miting için geleceğini öğrendik. Hatta mitinge katılacak olan AKP taraftarları parti binamızın
önünden geçerken taciz edici şeyler söylediler. Biz bu nedenle durumdan rahatsız olduk ve
biraz korktuk. Bu nedenle kapılarımızı kilitledik. İddianamede belirtilen katil hırsız AKP
yazan pankartı ben asmadım. Ancak ben partiye geldikten sonra asıldı, zaten daha öncesinde
seçim çalışmaları nedeniyle hazırlanmış bir pankarttı. O gün hazırlanmamıştı, bir süre sonra
kapı çalındı. Gelenler dört- beş kişi kadar vardı. Bu kişiler sivil giyimliydi, bu nedenle polis
olduklarını anlamadık, bize herhangi bir kimlik de göstermediler. Arama kararı olduğunu,
arama yapacaklarını söylediler, polis olduklarını da eklediler, ancak biz diğer partinin
taraftarları olabileceğini düşünüp korktuk ve kapıyı açmadık, kapının arkasına afişlerin
bulunduğu kolileri yığdık, sivil şahıslardan bir tanesi kapıyı şiddetli bir şekilde tekmelemeye
başladı, bir süre sonra cam kırıldı. Biz korktuğumuz için diğer odaya geçtik. Gerek sivil
şahıslar, gerekse sonradan gelen çevik kuvvet polisleri bulunduğumuz odayı biber gazıyla
doldurdular, bizi orantısız bir şekilde güç kullanarak darp ettiler, bizi darp edene kadar sivil
bir polis kamera görüntüsü alıyordu. Ancak tam darp edildiğimiz anda kamerayı kapattı. Ben
buna tepki gösterdim. Ve neden çekmiyorsun dedim. Kesinlikle iddianamede belirtildiği gibi
polis memurlarına hakaret etmedim, darp ve cebirde bulunmadım, tehdit etmedim, fakat
orantısız güç kullanmaları ve şiddet uygulamaları, merdivenlerden itekleyerek indirmeleri
nedeniyle aramızda bir itişme olmuş olabilir, ancak kesinlikle vurmadım, sadece yara
almamak için kendimi korumaya çalıştım, ben hiçbir şekilde yazılı bir arama kararı
görmedim, ayrıca polisler biber gazını yarım metre mesafeden yüzümüze sıktılar, bu nedenle
çok fazla etkilendik, ayrıca bir arkadaşımız parti başkanını arayarak gelmesini söyledi, o da
geleceğini söyledi. Ancak onun gelmesine fırsat kalmadan olay meydana geldi, suçsuzum,
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müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, müştekiler tarafından isnad edilen suçlamaların
hiçbirini kabul etmiyorum, ayrıca müştekilerin beyanları birbiriyle çelişmektedir, bizim
iyiliğimizi düşünmüş olsalardı camı joplarla kırmazlardı, ayrıca içeriye çok fazla biber gazı
sıkmazlardı, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini
istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK RIDVAN EKİNCİ SAVUNMASINDA: Olay günü bir gün önce
arkadaşlarla partide buluşmayı kararlaştırdığımız için sabah erken saatlerde parti binasına
gittim. Partinin kayıtlı üyesiyim. Ben gittiğimde kapı kilitliydi, arkadaşlar korkmuşlardı, ben
içerideki odaya geçtim. Ben pankartın asılı olup olmadığını görmedim. Aradan beş dakika
geçtikten sonra kapı tekmelenmeye başlandı. Üç-dört dakika kadar sonra da çevik polis
bulunduğumuz odaya girdi.Girer girmez odaya biber gazı sıkmaya başladılar. Ben astım
hastası olduğumu, sıkmamalarını teslim olacağımı söyledim. Ancak dinlemediler. Çok yakın
mesafeden gaz sıkmaya devam ettiler. Koluma girerek merdivenlerden sürükleyerek
indirdiler. Sırtıma polislerden bir tanesi tekme ile vurdu. Kolumu tutan polis acıdığını
söylememe rağmen daha çok sıkmaya başladı ve bu arada aileme hitaben sinkaflı kelimeler
kullandı. Daha sonra bir araca çok sıkışık vaziyette bindirildik, ben arabada bayılmışım. Ben
baygın haldeyken polisler bırakın gebersin orospu çocuğu, gibi laflar etmişler, ben ne parti
binasında ne de yolda polis memurlarına hakaret ve tehditte bulunmadım, kesinlikle
hiçkimseye vurmadım, olayın asıl mağduru benim, beraatimi istiyorum, ben polisler ilk
geldiğinde içerdeki odada olduğum için içeriye nasıl girdiklerini, arama kararı gösterip
göstermediklerini bilmiyorum, ben doktora gittiğimde de biber gazına maruz kaldığımı, astım
hastası olduğumu söyledim, hiçbir ilaç vermediler, sırtımda bulunan yaraya bir bandaj
yapıştırıp gönderdiler, sadece alkolmetreye üflettiler, gerekli tedavim yapılmadı, ayrıca bu
durumdan raporumda da bahsedilmedi, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, katılma
talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet
cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim,
şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK YASEMİN ERTEN SAVUNMASINDA: Olay günü üyesi olduğum
Özgürlük ve Dayanışma Partisinin binasına seçim çalışmaları yapmak üzere arkadaşlarımla
birlikte gitmiştim, ben olay olduğu esnada giriş de değil de diğer odada olduğum için
polislerin ne şekilde içeriye girdiklerini görmedim, ancak tekmeleme seslerini duydum.
Sonradan gördüğüm kadarıyla cam kırıkları nedeniyle birkaç arkadaşımın kolu kesilmişti,
çevik kuvvet polisleri içeriye girer girmez biber gazı tüfekleriyle sıkmaya başladılar, çok
yakın mesafeden üzerimize biber gazı sıktılar, ayrıca fiziki kuvvet de kullandılar. Bir anda
gözgözü görmez oldu. Ne konuşacak ne de fiili mukavemette bulunacak durumumuz olmadı,
kendimizi kurtarmaya çalıştık, binadan çıkarılırken şiddete maruz kaldım, bir arkadaşım
kendisini kurtarmak için camdan aşağı atladı, ben parti binasına geldiğimde "hırsız, katil AKP
" yazan pankart dışarıda asılıydı, ben kesinlikle polis memurlarına hakaret de ve tehditte
bulunmadım, suçsuzum beraatimi istiyorum, ayrıca hastanede doktor bizimle hiç ilgilenmedi,
biber gazına maruz kalmamıza rağmen herhangi bir tedavi uygulamadı, sadece alkol
muayenesi yapıp bizi gönderdi, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, olayı kendilerine göre
yorumlamaktadırlar, polislerin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, davaya katılmaları
konusunda takdir mahkemenindir, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet
cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim,
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şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.
SANIK İPEK KIYAK SAVUNMASINDA: Ben Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Edirne Temsilciliğinde hem üye hem de yöneticiyim. Olay günü en son ben gitmiştim. Ben
girdikten beş dakika kadar sonra kapının tekmelendiğini duydum ve çıkışa doğru yöneldim.
Kapının yanına yaklaştığımda bir tekme sesi daha duyunca korktum ve içeriye geçtim.
Camdan aşağıya baktım. Amacım partiye gelenlerin kim olduğunu ve daha gelen olup
olmadığını öğrenmekti. Bu sırada aşağıda bulunan şuan duruşma salonunda müşteki kısmında
oturan Özgür Yıldız isimli şahıs bana "inin aşağı orospu çocukları, size ne yapacağımı çok iyi
biliyorum" dedi. Bende sen kime söylüyorsun" dedim ve tekrar içeri girdim, aradan çok kısa
bir zaman geçtikten sonra camın kırıldığını duydum, çok korktum, kapı açılarak içeri biber
gazı sıkıldı, bir arkadaşımızın cama çıkarak atlamaya çalıştığını gördüm. Ben astım hastası
olduğum için pencereden kafamı uzatıp nefes almaya çalıştım. Birkaç kişi de aynı şekilde
benim gibi yaptı. Ancak gazdan çok etkilendiğim için ve arkadaşımın camdan düştüğünü
gördüğüm için gözüm kapalı bir şekilde dışarı çıkmaya çalıştım. Daireyi iyi bildiğim için
gözüm kapalı bir şekilde çıkmaya çalıştım, ancak bu sırada polisler beni darp ettiler, ben
dışarı çıktım, merdivenlerden aşağı inerken başka bir grup polis memuru beni tekrar
yakaladılar ve tekrar darp ettiler, Deniz isimli arkadaşımızın feci bir şekilde dövüldüğünü
gördüm, onun yanına doğru gitmek istedim, ancak böğrüme çok şiddetli bir darbe aldım ve
yere düştüm, daha sonra beni kollarımdan tutup sürükleyerek arabaya götürdüler, bu esnada
bayan bir polis memuru bana hafif de olsa bir tekme attı, arabaya bindirildikten sonra
hastaneye götürüldük, ben bu süreç boyunca kesinlikle hiçbir polis memuruna hakaret
etmedim, slogan atmadım, hastanede de doktor vücudumu açıp muayene etmedi, sadece ağrın
var mı diye sordu, biber gazına maruz kalmamıza rağmen bizi muayene etmedi, sadece alkol
muayenesi yaptı, ben bayan polis memuruna kesinlikle iddianamede belirtilen sözleri
söylemedim, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, kesinlikle hiçbir müştekiye küfür
etmedim, ayrıca parti penceresinden pankart gösterdiğimiz doğru değildir, katılma talebine bir
diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama
karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma
ve beyanda bulunmuştur.

SANIK YONCA KOYUN SAVUNMASINDA: Ben olay günü erken saatlerde üyesi
olduğum parti binasına gittim. Seçim nedeniyle rutin çalışmalarımızı yaptık, bu esnada
kapının tekmelendiğini duydum. Bir süre sonra cam kırılması sesi ve arkadaşlarım "Nevzat
beyi arıyoruz, o gelecek" dediklerini duydum, ben içerdeki odaya geçtim, gelenlerin polis
memuru olduklarını ilk etapta anlamadım, içeride beklerken birkaç dakika içinde çevik kuvvet
polisleri içeriye hızlı bir şekilde girerek üzerimize çok fazla biber gazı sıktılar, Kadir isimli
arkadaşımızın kolunun kanadığını gördüm, ben astım bronşit hastası olduğum ve sürekli ilaç
kullandığım için gaz sıkmamalarını hasta olduğumu söyledim, ancak dinlemediler, ben ve
diğer arkadaşım Nurhan Barış camdan kafamızı uzatarak nefes almaya çalıştık, bu sırada
Barış'ın düştüğünü gördüm, çok yakından tekrar bir gaz daha sıktıkları için Barış'ı aşağı
düşerken gördüm, üzerimizdeki kıyafetlerin rengi bile gazdan değişti, arkadaşlarım daha sonra
odadan çıkarıldılar, çok fazla polis jopuna maruz kaldığım için cama çıkarak atlamak istedim,
ancak o sırada yöneticimiz Nevzat bey geldi ve beni camdan aşağı indirdi. Onun yanında
dövmediler, daha sonra polislerin arasında arabaya götürüldüm, ben herhangi bir direniş
göstermediğim halde polis memurlarından bir tanesi benim iççamaşırımdan içeri elini soktu
ve beni taciz etti, bu kişi şuan duruşma salonunda bulunan müşteki Mehmet Salih'tir, ben gaz
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nedeniyle çok fazla rahatsızlandığım için konuşamayacak ve güçlükle hareket edebilecek
durumdaydım, bu nedenle hiç kimseye vurmadım, vurmam da mümkün değildi, hastaneye
götürüldükten sonra da Mehmet Salih isimli polis memuru beni taciz etmeye devam etti,
sürekli olarak kolumdan tuttu, hatta arkadaşı kolumu bırakması konusunda uyarmasına
rağmen kolumu bırakmadı, ben doktora astım bronşit hastası olduğumu ve oksijen tüpüne
bağlanmak istediğimi söylememe rağmen hiçbir şekilde tedavim yapılmadı, sadece alkol
muayenesi yapıp gönderildim, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, Mehmet Salih'in beni
taciz ettiği konusunda kesinlikle eminim, başkaları görmemiş olabilirler, ben bundan bir kadın
olarak etkilendim ve bu nedenle tepki gösterdim, ancak küfür etmedim, kimseyi tehdit
etmedim, ayrıca hastanede tedaviyi kabul etmememin nedeni o an yaşadığım panikten
kaynaklanmaktadır, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar
verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK DOĞUŞ YAVUZ SAVUNMASINDA: Ben olay günü parti binasında
değildim, ancak partinin yanından geçiyordum.partinin önünde polis kalabalığı görünce
baskın olacağını anladım ve video kaydı yapabilmek için durdum. Orada bulunan bir şahıs
çekim yapamayacağımı söyledi, bende bulunduğum yerin kamuya açık bir yer olduğunu,
kamera çekebileceğimi söyledim. Bunun üzerine aynı şahıs yanında bulunan kişiye gözaltına
alınmamı söyledi, ben o zaman bu şahısların polis olduğunu anladım, ancak bulunduğum
yerden ayrılmadım ve kamera çekmeye devam ettim. Ben dairenin bulunduğu koridora
çıktım. Kapı camından İpek ve Deniz Karadeniz'in polisler tarafından darp edildiğini gördüm,
ancak kamera kaydı almama engel oldular, içerden sürekli çığlık sesleri geliyordu, yine
Barış'ın camdan aşağı düştüğünü gördüm, ben sürekli video çekimi yapmaya çalıştım, ancak
polisler buna engel oldular, bu nedenle net bir görüntü alamadım, beni sırf bu yüzden
gözaltına aldılar, benim üzerime direk gaz sıkılmamasına rağmen sanık Deniz ile aynı yere
konulduğum için ona sıkılan gazdan etkilendim, bana karşı polisler tarafından
gerçekleştirilmiş herhangi bir darp eylemi yoktur, hastanede de buna ilişkin bir tedavi
yapılmamıştır, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, müştekilerin kasıtlı olarak bu şekilde
davrandıklarını düşünüyorum, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime
karar verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK KADİR YAVAŞ SAVUNMASINDA: Ben ÖDP isimli partinin üyesiyim.
Üye olmam nedeniyle seçim çalışması yapmak üzere olay günü parti binasına gitmiştim.
İçerde olduğum bir sırada parti binamızın kapısının tekmelendiğini duydum, dışarıdakilerin
kimler olduğunu anlamaya çalıştık, gelen şahıslar sivillerdi, polis olduklarını söylediler, ancak
herhangi bir kimlik yada arama kararı göstermediler. Bir arkadaşımız il başkanını aradı. Ben
bu sırada içeriye geçtim. Tekrar bağrışmalar duyunca kapıya yöneldim, camdan dışarı bakarak
gelenlerin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Bu sırada cam kırıldı, polisler içeriye girdiler,
girer girmez kafama biber gazı sıktılar, ben kendimi bir cama atarak nefes almaya çalıştım,
diğer arkadaşlarda aynı şekilde camlara koştular, bir kargaşa ortamı oldu, bir arkadaşımız
Barışın aşağı düştüğünü söyleyince cama yöneldim, onu yerde gördüm. Polisler içeriye girer
girmez tüm eşyaları üzerimize doğru fırlattılar, joplarla üzerimize doğru saldırdılar, ben daha
sonra dışarıya çıkarılırken bir çevik polis memuru benim kırık camların bulunduğu yere
yatırdı, aynı zamanda sürekli olarak küfür ediyorlardı, iki üç tane çevik kuvvet polisi
tarafından joplarla darp edildim, kolum vücudumun altında kaldığı için camlar tarafından
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kesildi, ben direnmeyeceğimi, herhangi bir sorun çıkarmayacağımı söylememe rağmen beni
dövmeye devam ettiler, daha sonra otobüse götürüldüm, buradayken Yonca arkadaşımızın
taciz edildiğini söyleyerek bağırıp çağırdığını, kızgın olduğunu gördüm ve duydum, ancak
biberden çok fazla etkilendiğim için gözümü açıp ilgilenemedim, kolumda aynı zamanda
kanıyordu, hastanede de uzun süre muayene için bekledim, doktorlar gelip muayenemizi
yapmadılar, biber gazı ile ilgili olarak herhangi bir muayene ve tedaviye tabi tutulmadım,
üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben hiçkimseye hakaret ve tehditte bulunmadım,
herhangi bir direniş göstermedim, söz konusu pankartı da ben asmadım, müşteki beyanlarını
kabul etmiyorum, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini
istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK SERCAN GELİR SAVUNMASINDA: Olay günü parti çalışmaları için parti
binasına gitmiştim. Üzerimizde partinin üniforması vardı. Rutin çalışmalarımızı yaparken
kapı tekmelendi. Kim olduklarını arkadaşlar sordular, gelenler polis olduklarını söylemişler ve
içeriye gireceklerini arama yapacaklarını söylemişler, ancak herhangi bir belge
göstermemişler, bir arkadaşımız il başkanımızı arayarak partiye çağırdı, başkan iki dakikada
geleceğini söyleyince durumu polislere ilettik, ancak hiç beklemeden kapıyı kırarak içeri
girdiler, sivil polisler dışarıda kaldı, zira çevik kuvvet polisleri içeri girer girmez biber
gazlarını sıkmaya başladılar, çok yakın mesafeden sıktıkları için üzerimizde bulunan
kıyafetlerin rengi bile değişti, nefes alamayacak duruma geldik, hepimiz kendimizi camlara
atarak nefes almaya çalıştık, ancak ben pencereye bile ulaşamadım, direk olarak dövmeye
başladılar, kesinlikle ne polis memurlarına hakaret ettik, ne de tehditte bulunduk, hepimizi
çevik kuvvet polisi döverek dışarı çıkardı, ben İpek ve Deniz arkadaşlarımızın dövüldüğünü
gördüm, yine polis memurları bizleri hitaben sinkaflı şekilde küfürler ettiler, üç dört kişi
birden arabanın son derece küçük olan bagajına bizi sıkıştırdılar, bir arkadaşımız bu nedenle
bayıldılar, bu nedenle polis memurları herhangi birşey yapmadılar, bırakın ölsün orospu
çocukları diye konuştular, Havva isimli arkadaşımız polis memurlarından bir tanesinin sicil
numarasını tespit etti, şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine bize kimse bize birşey
yapamaz, alsanız da birşey olmaz, çok konuşmayın yoksa indirir size bir köşede döveriz
dediler, hastaneye gittikten sonra da gerekli muayenemiz yapılmadı, tedavi uygulanmadı, parti
binasında asılı olan pankartı kimin astığını bilmiyorum, ancak bu pankart partiye aittir,
şahsımıza ait değildir, partinin görüşünü yansıtmaktadır, sonuçla bir muhalefet partisidir,
müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, suçlamaların hiçbiri doğru değildir, katılma talebine bir
diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama
karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma
ve beyanda bulunmuştur.

SANIK HAVVA GÜMÜŞKAYA SAVUNMASINDA: Olay günü bende diğer
arkadaşlarımla birlikte parti binasında bulunuyordum. Günlük çalışmalarımızı yürüttüğümüz
esnada tanımadığımız sivil giyimli şahıslar parti kapısına geldiler. Ben bu sırada içerideki
odada bulunduğumdan bu kişilerle görüşmedim, daha sonra arkadaşlar il başkanını aradılar.
Nevzat abi de birkaç dakika içinde geleceğini söyleyince aramızda öyle bir konuşma geçti.
Sakinleşmeye çalıştık. Zira çok korkmuştuk, kesinlikle iddianamede anlatıldığı gibi polis
memurlarına hakaret içeren sloganlar atmadık, suça konu pankart ne zamandan beri asılıydı
ve kim astı bilmiyorum, bir süre sonra camın kırılarak içeri girildiğini duyduk, arkadaşlar
koşarak odaya girdiler. Biber gazları sıkıldı, gözgözü görmez oldu. Daha sonra hepimiz
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joplanarak ve sürüklenerek arabalara bindirildik, bindirildiğim arabanın bagajına Rıdvan
arkadaşımızı, Sercan arkadaşımızı ve diğer Sercan'ı koydular, bizde arabanın ön
kısmındaydık, bu sırada Rıdvanın fenalaştığını öğrendik, polislere hastaneye gitmek
istediğimizi söylememize rağmen bize karşı tehdit ve küfürlü konuştular ve polis
memurlarından bir tanesi ölsün orospu çocukları, dedi. Sicil numarasını aldığımı kendisini
şikayet edeceğimi söyledim, edersen et, zaten birşey çıkmaz. Dedi. Hastanede bizimle
ilgilenilmedi, muayenemiz yapılmadı, sicil numarasını aldığım polis memuru şuan duruşma
salonunda değildir, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, müştekilerin beyanları çelişkilidir,
katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet
cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim,
şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK NURHAN BARIŞ POLAT SAVUNMASINDA: Üzerime atılı suçlamaları
kabul etmiyorum, bende olay günü parti binasındaydım, bir süre sonra üç dört tane sivil
giyimli şahıs geldi. Kapıyı açmamızı söylediler, biz kim olduklarını ilk etapta anlayamadık,
bize herhangi bir kimlik yada yazılı arama belgesi göstermediler. Linç etmek için gelmiş AKP
taraftarları olduğunu düşündük, daha sonra camdan baktığımızda çevik kuvvet polisini
gördük, bu sırada benim telefonum çaldı, arayan il başkanı Nevzat beydi, iki dakika içinde
geleceğini söyledi, ancak onun gelmesine fırsat kalmadan polisler kapıyı kırarak içeriye
girdiler, içeriye girer girmez biber gazlarını sıkmaya başladılar, benim hem kapalı yer fobim
hem de diğer rahatsızlıklarım bulunduğundan çok fazla etkilendim, pencereye doğru
yöneldim, nefes almaya çalıştım, daha sonra dayanamayacak hale geldim, tam bu esnada
elinde biber gazı bulunan bir polis memurunun çok yakınıma gelerek gazı sıktığını görünce
kendimi aşağıya attım, düşer düşmez kendisini tanımadığım bir polis memuru kafama tekme
ile vurdu, daha sonra beni sürükleyerek arabaya bindirdiler, birkaç arkadaşımızı da gazdan
fazlasıyla etkilenmiş olmasına rağmen arabanın bagajına tıktılar, gazdan çok fazla etkilendik,
ben hastaneye gittiğimde ayaklarımın üstüne basamıyordum. Ancak doktor ayaklarımın
filmini çektirmesine rağmen birşey olmadığını söyledi, aynı gün içerisinde tekrar Trakya
Üniversitesine gittiğimde iki topuğumun da kırılmış olduğunu öğrendim, sekiz hafta alçıda
kaldım, ben hiçbir polis memuruna hakaret ve tehditte bulunmadım, söz konusu pankart
partinin pankartıdır, ben asmadım, kimin astığını da bilmiyorum, müşteki beyanlarını kabul
etmiyorum, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini
istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK GAMZE DEMİRTAŞ SAVUNMASINDA: Bende olay günü parti
binasındaydım. İçerideki odada arkadaşlarla seçim çalışması yaparken bir süre sonra polisler
kapıyı kırarak içeriye girdiler, girer girmez içeriye biber gazı sıkmaya başladılar, ben
pencereye koşarak nefes almaya çalıştım, bu sırada bir polis memuru biber gazını kulağıma
sıktı, ben ne yapıyorsun sıkma dememe kalmadan bu sefer direk gözüme sıktı. Bu nedenle
göremez h ale geldim. Binayı iyi tanıdığım için gözüm kapalı bir şekilde dışarı çıkmaya
çalıştım, bina girişinde bulunan bir demire takılarak düşme tehlikesi atlattım. Çevik polis
memurlarından bir tanesi belime bir tanesi de popoma jopla ve tekme ile vurdu. Daha sonra
beni ve Yasemin'i de bir arabanın bagajına kapattılar, camı açmalarını söylememize rağmen
açmadılar, yaklaşık bir saat kadar bu şekilde beklettiler, araç içerisinde fenalaştım ve kriz
geçirdim, buna rağmen bizi dışarı çıkarmadılar, camları da açmadılar, karakoldan sonra
hastaneye götürüldüğümüzde doktora biber gazına maruz kaldığımızı yaralandığımızı
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söylememize rağmen doktor yaralarıma bakmadı, sadece alkolmetreye üfletti ve gözüme
damla döktü, ben kesinlikle polislere hakaret ve tehditte bulunmadım, herhangi bir direniş
göstermedim, suçlamaları kabul etmiyorum, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, ben
kesinlikle pasif direniş sergilemedim tam tersine gazdan etkilendiğim için bir an önce dışarı
çıkmak istedim, buna engel olundu ve şiddete maruz kaldım, katılma talebine bir diyeceğim
yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar
verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve
beyanda bulunmuştur.

SANIK MAHİR HALİSDEMİR SAVUNMASINDA :  Olay günü parti
binasındaydım. Parti binası dışında bekleyen bir grup olduğunu görünce tedirgin olduk ve can
güvenliğimizin tehlikede olduğunu düşünerek kapımızı kilitledik, bir süre sonra polis
olduğunu söyleyen sivil giyimli kişiler geldiler. Parti binasına girmek istediler, bize ne
olduğunu anlamadığımız bir belge gösterdiler. Biz kendimizi tehlikede gördüğümüz için
kapının arkasına afişlerin içinde bulunduğu birkaç koliyi koyduk, diğer arkadaşlarımızı
içerideki odaya gönderdik ve dışarı çıkmalarını istemedik, bir süre sonra çevik polisleri geldi,
sivil polisler geriye çekildiler, çevik polisler kapıyı kırarak içeri girdiler, girer girmez bana ve
diğer arkadaşlarıma biber gazı sıkıp içeride bulunan eşyaları dağıttılar, ben gazdan
etkilendiğim için bana vurup vurmadıklarını hatırlamıyorum, ancak diğer arkadaşlarımı darp
ettiklerin gördüm, gerek parti binası içinde gerek arabalara götürülürken şiddete ve kötü
muameleye maruz kaldık, bayan arkadaşımızın taciz edildiğini görmesem de arkadaşımın
sözlerinden buna şahit oldum, hastanede polislerin manevi baskısı nedeniyle doktorlar bize
gereken ilgiyi göstermediler ve şiddete uğradığımıza ilişkin rapor düzenlemesini istememize
rağmen raporu düzenlemediler, ben kesinlikle polis memurlarına hakaret ve tehditte
bulunmadım, fiziki bir direniş göstermedim, buna rağmen şiddete maruz kaldık, müşteki
beyanlarını kabul etmiyorum, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar
verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK SERCAN ÇOBAN SAVUNMASINDA: Bende olay günü partideydim, o
gün miting olacağından haberdar değildim, ancak bir süre sonra kalabalık gruplar gelmeye
başlayınca durumu anladık, dışarıdan geçen bazı kişiler partimize doğru tacizde bulununca
can güvenliğimizden endişe ettik, bu nedenle kapımızı kilitledik, zaten kapımız camlı bir
kapıdır, içerisi rahatlıkla görülmektedir, bir süre sonra dört beş sivil giyimli şahıslar geldiler,
polis olduklarını söyleyerek içeri girmek istediklerini söylediler, ancak herhangi bir belge
göstermedikleri için onlara inanmadığımızı söyledik, daha sonra ben iç taraftakı odaya
geçtim, bir süre sonra kapı kırılarak içeri girildi, çevik kuvvet polisleri içeri girer girmez her
tarafı gazladılar, beni ve diğer arkadaşlarımı joplarla dövmeye başladılar, daha sonra bir
arabanın bagajına beni, Sercan'ı ve Rıdvan'ı tıktılar, Rıdvan bu sırada fenalaştı ve bayıldı,
bayan arkadaşlar hastaneye götürülmemizi istediler, ancak polis memurlarından bir tanesi
bırakın ölsün orospu çocukları dedi. Hastaneye gittikten sonra da doktorlar gerekli muayeneyi
yapmadılar, ben kesinlikle polis memurlarına hakaret ve tehditte bulunmadım, bende olay
sırasında darp edildim, ancak raporlar usulüne uygun düzenlenmediği için bunların bir kısmı
rapora yansımadı, parti binasında asılı olan pankartı kimin astığını bilmiyorum, müşteki
beyanlarını kabul etmiyorum, katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar
verilmesini istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ederim, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.
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SANIK ELİF SABIRLI SAVUNMASINDA: Olay günü bende parti binasındaydım,
bir süre sonra polis olduğunu söyleyen kişiler gelerek kapıları tekmelemeye başladılar, biz
herhangi bir belge göstermedikleri için kendilerine inanmadık kapıyı açmadık, iç taraftaki
odaya geçerek beklemeye başladık, bir iki dakika sonra kapı kırılarak içeri girildi. Çevik
kuvvet polisleri girer girmez biber gazı sıkmaya ve arkadaşları darp etmeye başladılar,
benimde vücudumun değişik yerlerine vurdular, hastaneden çıkıp eve gittikten sonra
vücudumun her yerinin morardığını gördüm, Rıdvan arkadaşımız benim bulunduğum araç
içerisinde bayıldı, hastaneye götürülmesini istedik, ancak ölsün orospu çocuğu dediler, sonra
bizi tehdit ettiler, sizi döveriz dediler, olay nedeniyle manevi olarak zarar gördüm, ben
kesinlikle hiçbir polis memuruna hakarette bulunmadım, zaten biber gazı nedeniyle burnum,
ağzım ve gözlerimden sular geldiği için konuşabilecek durumda bile değildim, beraatimi
istiyorum, müşteki beyanlarını kabul etmiyorum, iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum,
katılma talebine bir diyeceğim yoktur, öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum. Şayet
cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim,
şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Sercan Çoban, Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Kadir Yavaş, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Nurhan Barış
Polat, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya ve Sercan Gelir müdafii AV. BÜLENT ÖNGÜN:
Savunmalara aynen katılıyoruz, yapılan soruşturmanın eksik ve usulsüz olduğunu
düşünüyoruz, yapılan arama CMK'da belirtildiği şekilde usulüne uygun olarak yapılmamıştır,
yapılan arama esnasında ne c.savcısının yada ihtiyar heyetinden birileri veya komşulardan iki
kişinin bulunması gerekirken bu usule riayet edilmemiştir, arama tutanağında aramayı yapan
polis memurlarının isimleri açık olarak yazılmamıştır, sadece sicil numaraları yazılmıştır,
ayrıca arama tutanağında yapılan arama nedeniyle maddi bir zarar olup olmadığının
belirtilmesi gerekirken bu hususa da riayet edilmemiştir, partide meydana gelen zarara ilişkin
Edirne 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/7 D.İş sayılı dosyasıyla tespit yapılmıştır, bu
dosyanın celbini istiyoruz, dosya usulsüzlüklerle doludur, sanıkların savunmalarına
katılıyoruz, yazılı beyanda bulunacağız, öncelikle müşteki Adem'in yapılan aramanın
mecburen usulsüz olarak yapılmak zorunda kaldığı yönündeki beyanına katılıyoruz, bunun
dışındaki beyanları kabul etmiyoruz, beyanlar çelişkilidir, ayrıca gerek verilen arama kararı,
gerekse bu arama kararına dayanılarak yapılan arama işlemi ve gözaltına alma işlemi hukuka
aykırı olduğu için hukuka aykırı bir işlem sonucu elde edilen deliller delil olarak kabul
edilemez, reddine karar verilmelidir, bu nedenle delillerin reddini istiyoruz, katılma
taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Sercan Çoban, Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Kadir Yavaş, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Nurhan Barış
Polat, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya ve Sercan Gelir müdafii AV. HALİS YILDIRIM:
Sanıkların savunmalarına katılıyoruz, öncelikle sanıkların burada sanık olarak
yargılanmalarına sebebiyet veren iddianame tamamen hukuken geçersiz olan bir
iddianamedir. Gerek arama kararı verilmesi gerekse gecikmesinde sakınca bir hal
bulunmamasına rağmen gecikmesinde sakınca bulunduğundan bahsedilerek yapılan arama ve
bu aramaya dayanılarak yapılan gözaltılar eksik soruşturma neticesinde düzenlenen iddianame
tamamen hukuken geçersizdir, hukuki dayanaktan yoksundur, düzenlenen iddianame gerek
anayasa da güvence altına alınan fikir ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, gerekse insan hakları
sözleşmesinde ve diğer uluşlararası sözleşmelerde belirtilen insan haklarına aykırı bir şekilde
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düzenlenmiş olup bu iddianameye dayanılarak yapılan yargılamayı kabul ediyoruz, ancak
yine de mahkemenizce adil bir yargılama olacağını düşünüyoruz, ayrıca ülkemizde son
zamanlarda yaşanan konjektür nazara alındığında mahkemede adil yargılama yapmakta
zorlanacaktır, ancak biz yine de mahkemenizin adil bir yargılama yaparak son derece legal
olan bir muhalefet partisine yapılan bu hukuksuz müdahalenin haksız olduğunu ortaya
çıkaracaktır, söz konusu parti meclis dışı bir parti olupmuhalefet yapmakla görevlidir, olay
tarihinde Ak Partinin Edirne ilinde yapılacak olan mitinginde muhalefetin sesinin tamamen
kısılması ve muhalif olan seslerin çıkmasının engellenmesi amacıyla güvenlik tedbiri
sağlamak maksadıyla değil direk cezalandırma maksadıyla böyle bir arama kararı verilmiş ve
insanlar cezalandırılmıştır, yapılan hukuksuzluğun nazara alınarak ortaya çıkarılmasını
sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz, ayrıca suçlamayla ilgili olarak dinletmek
istediğimiz tanıklarımız vardır, yazılı olarak da beyanda bulunacağız, daha önceki
beyanlarımızı tekrar ediyoruz,meslektaşımın beyanlarına aynen iştirak ediyorum. Bu aşamaya
kadar dosyada yapılmış olan tüm hukuki usuli işlemler açıkça hukuka aykırıdır. Miting
alanına 1 km den fazla olan iki parti binasında asılan iki adet pankartın yapılan mitingin
düzenini bozacağı yönündeki iddia tamamen saçmadır. Açılan davanın bir an önce sanıklar
lehine beraatle sonuçlanarak ortadan kaldırılmasını talep ediyorum, mütalaaya katılıyoruz,
sanıklar hakkında açılan dava tamamen bir hukuksuzluk üzerine inşaa edilmiştir, sanıkların
üzerlerine atılı suçu işlemedikleri ve eylemlerinin suç teşkil etmediği yapılan yargılama
sonucunda açık ve net bir şekilde anlaşılmıştır, sanıklar tarafından kullanılan ifadeler hiçbir
şekilde hakaret unsuru içermemektedir, içinde bulunulan dönem itibariyle ölen yedi kişinin
ölümünün ve yaşanılan olayların protestosu manasında kullanılan sözlerden ibarettir,
sanıkların müştekilere hiçbir şekilde mukavemette bulunmadıkları, sanıklara orantısız güç
kullanılarak haksız yere müdahalede bulunulduğu ve bir siyasi partiye hukuksuz olarak
girildiği sabittir, bu nedenlerle sanıkların beraatlerini talep ediyorum, şeklinde beyanda
bulunmuştur.

Sanıklar Sercan Çoban, Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Kadir Yavaş, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Nurhan Barış
Polat, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya ve Sercan Gelir müdafii AV. BULUT AKSOY:
Savunmalara katılıyoruz, müştekilerin kollukta verdikleri ifadelerle mahkemede vermiş
oldukları ifadeler çelişkilerle doludur, kollukta verdikleri ifadeler hemen hemen birbirinin
aynısı olmakla birlikte mahkemede vermiş oldukları ifadelerinde farklı durumlardan
bahsetmişler, sanık Yoncanın babasının komiser olduğunu söyleyerek kendilerini tehdit
ettiğini söylemişlerdir, oysa ki bu durumdan emniyetteki ifadelerinden bahsetmemişlerdir,
ayrıca müştekilerin ifadeleri peyderpey değişik zamanlarda alınmasına rağmen aynı ifadeleri
vermişlerdir, mahkemede vermiş oldukları ifadelerde ise farklılıkları bulunmaktadır, mesela
müşteki Özgür emniyette verdiği ifadesinde arama emrinin okunduğunu söylemesine rağmen
diğer müştekiler arama emrinin gösterildiğini söylemişlerdir, yine mahkemede verdikleri
ifadelerinde bir kısmı gösterildiğini, bir kısmı okunduğunu söylemişlerdir, bu nedenle
beyanlar çelişkilidir, beyanları kabul etmiyoruz, katılma taleplerini kabul etmiyoruz,
mütalaaya katılıyoruz, tüm sanıkların atılı suçlardan beraatlerini talep ediyorum, şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Sercan Çoban, Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Kadir Yavaş, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Nurhan Barış
Polat, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya ve Sercan Gelir müdafii AV. GÜRHAN KOÇ:
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Savunmalarımızı tekrar ediyoruz, bu aramanın yapılmasına sebebiyet veren afiş partinin tüm
Türkiye çapındaki söylemlerinde kullandığı bir sözdür. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
içeren herhangi bir ifade söz konusu değildir, mağdur olarak ifadede yer almaması gerekirdi,
bir partinin söylemini barındıran afiş hakkında arama kararı verilmesi hukuka ve usule
aykırıdır, yapılan arama usule aykırı olduğu gibi arama işlemi sırasında da polis tarafından
yapılmaması gereken hukuka aykırı muameleler yapılmıştır, gerek sanıkların gerekse
müştekilerin beyanlarına karşı yazılı beyanda bulunacağım, meslektaşlarımın savunmalarına
aynen iştirak ediyorum, tüm sanıkların müsnet suçtan beraatlerini talep ediyorum, şeklinde
beyanda bulunmuştur.

Mahkememizce usulüne uygun vekaletname uyarınca Edirne Barosu Avukatlarından
Av. Ali İhsan Uysal, Edirne Barosu Avukatlarından Av. Bülent Öngün, Av. Gürhan Koç'un
sanıklar Kadir Yavaş, Deniz Karadeniz, Sercan Gelir, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Elif
Sabırlı, Sercan Çoban, Mahir Halisdemir, Nurhan Barış Polat, İpek Kıyak ve Yasemin Erten
müdafiileri olarak dava ve duruşmalara kabulüne karar verilmiştir.

Mahkememizce usulüne uygun vekaletname uyarınca İstanbul Barosu avukatlarından
Av. Bulut Aksoy ve Av.Halis Yıldırım'ın sanıklar Nurhan Barış Polat, Yasemin Erten, Deniz
Karadeniz, İpek Kıyak Kadir Yavaş, Sercan Gelir, Havva Gümüşkaya, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, Sercan Çoban, Elif Sabırlı, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun ve Mahir HAlisdemir
müdafiileri olarak duruşmalara kabulüne Karar verilmiştir.

SANIK BERKAY AKMAN SAVUNMASINDA: Ben Türkiye Komünist Partisinin
resmi üyesiyim. İddianamede belirtilen tarihte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Edirne de
mitinge katılacaktı. Bizde parti olarak başbakanı protesto etmek amacıyla iddianamede
belirtilen "katil Tayyip Edirne'den defol" ibareli pankartı parti binamızın camından aşağıya
sarkıttık. Ben pankarttı tuttuğum esnada polisler kapıya dayandılar. Açmamızı söylediler.
Arama kararı istedik. hatırladığım kadarıyla herhangi bir şey göstermediler. Daha sonra kapıyı
zorla açarak içeriye girdiler. Biz herhangi bir direniş göstermedik. Pankarttı teslim ettik.
Savunmam bundan ibarettir. Biz mitingin düzenini bozacak herhangi birşey yapmadık. zaten
miting alanı parti binamızın bulunduğu yere oldukça uzaktadır, öncelikle beraatime karar
verilmesini istiyorum, şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul ETMİYORUM, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK ÇAĞLAR AKYÜZ SAVUNMASINDA: Ben de Türkiye Komünist
Partisinin resmi üyesiyim. Olay tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye gelişini protesto
etmek amacıyla parti binamızın penceresinden iddianamede belirtilen pankartı salladığımız
doğrudur. Ancak bizim partimizin bulunduğu yer miting alanına çok uzak bir mesafededir.
Dolayısıyla mitingin düzenini bozmamız mümkün değildir. Kaldı ki bir pankart açma ile
düzenin bozulmayacağını düşünüyorum. Söz konusu pankart asmak benim şahsi fikrim
olmayıp parti il örgütünün kararı ile yapılmış bir eylemdir. Eylemin suç olmadığını
düşünüyorum. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum, şayet cezalandırılmama karar
verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ETMİYORUM, şeklinde
savunma ve beyanda bulunmuştur.

SANIK MERT KAPLAN SAVUNMASINDA: Olay tarihinde ben arkadaşlarım
Çağlar ve Berkay ile birlikte üyesi olduğum TKP 'nin Edirne merkez binasında seçim
çalışmaları yapıyorduk. Yerel seçimler nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
Edirne'de mitingi vardı, biz de kendisinin Edirne'ye gelişini protesto etmek amacıyla
iddianamede belirtilen katil Tayyip Edirne'den defol yazılı pankartı arkadaşlarımızla
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hazırlayarak parti binasının camından sarkıttık. Daha sonra polisler geldiler. Arama kararı
olduğunu söylediler. Ancak arama kararını göstermediler. Biz bulunduğumuz yerin bir parti
binası olması nedeniyle kapıyı açmayacağımızı söyledik, bunun üzerine kapıyı kırarak içeri
girdiler. Kendi rızamızla pankartı teslim ettik, polise herhangi bir direniş göstermedik, söz
konusu pankartın hakaret içerdiğini kabul etmiyorum, öncelikle beraatime karar verilmesini
istiyorum. Şayet cezalandırılmama karar verilecekse hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını kabul etmiyorum, şeklinde savunma ve beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Berkay Akman, Çağlar Akyüz ve Mert Kaplan müdafii AV.ŞERİF ÖZGÜR
URFA: Savunmalara iştirak ediyoruz, Müvekkillerimin asmış oldukları pankart üyesi
oldukları partinin programında yer alan hususlar ile ilgili siyasi açıklama niteliğindedir. Recep
Tayyip Erdoğan gezi olayları diye tabir edilen olaylar sırasında hayatını kaybeden birçok kişi
ile ilgili olarak talimatları kendisinin verdiğini beyan etmiştir. Sanıklarda miting vesilesiyle
Edirne'ye gelen Recep Tayyip Erdoğan'a bu söz ve davranışlarından dolayı duymuş oldukları
tepkiyi göstermek ve protesto etmek amacıyla parti yetkilileri ile almış oldukları karar
doğrultusunda bu pankartı asmışlardır. Eylemin gerçekleştirildiği yer yasal bir partinin parti
binasıdır. Pankartın asıldığı yer kapalı bir yerdir. Mitinge uzak bir yerdir. Dolayısıyla mitingin
düzenini bozacak herhangibir eylem söz konusu değildir. Ayrıca C.Savcısı tarafından verilen
arama emri açıkça yasaya aykırıdır. Hakaret suçunun soruşturması sırasında gecikmesinde ne
gibi sakıncalı bir hal bulunduğu hususu şaibelidir. Kaldı ki arama emri 24 saat içinde
mahkeme onayına sunulmamıştır. bura amaç mitingi sırasında Recep Tayyip Erdoğan ve bağlı
olduğu partinin destekleyicilerinin bu pankartı görmelerine engel olmaktır. Pankartta yazılan
ifadenin hakaret içerdiği iddia edilmekteyse de katil Tayyip sözünün rencide edici olup
olmadığı hususunun değerlendirilmesi sübjektif farklılıklar gösterebilir. Burada kast edilen
katil sözü bir kişi bizzat öldüren kişi manasında değil öldürenlerin eylemlerine fikren katılan,
siyasi ve hukuki sonuçlarını üstlenen kişi manasındadır. GerekseAvrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi gerekse Anayasada güvence altına alınan fikir ve düşünce özgürlüğünü açıklama
hürriyeti kapsamında suç teşkil etmemektedir. Sanık Mert'e hazırlıkta ifadesini vermiştir.
Tekrar dinlenmesine gerek olmadığını düşünüyoruz, tüm sanıkların beraatini talep ediyoruz,
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Sanıklar Berkay Akman, Çağlar Akyüz ve Mert Kaplan müdafii AV.ÖZGÜR
MURAT BÜYÜK: Sanık savunmalarına ekleyeceğimiz bir husus yoktur, müvekkillerimin
işlediği iddia edilen kamu görevlisine hakaret suçunun hiçbir şekilde yasal unsurları olayda
mevcut değildir, yine parti binasının bulunduğu yer ile mitingin yapıldığı yerin uzaklığı
sadece pankart asmak ile bir mitingin engellenemeyeceği ve huzur ve sükununun
bozulamayacağı nazara alındığında sanıkların üzerlerine atılı suçları işlemedikleri sabit
olduğundan beraatlerini talep ediyorum, ayrıca savunmamı yazılı olarak ibraz ediyorum,
şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mahkememizce usulüne uygun vekaletname uyarınca İstanbul Barosu avukatlarından
Av.Özgür Murat Büyük ve Av.Şerif Özgür Urfa'nınsanıklar Berkay Akman, Çağlar Akyüz ve
MErt Kaplan müdafiileri olarak duruşmalara kabulüne karar verilmiştir.

Müştekiler Deniz Kurtbay ve Demet Yeşilyurt adlarına çıkarılan davetiyelerin usulüne
uygun olarak tebliğ edildiği, hazır olmadıkları görülmüştür.

MÜŞTEKİ  DENİZ KUTBAY HAZIRLIKTA ALINAN BEYANINDA:
19/03/2014 günü saat 12.00 sıralarında Adalet ve Kalkınma Partisinin Selimiye Meydanında
yapacağı açık hava toplantısı ile ilgili, ilimiz Selimiye Meydanında saat 0.30'da görev aldım
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ve saat 11.00 sıralarında şubemizde görevli diğer arkadaşlarım bana Talatpaşa Asfaltı Meriç
18 sit.Pasaj içi no 29 Edirne sayılı yerde faaliyet gösteren Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Edirne İl Başkanlığında bir grup şahsın toplandığını ve şahısların camdan dışarıya pankart
asarak, slogan attıklarını söylediler. Daha sonra şube müdürümün talimatıyla ben ve diğer
görevli arkadaşlarım ile birlikte bahse konu Özgürlük ve Dayanışma Partisi Edirne İl
Başkanlığına geçtik ve dışarıdan baktığımızda ÖDP İl Başkanlığının içinde bulunan şahıslar
camdan dışarıya doğru "Katil Hırsız AKP" ibareli pankart açtıklarını, "Hırsız Tayyip, Katil
AKP" şeklinde sloganlar attıklarını gördüm. Bunun üzerine konu ile ilgili günün Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına yazılı olarak bilgi verildi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı gecikmesinde
sakınca olduğu için tarafımıza yazılı olarak arama kararı verdi. Arama kararı gereğince
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Edirne İl Başkanlığının giriş kapısı cam ve aliminyum olduğu
için büyük olan cam kısımdan içerisi gözüküyordu ve içeride bulunan kız ve erkek şahıslardan
oluşan grubun kapıyı arkadan yüklendiklerini sandalye, kolileri ve çeşitli eşyaları koyarak
kapının arkasına barikat kurduklarını, kapının açılmasını engellediklerini gördüm. Bu sırada
cam kısımdan içeride bulunan şahıslara arama kararını ve polis kimliklerini göstererek,
kendilerine polis olduğumuzu ve kapıyı açmalarını yanımızda bulunan polis arkadaşlarım
söyledi. Şahıslar bize hitaben "biz kapıyı açmıyoruz, kararı tanımıyoruz, dediler. Şahıslara
yaklaşık 15 dakika ikna etmeye çalıştık ancak şahıslar bana ve yanımdakiler hitaben "Katip
polis" "AKP'nin Faşist Polisi" AKP'nin uşakları" "orospu çocukları" "tecavüzcüler" "Sapıklar"
"defolun gidin buradan karar tanımıyoruz, kapıyı da açmıyoruz" diye bana ve yanımdakilere
küfür ve hakaret ederek bağırmaya başladılar. Bu konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısına tekrar
bilgi verdik ve Cumhuriyet Savcısı kapının çilingir aracılığı ile açılmasını ve buna imkan
yoksa kapının kırılarak içeri girilmesi talimatını verdi. Bu konu da tekrar şahısları ikna etmeye
çalıştık, ancak şahıslar bu sırada bize aynı şekilde küfür ve hakaret etmeye devam ettiler.
Ancak kapı arkasındaki barikat ve şahısların kapıya yüklenmesi nedeniyle kapının üst
tarafında bulunan cam kırıldı, bu sırada kapıya yüklenen şahıslar içeriye kaçtılar. Yanımızda
bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler içeriye girerek gaz sıktı. Bu sırada
içeriye giren görevli arkadaşlarım içeride bulunan eylemcilerden birinin aşağıya atladığını
söyledi ben ve yanımda bulunan görevli arkadaşım Demet Yeşilyurt ile koşarak aşağıya indik
ve camdan atlayan şahsın diğer arkadaşlarım tarafından etkisiz hale getirildiğini gördüm.
Daha sonra bu şahsı görevli arkadaşlarım tedavi için Devlet Hastanesine götürdü. İçeride
bulunan eylemci şahısları etkisiz hale getirdikten sonra ben Yonca Koyun'u alarak kendisine
CMK'daki yasal haklarını kendisine söyledim, ancak ekip otosuna götürdüğüm sırada bana
hitaben "Orospu, Şerefsiz, Onurunuzla yaşayın, Simit satın, Tayyibin köpekleri, Orospu
çocukları, Şerefsizler diyerek bana hakaret ve küfür etti. Kendisini ekip otosuna koyduğum
sırada benim ayağıma tekme ile vurdu ve beni itekleyerek, ekip otosuna çarptırdı. Yanımda
bulunan arkadaşlarımın yardımıyla şahsı ekip otosuna bindirdik. Şahısların diğer arkadaşlarım
tarafından doktor raporları alınmak üzere Devlet Hastanesine götürdüler. Bende bu olay
sırasında yaralandığım için Devlet Hastanesine giderek tedavimi yaptırdım ve doktor raporu
aldım, hastaneden polis merkezine geldiğimde Özgürlük ve Dayanışma Partisinde eylem
yapan şahısların hepsi birden beni dışarıda bekleyen arkadaşlarına göstererek "bu bayan
polisin adını öğrenin" diyerek beni tehdit ettiler ve hedef gösterdiler. Benim bu olaylar
esnasında yaralanmama sebep olan, bana hakaret ve küfür ederek beni tehdit eden Yonca
Koyun isimli şahıstan ve benim görevimi engelleyen, bana hakaret ve küfür eden, beni hedef
gösteren eylemci şahısların hepsinden davacı ve şikayetçiyim, söyleyeceklerim bundan
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ibarettir, şeklinde beyanda bulunmuştur.
MÜŞTEKİ DEMET YEŞİLYURT HAZIRLIKTA ALINAN BEYANINDA:

19.03.2014 günü saat 12.00 sıralarında Adalet ve Kalkınma Partisinin Selimiye Meydanında
yapacağı açık hava toplantısı ile ilgili ilimiz Selimiye Meydanında saat 08.30'da görev aldım
ve saat 11.00 sıralarında şubemizde görevli diğer arkadaşlarım bana Talatpaşa Asfaltı Meriç
18 sit. Pasaj içi no 29 Edirne sayılı yerde faaliyet gösteren Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Edirne İl Başkanlığında bir grup şahsın toplandığını ve şahısların camdan dışarıya pankart
asarak, slogan attıklarını söylediler. Daha sonra şube müdürümün talimatıyla ben ve diğer
görevli arkadaşlarım ile birlikte bahse konu Özgürlük ve Dayanışma Partisi Edirne İl
Başkanlığına geçtik ve dışarıdan baktığımızda ÖDP İl Başkanlığının içinde bulunan şahıslar
camdan dışarıya doğru "Katil Hırsız AKP "ibareli pankart açtıklarını, "Hırsız Tayyip" "Katip
AKP" şeklinde sloganlar attıklarını gördüm. Bunun üzerine konu ile ilgili günün Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısına yazılı olarak bilgi verildi ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı gecikmesinde
sakınca olduğu için tarafımıza yazılı olarak arama kararı verdi. Arama kararı gereğince
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Edirne İl Başkanlığının giriş kapısı cam ve aliminyum olduğu
için büyük olan cam kısımdan içerisi gözüküyordu ve içeride bulunan kız ve erkek şahıslardan
oluşan grubun kapıyı arkadan yüklendiklerini sandalye, kolileri ve çeşitli eşyaları koyarak
kapının arkasına barikat kurduklarını, kapının açılmasını engellediklerini gördüm. Bu sırada
cam kısımdan içeride bulunan şahıslara arama kararını ve polis kimliklerini göstererek,
kendilerine polis olduğumuzu ve kapıyı açmalarını yanımızda bulunan polis arkadaşlarım
söyledi. Şahıslar bize hitaben "biz kapıyı açmıyoruz, kararı tanımıyoruz, dediler. Şahıslara
yaklaşık 15 dakika ikna etmeye çalıştık, ancak şahıslar bana ve yanımdakilere hitaben "Katip
Polis "AKP'nin Faşist polisi" "AKP'nin uşakları" "Orospu Çocukları" "tecavüzcüler"
"Sapıklar" "Defolun gidin buradan karar tanımıyoruz, kapıyı da açmıyoruz" diye bana ve
yanımdakilere küfür ve hakaret ederek bağırmaya başladılar. Bu konu ile ilgili Cumhuriyet
Savcısına tekrar bilgi verdik ve Cumhuriyet Savcısı kapının çilingir aracılığı ile açılmasını ve
buna imkan yoksa kapının kırılarak içeri girilmesi talimatını verdi. Bu konu da tekrar şahısları
ikna etmeye çalıştık, ancak şahıslar bu sırada bize aynı şekilde küfür ve hakaret etmeye
devam ettiler. Ancak kapı arkasındaki barikat ve şahısların kapıya yüklenmesi nedeniyle
kapının üst tarafında bulunan cam kırıldı, bu sırada kapıya yüklenen şahıslar içeriye kaçtılar.
Yanımızda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler içeriye girerek gaz
sıktı. Bu sırada içeriye giren görevli arkadaşlarım içeride bulunan eylemcilerden birinin
aşağıya atladığını söyledi ben ve yanımda bulunan görevli arkadaşım Deniz Kutbay ile
koşarak aşağıya indik ve camdan atlayan şahsın diğer arkadaşlarım tarafından etkisiz hale
getirildiğini gördüm. Daha sonra bu şahsı görevli arkadaşlarım tedavi için Devlet Hastanesine
götürdü. İçeride bulunan eylemci şahısları etkisiz hale getirdikten sonra ben ismini daha
sonradan öğrendiğim İpek Kıyak isimli şahsı alarak kendisini CMK'daki yasal haklarını
kendisine söyledim, ancak ekip otosuna götürdüğüm sırada bana ve diğer polis arkadaşlarıma
hitaben "Orospu, Şerefsiz, Orospu çocukları, Şerefsizler" diyerek hakaret ve küfür etti.Kendisi
yere oturarak zorluk çıkardı. Yanımda bulunan arkadaşlarımın yardımıyla şahsı ekip otosuna
bindirdik. Şahısların, diğer arkadaşlarım tarafından doktor raporları alınmak üzere Devlet
Hastanesine götürdüler. Benim bu olay esnasında herhangi bir yaralanmam olmadı, doktor
raporu almak istemiyorum, polis memuru Deniz Kutbay ile birlikte polis merkezine
geldiğimde Özgürlük ve Dayanışma Partisinde eylem şahısların hepsi birden Deniz Kutbay'ı
dışarıda bekleyen arkadaşlarına göstererek "şu kıvırcık saçlı bayan polisin adını öğrenin"
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diyerek hedef gösterdiler. Benim görev yapmamı engelleyen, bana hakaret ve küfür eden,
eylemci şahısların hepsinden davacı ve şikayetçiyim, söyleyeceklerim bundan ibarettir,
şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN ÖZGÜR YILDIZ BEYANINDA: Olay günü ben AKP İsimli partinin
Edirne Merkezde yapılacak olan mitingi nedeniyle gerekli güvenlik tedbirlerini almakla
görevlendirilmiştim. ÖDP isimli partinin parti binasından dışarıya pankart gösterildiğini haber
almamız üzerine nöbetçi savcıyla görüştük. Savcılık gecikmesinde sakınca bulunan hal
olduğunu düşünerek arama kararı verdi. Arama kararı uyarınca sivil ekip olarak parti
binasının bulunduğu yere gittik. Bir süre sonra çevik polis de geldi. Dışarıda bir müddet
kamera görüntüsü aldık. Söz konusu pankartın asılmadığını, bayanların elleriyle bu pankartı
tuttuklarını gördük. Arama kararı geldikten sonra yukarı çıkarak kendimizi tanıtıp pankartı
almaya geldiğimizi, aldıktan sonra hemen gideceğimizi söyledik. Zira C.Savcısının talimatı da
bu yöndeydi, ancak içeride bulunan kişiler "içeriye giremezsiniz, çekin gidin burdan, sizi
tanımıyoruz, kararı da tanımıyoruz," gibi, sözler söylediler. Daha sonra yarısından yukarısı
cam olan kapının arkasına yaklaşık birbuçuk metre boyunda kolileri yığdığı için içeriye
giremedik, c.savcısı çilingir getirmemizi söyledi. Ancak kapı bu haldeyken çilingirin
yapabileceği birşey olmadığını düşündük ve bir arkadaşımız jopunun arka kısmını kullanarak
camı kırdı, daha sonra camları temizledik, içeriye girdik. Bu arada sanıklar içerideki odaya
girmişlerdi, bu kapının arkasına da yığınak yapılmıştı, biz bu şahısları gözaltına
alamayacağımızı anlayınca çevik polisi çağırdık, bu sırada sanıklar bizlere karşı sinkaflı
kelimeler kullandılar, ancak tehdit ettiklerini duymadım, daha sonra çevik polis içeriye girdi
ve içeride bulunan kişileri etkisiz hale getirmek için biber gazı sıktılar, sonrasında bizde
gazdan etkilenmemek için aşağıya indik, bu nedenle içeride olanları görmedim, fakat sanıklar
İpek ve Yonca isimli bayanların polislere hitaben ağır şekilde küfür ettiklerini bizzat duydum,
daha sonra şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldüler, bundan sonraki işlemleri ben
takip etmedim, olay sırasında sanıkların çevik polise vurup vurmadığını bilmiyorum, sadece
gitmemek için, gözaltına alınmamak için kendilerini yerlere attıklarını gördüm, sanıklar
Yonca ve İpek'ten şikayetçiyim, diğer sanıklardan şikayetçi değilim, davaya katılmak
istiyorum, Parti binasının giriş kapısının camının kırılması bizim tarafımızdan gerçekleştirildi,
ancak kapının tamamen kırılarak çevik polisin içeriye girmesi çevik polisin yapmış olduğu bir
olaydır, biz sadece camı kırarak temizledik, içte bulunan kapının camını da biz kırdık, içeriye
gaz sıkılacak kadar delik açtık, gaz sıkıldıktan sonra biz dışarıya çıktık, tamamen açılması
çevik kuvvet polisi tarafından gerçekleştirilmiştir, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN AHMET YAŞAR ÇOKAL BEYANINDA: Olay günü ÖDP isimli
partinin parti binasından "hırsız, katil AKP " yazan pankartın asıldığını ihbar almamız üzerine
pankartı almak maksadıyla savcılıktan arama talebinde bulunduk. C.Savcısının arama kararı
vermesi üzerine parti binasına gittik. Zaten arama kararından yaklaşık bir saat kadar önce de
parti binasının önünde beklemeye başlamıştık. Bu esnada içeride bulunan kişiler Ak Partiyi
hedef alarak "katiller, hırsızlar" diyerek slogan atıyorlardı. Biz müdahale yaptıktan sonra da
aynı şekilde bize de "katil polis, şerefsizler" diyerek hakaret etmeye başladılar. Biz arama
kararını göstermemize rağmen içeriye giremeyeceğimizi, bizi ve kararı tanımadıklarını,
hepimizin şerefsiz olduğunu söylediler. Daha sonra çevik polis içeriye girdi. İçeriye biber gazı
sıkıldığı için biz etkilenmemek adına aşağıya indik. Daha sonra çevik polis sanıkları güçlükle
arabalara bindirdi, zira sanıklar arabaya binmemek için direniş gösterdiler, kendilerini yerlere
attılar, ayrıca küfür etmeye devam ettiler, "görürsünüz" gibi sözler söylediler. Bende sanıklar
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götürülürken çevik polise yardımcı olmak için sanıklardan Mahir ve Deniz'in koluna girip
polise yardımcı olmak istedim, ancak bu esnada beni tekmelediler, ben görevim nedeniyle
bana ve diğer arkadaşlarıma hakaret eden sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak
istiyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN GÖKHAN ERYILMAZ BEYANINDA: Olay günü AKP'nin mitingi
nedeniyle gerekli güvenlik tedbirleri almak üzere görevlendirilmiştik, Özgürlük ve Dayanışma
Partisinin merkezdeki binasında "katil, hırsız AKP " diye bir pankart asıldığını haber aldık.
Parti binası yerden yaklaşık üç metre yüksekliğinde bir binadır, kendilerine pankartı teslim
etmelerini söyledik, ancak kabul etmediler. "gidin buradan sizi tanımıyoruz" dediler. Arama
kararı gelmesi üzerine parti binasının kapının önüne geldik. Arama kararını gösterdik. Ancak
içeride bulunan şahıslar "sizi de kararı da tanımıyoruz, şerefsizler, katil polis, faşistler"
diyerek hakaretlerde bulundular. Bunun üzerine çevik polisi çağırdık, öncesinde kapının
camını kırmak zorunda kaldık, zira kapının arkasına yığınak yapılmıştı ve başka türlü
girmemiz mümkün değildi, çevik polis içeriye girince sanıklar başka bir odaya girdiler, daha
sonra çevik polisin biber gazı sıktığını gördüm ve ben gazdan etkilenmemek için dışarı çıktım,
içeride neler yaşandığını bilmiyorum, ancak içeriden sanıkların küfürlü bağrışları geliyordu,
sanıkları ekip otolarına bindirirken bizde yardımcı olduk. Ben sanık Yonca'nın bulunduğu
arabaya bindim. Bana kendisi "benim babam komiser, sizinle görüşeceğiz" diye söyledi.
Sanıklardan görevim nedeniyle bana hakaret ettikleri ve tehdit ettikleri için şikayetçiyim,
davaya katılmak istiyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN ADEM KÜÇÜK BEYANINDA: Olay günü C.Savcısının vermiş olduğu
gecikmesinde sakınca bulunan hal nedeniyle arama kararı uyarınca ÖDP isimli partinin
binasına geldik. İçeride bulunan şahıslar pankartı vermemek için ısrar edince ve gecikmesinde
sakınca bulunan bir hal söz konusu olması ve içeride bulunan şahısların nasıl bir eylem planı
içerisinde bulunduklarını bilmediğimizden derhal içeriye girmemiz gerektiğini düşünerek
çevik polisi çağırdık. Gerek CMK gerekse arama yönetmeliği hükümlerini uygulayamadık, bu
esnada şahsımıza ağır hakaretler edildi, tüm sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak
istiyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN BAHADIR ÖZDEMİR BEYANINDA: Olay tarihinde bende bu işte
görevlendirilmiştim. Bir süre parti binasının önünde bekleyerek pankartın teslim edilmesini
istedik. Talebimiz kabul edilmeyince de gecikmesinde sakınca bulunan hal olduğundan
C.Savcısının vermiş olduğu yazılı arama kararı üzerine ÖDP'nin merkez parti binasına kapı
camını kırmak suretiyle girmek zorunda kaldık, parti binası önünde beklediğimiz süre
içerisinde içeride bulunan bayanlar camdan suça konu olan pankartı sallayarak sloganlar
attılar. Biz itfaiye aracını çağırarak pankartı bulunduğu yerden almak istedik, ancak pankart
bayanların elinde olduğu için itfaiye aracının işe yaramayacağını anladık, zira istedikleri
zaman içeriye alıyorlardı. Beklediğimiz süre içerisinde içeride bulunan kişiler hepimize
hitaben "katil polisler, AKP'nin polisleri, faşistler" diye söylemlerde bulundular. Ağır
hakaretler ettiler. Çevik polis içeriye girdikten sonra ben gazdan etkilenmemek için dışarıya
çıktım. Her ne kadar sanıklar gazdan çık etkilendiklerini söylemekte iseler de gaz atıldıktan
sonra bile dışarıya çıkmamakta oldukça direndiler. Yonca isimli sanığı Mehmet Salih'e ağır
şekilde küfürler ettiğini, ayrıca tehditler savurduğunu bizzat duydum. Sanıklar Yonca, Kadir
ve Mahir ilk önce hastaneye götürüldüler, hastanede yapılan muayene sırasında gaza maruz
kaldıklarını söylediler, bunun üzerine doktor bazı tetkiklerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine
sanıklar doktorun taraflı olduğunu bu nedenle muayene olmak istemediklerini söylediler. Tüm
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sanıklardan polislere hitaben küfür ettikleri ve ayrıca sanık Yonca'dan "benim babam komiser,
sizinle görüşeceğiz" dediği için şikayetçiyim, kesinlikle İddianamede geçtiği gibi Mehmet
Salih arkadaşımızın Yonca'yı taciz etmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır, ben sürekli
Mehmet Salih'in yanındaydım, böyle bir olay olsaydı mutlaka görürdüm, ancak Yonca isimli
bayan arabaya biner binmez Mehmet Salih'e ağır küfürler etti, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN MEHMET SALİH TAŞKIN BEYANINDA: Olay günü bende diğer
arkadaşlarla birlikte sivil ekipte görevliydim. ÖDP parti binasının bulunduğu yere
gittiğimizde parti binasının penceresinden "katil, hırsız AKP" yazılı pankartın iki yada üç
bayan tarafından dışarıya sarkıtılmış olduğunu gördüm, öncelikle müdürümüz pankartın
teslim edilmesini istedi. İtfaiye de çağırdık, ancak pankart içeriye çekildi. Bunun üzerine
arama kararı gelmesini bekledik, arama kararı geldikten sonra müdürümüzle birlikte pasajın
içerisine girdik. Kapının arkasına yığınak yapıldığını gördüm. Bunun üzerine müdürümüz
çevik kuvveti çağırmamı istedi. Ben aşağıya inerek çevik polisi davet ettim. Sonrasında bir
daha parti merkezinin bulunduğu kata çıkmadım, bu nedenle çevik polisin yapmış olduğu
müdahaleyi görmedim, ben dışarıda beklerken de pasaj içerisindeyken de sanıkların tehdit ve
küfür ettiklerini duymadım, daha sonra çevik polis ikişer ikişer sanıkları alarak araçlara
bindirdiler, sanıklar araçlara binmemek için pasif direniş gösterdiler, ben Yonca isimli sanığın
beyanında geçtiği gibi kesinlikle kendisini taciz etmedim, çünkü kendisine hiç dokunmadım,
şahsı arabaya Deniz isimli polis memuru bindirdi, buna rağmen sanık Yonca ben arabaya
biner binmez bana ağır sözlerle hakaret, küfür etti, babasının komiser olduğunu söyleyerek
beni tehdit etti. Hastaneye gittikten sonra şahıs bronşit astım hastası olduğunu söyleyince
kendisini tedavi olması için ilgili bölüme ben götürdüm, ancak kesinlikle vücudundan
tutmadım, fakat sanık buradaki doktora muayene olmak istemediğini, tedavi olmak
istemediğini söyledi, hatta beyanını yazıya dökerek imzaladı. Ben sadece ekip otosundan
indirilirken hastaneye girene kadar sanığın ve arkadaşlarının bağırıp çağırması nedeniyle olay
çıkmasına engel olmak için sanık Yonca'nın kolundan tuttum, başkaca birşey yapmadım,
sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

KATILAN SAMET KAHVECİ BEYANINDA: Olay günü bende müdür beyle
birlikte arama kararı geldikten sonra pasaj içerisinde bulunan parti merkezinin önüne çıktım.
Arama kararını ve kimliklerimizi gösterdik, içeride bulunan şahıslar "sizi de kararınızı da
tanımıyoruz, faşist polisler, katil polisler, AKP'nin polisleri, şerefsizler" gibi sözlerle
hakaretlerde bulundular. Bunun üzerine çevik polisi çağırdık. Kapının ne şekilde kırıldığını
görmedim, ben çevik polis içeri girdikten sonra gazdan etkilendiğim için dışarı çıktım, bu
esnada camdan birinin atladığını gördüm, hemen yanına giderek yardımcı olmak maksadıyla
bulunduğu yerden kaldırıp ekip otosuna bindirdim, kesinlikle sanık Barış'ın ve arkadaşı
Doğuş'un dediği gibi birinin yerde bulunan sanığın kafasına vurması olayı söz konusu
olmamıştır, sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, şeklinde beyanda
bulunmuştur.

KATILAN EROL ÖZGEN BEYANINDA: Olay günü müdürümüzün talimatı
üzerine parti binasının bulunduğu yere gittik. Partide bulunan kişilerin camdan pankart
gösterdiklerini ve yoldan geçen AKP'lilere "hırsızlar, katiller" diye seslendiklerini duyduk.
Kendilerinden pankartı teslim etmelerini istedik, ancak kabul etmediler, bunun üzerine arama
kararını bekledik, arama kararını beklerken sanık Barış arkadaşımız Adem beye "arama kararı
geldi mi Adem" diye seslendiğini duydum. Bir süre sonra arama kararı geldi. Müdürümüz
arama kararını içeride bulunanlara okudu ve kimliğimizi gösterdi. Onbeş yirmi dakika kadar
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da şahısları ikna etmeye çalıştı, şahıslar ikna olmayınca çevik polis çağrıldı. Polisler içeri
girdikten sonra biz aşağı indik. Pasajın girişinde beklerken çevik polis sanıkları gruplar
halinde dışarıya çıkardılar, bu sırada şahıslar dışarı çıkmamak için arabaya binmemek için
pasif direniş göstererek yere oturmaya kendilerini yerlere atmaya çalıştılar. Biz partinin
kapısının önünde beklerken içeriden kızlı erkekli şahıslar hepimize hitaben "katil polisler,
şerefsizler, AKP'nin polisleri" gibi ağır sözler söylediler. Bu olaylar nedeniyle sanıklardan
şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, şeklinde beyanda bulunmuştur.

Mahkememizce müştekiler Adem Küçük, Ahmet Yaşar Çokal, Bahadır Özdemir, Erol
Özgen, Gökhan Eryılmaz, Mehmet Salih Taşkın, Özgür Yıldız ve Samet Kahveci'nin suçtan
zarar görme ihtimaline binaen kamu davasına ve duruşmalara katılan olarak kabullerine karar
verilmiştir.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNDE: Olay günü olan
19/03/2014 tarihinde saat 12:00 sıralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla
Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne İl Başkanlığı tarafından ilimiz Selimiye Meydanında
düzenlenecek olan yerel seçimler konulu açık hava toplantısı nedeniyle Edirne İl Emniyet
Müdürlüğü görevlileri tarafından saat 08:30 dan itibaren gerekli güvenlik önlemlerinin
alındığı, bu kapsamda saat 11:00 sıralarında TKP Edirne İl Temsilciliği binası çatı katına
yaklaşık 1,5x4 metre ebatlarında "katil Tayyip Edirneden defol" ibareli pankartın asıldığının
ve ÖDP Edirne İl Başkanlığı binasında bir grup şahsın toplandığının, toplanan şahısların
camdan dışarı "katil-hırsız AKP" ibareli pankart açarak hep bir ağızdan "hırsız Tayyip, katil
AKP" şeklinde slogan attıklarının tespit edilipCumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve
el koyma kararı ile TKP Edirne İl Binasına söz konusu arama ve el koyma kararı uyarınca
girildiği, içeride bulunan Çağlar, Mert ve Berkay isimli sanıkların üzerinde "katil Tayyip
Edirneden defol" ibareli pankartı rızalarıyla teslim ederek, söz konusu pankartın kendileri
tarafından hazırlanarak asıldığını beyan ettikleri, böylece sanıklar tarafından mağdura yönelik
olarak yazılı, görsel bir iletiyle hakaret suçunu işledikleri, aynı eylem sebebiyle 2911 Sayılı
Yasanın 30. maddesinde belirtilen şekilde sanıkların yapılmakta olan siyasi parti açık hava
toplantısının huzur ve sükununu bozmak amacıyla söz konusu pankartta yer alan görsel
iletiyle hakarette bulundukları iddiasıyla; ÖDP Edirne İl Başkanlığında da arama için görevli
polis memurlarınca gidildiğinde içeride Rıdvan Ekinci, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, İpek
Kıyak, Elif Sabırlı, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya, Doğuş Yavuz, Nurhan Barış Polat,
Deniz Karadeniz, Mahir Halisdemir, Sercan Gelir, Kadir Yavaş ve Sercan Çoban isimli
sanıkların üzerlerinde ÖDP yelekleri giymiş vaziyette bulundukları, arama kararı için
gittiklerini söyleyen polislere sanıkların kapıyı açmadıkları ve kapının eşya koyup kapının
açılmasına engel oldukları, bunun üzerine görevli müşteki polis memurlarınca şahısların
belirli bir süre ikna edilmeye çalışıldığı ancak sanıkların müşteki görevli polis memurlarına
hakaret ettikleri, sanıkların parti camından dışarıya doğru "katil-hırsız AKP" ibareli pankartı
göstermeye devam ederek hep beraber "hırsız Tayyip, katil AKP" şeklinde slogan atarak
mağdura yönelik olarak TCK. madde 125/1 ve 2 de belirtilen suretle yazılı, görsel bir iletiyle
ve slogan atarak kamu görevlilerine yönelik olarak hakaret suçunun alenen işlendiği, aynı
eylem sebebiyle 2911 Sayılı Yasanın 30. maddesinde belirtilen şekilde sanıkların yapılmakta
olan siyasi parti açık hava toplantısının huzur ve sükununun bozmak amacıyla söz konusu
pankartta yer alan görsel iletiyle ve sloganlarla hakarette bulundukları, kapı camı kırılıp kapı
zorla açıldıktan sonra görevli memurlar içeri girdiklerinde sanıkların iç kısımda bulunan
odaya kaçarak girip bu kez odanın kapısını kapatarak arkasına eşya koyarak kapının
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açılmasına engel oldukları, içeriye biber gazı sıkılarak sanıkların kapı arkasından
çekilmelerinin sağlandığı, bu sırada müşteki görevli polis memurlarınca kapının açıldıktan
sonra sanıklardan Nurhan'ın camdan dışarı atlayarak kaçmaya çalıştığı, ancak aşağıda bulunan
görevli polis memurlarınca şahsın yakalandığı görülüp, sanıkların camdan dışarı doğru
astıkları 2,5x1 metre ebadındakisuçunişlenmesinde kullanılan pankarta görevli polis
memurları tarafından el konulduğu, ancak bu sırada sanıklar tarafından fiili mukavemette
bulunulduğu, zor kullanılarak yakalanan sanıklarını dışarı çıkarılıp araçlara bindirildiği esnada
sanık Doğuş YAVUZ'un görevlilerin yakalamış olduğu sanıkların kaçmalarını fiili
mukavemette bulunarak kaçmasını sağlamaya çalıştığı, bu nedenle bu sanığın da yakalandığı,
bu sırada şahsın fiilen ve fiziki olarak direnmesi üzerine görevli polis memurları tarafından
zor kullanarak etkisiz hale getirildiği, sanıkların yakalanması sırasında müşteki görevli polis
memurlarından Ahmet YAŞAR'ın ve Deniz KUTBAY'ın basit şekilde yaralandıkları, ayrıca
sanık İpek'in müşteki polis memuru Demet'e, diğer sanık Yonca'nın da müşteki polis memuru
Mehmet Salih'e alenen hakaret ettikleri, sanık Yonca'nın ayrıca diğer müşteki polis memuru
Deniz'e ise yine ekip otosuna götürüldüğü sırada alenen hakaret ettiği ve hakaretleri sırasında
da müşteki Deniz'in ayağına tekme ile vurduğu ve itekleyerek müştekinin ekip otosuna
çarpmasına sebep olarak direnme eylemine devam ettiği iddiasıyla sanıklar hakkında Hakaret,
Yapılmakta Olan Toplantı ve Yürüşte Huzur ve Sükunu Bozma veya Bozulmasına Sebebiyet
Verme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından kamu davası açılmış ise de;

 Bahse konu olayların meydana geldiği iddia edilen yerin miting alanı olmadığı ve
mitingin başlamasına da birkaç saat zaman kalmış olduğu gözönüne alındığındaYapılmakta
Olan Toplantı ve Yürüşte Huzur ve Sükunu Bozma veya Bozulmasına Sebebiyet Verme
suçunun unsurlarının oluşmadığı,

 Sanıkların müştekilere sözlü olarak hakaret ettiklerine veya tehdit ya da fiili saldırı
göstermek şeklinde direndiklerine dair sanıkların mahkumiyeti için her türlü şüpheden uzak,
kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, rapor almış olan bir kısım müştekilerin yaralanmalarının
müştekileri yakalamaya çalışırken veya kırılan camların arasından ilerlemeye çalışırken
meydana geldiği nazara alındığında memura direnme suçunun unsurlarının da oluşmadığı,

 Başbakan olan mağdura sözlü olarak hakaret edildiğine dair sanıkların mahkumiyeti
için her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, parti binalarına asılan
pankartların ve asılmak üzere bulundurulan eşyaların sanıkların üyesi oldukları partilerin
görüşü olarak kendi parti binalarında bulundurup astıkları, bu işi üyesi oldukları parti
politikası olarak yaptıkları, bu nedenle başbakan olan mağdura karşı hakaret suçunun da
oluşmadığı,

anlaşıldığından sanıkların bütün suçlardan dolayı ayrı ayrı BERAATLERİNE karar
verilmesi kamu adına talep olunur, şeklinde mütalaada bulunmuştur.

Sanıkların savunmaları, müşteki ve katılanların beyanları, cevabi yazılar, yazılı beyan
dilekçeleri, olay yakalama-el koyma tutanağı, arama-elkoyma ve teslim tutanağı, el koyma
kararı, emanet kapsamı ve tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesinde; 19/03/2014
tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın
yerel seçimler nedeniyleEdirne ilinde yapılacak olan mitinge katılmak için geldiği, mitingin
saat 12:00' da başladığı, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin gerekli güvenlik ve
emniyet tedbirlerini almak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulundukları, bu kapsamda Edirne
Merkezinde bulunan Özgürlük ve Dayanışma Partisi İl Teşkilat binasının camından dışarıya
asılan '' Katil hırsız AKP'' ibareli pankartı ve Türkiye Kominist Partisi Edirne İl Teşkilatının
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parti binasına asılmış olan '' Katil Tayyip, Edirne' den defol '' yazılı pankartları almak maksadı
ile günün nöbetçi C.Savcısı' ndan almış oldukları yazılı arama kararı uyarınca saat 11:00
sıralarında katılan polis memurlarının Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin bulunduğu binanın
önüne geldikleri, arama yapılacak olan parti teşkilatının pasajın ikinci katında bulunduğu,
giriş kapısının cam ve alüminyumdan yapılmış olduğu, sanıklar Sercan Çoban, Deniz, Mahir,
Rıdvan, Doğuş, İpek, Elif, Kadir, Gamze, Yonca, Nurhan, Yasemin, Havva, Sercan Gelir'in
beyanlarına göre ilgili partinin resmi üyesi olup olay tarihinde yerel seçim çalışmaları
nedeniyle parti binasında bulundukları, katılan polis memurlarının parti içerisinde bulunan
sanıklardan kendi beyanlarına göre arama kararı bulunduğunu söyleyerek kapıyı açmalarını
istedikleri, sanıkların olay esnasında parti yöneticisinin, parti binasında bulunmadığını,
kendisine haber verdiklerini, o gelene kadar kapıyı açmayacaklarını söylemeleri üzerine,
katılan polis memurlarının partinin kapı camını kırdıkları, bunun üzerine sanıkların korkarak
binanın iç tarafında bulunan bir odaya girip kapıyı kilitledikleri, katılanların bina önünde
bekleyen çevik polis timini yukarıya çağırarak yardım istedikleri, çevik polisin üzerlerinde
gaz tüfekleri olduğuhalde yukarıya çıktıkları, kırılan kapıdan içeriye girdikleri, sanıkların
içerisinde bulundukları odanın camını kırarak içeriye gaz fişeği attıkları, biber gazı sıktıkları,
biber gazından etkilenen sanık Nurhan'ın astım hastası olması nedeniyle nefes alabilmek için
kendisini camdan aşağıya attığı, çevik polisin sanıkları yakalayarak ekip otosuna bindirdikleri
ve suça konu pankarta el koydukları, her ne kadar müşteki polisler olay esnasında sanıkların
kendilerine '' Orospu çocukları, katil polis '' diyerek hakaret ettiklerini, müşteki Deniz' e ve
müşteki Ahmet' e, sanık Yonca'nın tekme ile vurarak yaraladığını, sanık Yonca'nın Mehmet
Salih ve Deniz' e hakaret ettiğini iddia edilmekteyseler de; sanıkların bu suçlara ilişkin
suçlamaları kabul etmedikleri, müştekilerin soyut beyanları dışında sanıkların katılan polislere
yönelik hakaret ve basit yaralama suçunu işlediklerine ilişkin tarafsız görgü tanığı ve somut
bir delilin bulunmadığı, katılan polis memurlarının aynı gün içerisinde nöbetçi C.Savcısı'ndan
almış oldukları yazılı arama izni uyarınca Türkiye Kominist Partisi İl Teşkilatına gittikleri,
içerde bulunan sanıklar Çağlar, Berkay ve Mert'in her hangi bir zorluk çıkarmaksızın üzerinde
'' Katil Tayyip, Edirne' den defol '' ibareli pankartı rızaları ile polise teslim ettikleri,
katılanların beyanlarına göre de sanıkların polise yönelik hakaret, tehdit ya da cebir teşkil
edebilecek her hangi bir fiilde bulunmadıkları, mitingin yapılacağı yerin her iki parti binasının
bulunduğu yere de yaklaşık 2 km uzaklıkta olduğu nazara alındığında 2911 Sayılı Kanunun
30.maddesinde düzenlenen yapılmakta olan toplantı ve yürüyüşün huzur ve sükununu bozma
suçunun unsurlarının gerçekleşmediği, zira seçim sürecinde olan bir ülkede parti binalarına
pankart asılmasının demokrasinin gereği olduğu, pankart asılmasının yapılmakta veya
yapılacak olan bir mitingin huzur ve sükununu bozmaya yeterli bir vasıta ve eylem olmadığı,
dolayısı ile müsnet suçun yasal unsurlarının sanıklar açısından gerçekleşmemiş olduğu, her ne
kadar bir kısım sanıklar hakkında '' Hırsız katil AKP '' yazılı pankart asmak suretiyle
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan' a hakaret ettikleri iddiası ile cezalandırılmaları için
mahkememize kamu davası açılmış ise de; pankartta yazılı olan ibarede hedef alınan kişinin
Recep Tayyip Erdoğan değil, Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu, Recap Tayyip Erdoğan'ın
şahsına yapılmış toplum içerisinde kendisine küçük düşürücü, aşağılayıcı bir ibarenin
bulunmadığı,bu nedenle müsnet suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediği, yine bir kısım
sanıklar hakkında '' Katil Tayyip, Edirne' den defol '' ibareli pankartı asmak suretiyle kamu
görevlisi olan başbakana hakaret ettikleri iddiası ile cezalandırılmaları için mahkememize
kamu davası açılmış ise de; sanıkların '' Katil Tayyip '' sözüne yükledikleri anlamın;
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ülkemizde yaşanan ve Gezi olayları olarak bilinen olaylar sırasında ölen kişilerin ölümünden,
olaylar esnasında ülkenin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan' ın hukuken sorumlu olduğu
manasını taşıdığı, esasen '' Katil '' kelimesinin adam öldüren kişi anlamına geldiği, her ne
kadar mağdur Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat öldürme suçunun işlenmemiş olduğu
sabit ise de;pankartta yazılı olan ibarenin yürütmenin başında olan mağdurun bu ölümlerden
dolayı sorumlu olması gerektiğini ifade eden eleştiri sınırları içerisinde kalan, tahammül
edilebilir, hakaret kastı taşımayan, provakatör nitelikte kaba bir sözden ibaret olduğu,
sanıkların hakaret kastı ile hakaret etmeyip üyesi oldukları partinin siyasi görüşleri
doğrultusunda, partinin siyasi görüşünü yansıtacak bir içerikte olan pankartı astıkları
kanaatine varıldığından müsnet hakaret suçunun kanuni unsurlarının olayda gerçekleşmediği
mahkememizce sabit kabul edilerek sanıkların unsurları oluşmayan görevi yaptırmamak için
direnme, kamu görevlisine hakaret, toplantı ve gösteri yürüyüşünün huzur ve sükununu
bozma suçlarından dolayı beraatlerine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1-Sanıkların TCK-125/1-3a maddesi uyarınca cezalandırılmaları için mahkememize

açılan kamu davasında sanıkların sübut bulan eylemlerinin kanunda suç olarak
tanımlanmamış olması nedeniyle CMK-223/2-a maddesi uyarınca BERAATLERİNE,

2-Sanıkların 2911 Sayılı Yasanın 30. maddesi uyarınca cezalandırılmaları için
mahkememize açılan kamu davasında sanıkların üzerlerine atılı suçu işlemedikleri sabit
olduğundan CMK-223/2-d maddesi uyarınca BERAATLERİNE,

3-Sanıklar Sercan Çoban, Deniz Karadeniz, Mahir Halis Demir, Rıdvan Ekinci, Doğuş
Yavuz, İpek Kıyak, Elif Sabırlı, Kadir Yavaş, Gamze Demirtaş, Yonca Koyun, Nurhan Barış
Polat, Yasemin Erten, Havva Gümüşkaya ve Sercan Gelir'in TCK-265/1 maddesi uyarınca
cezalandırılmaları için mahkememize açılan kamu davasında isnad edilen fiilin sanıklar
tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK-223/2-e maddesi uyarınca
BERAATLERİNE,

4-Sanıklar kendilerini bir vekille temsil ettirdiklerinden A.A.Ü.T. gereğince hesap
edilen 1.500'er TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklara verilmesine,

5-El konulan ve adli emanetin 2014/376 sırasında kayıtlı pankartların karar
kesinleştiğinde el konulan parti il teşkilatlarına İADESİNE,

6-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair sanıklar Çağlar Akyüz, Mert Kaplan, Sercan Çoban, Sercan Gelir, İpek Kıyak,

Kadir Yavaş, Elif Sabırlı, Yonca Koyun, Nurhan Barış Polat'ın ve sanıklar müdafii Av. Özgür
Murat Büyük, Av. Halis Yıldırım, Av. Bulut Aksoy ve Av.Gürhan Koç'un yüzlerine karşı,
katılanların yokluğunda İddia makamının huzuru ile talebe uygun sanıklar açısından
tefhimden, katılanlar açısından tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek
dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle
Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.02/10/2014
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