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[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2014/1312
 
GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
 
HAKİM: ATİLLA RAHMAN 33949
KATİP: MUHAMMED CAFER KOÇAŞ 141030
DAVACI: K.H.
MAĞDUR : BİNALİ YILDIRIM, Dursun ve Bahar oğlu, 20/12/1955 REFAHİYE doğumlu,

ERZİNCAN, REFAHİYE, Kayı mah/köy nüfusunda
kayıtlı .  TbmmÇankaya/ ANKARA adresinde
oturur.TC Kimlik No:41146175740

MAĞDUR: RECEP TAYYİP ERDOĞAN, Ahmet ve Tenzile oğlu, 26/02/1954 İSTANBUL
doğumlu, RİZE, GÜNEYSU, Dumankaya mah/köy
nüfusunda kayıtlı. T.C.Başbakanı T.B.M.M.Merkez/
A N K A R A  a d r e s i n d e  o t u r u r .  T C  K i m l i k
No:17291716060

SANIK: ERKAN ALTUNER, Mustafa ve Nazife oğlu, 24/03/1982 FATİH doğumlu,
İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA, Karadeniz
mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bostanlı Mah. Caher
Dudayev Bulvarı No:154 İç Kapı No:8Karşıyaka/
İZMİR adresinde oturur. Sabıkasız. TC Kimlik
No:30376883198

MÜDAFİİ: Av. ŞERİF ÖZGÜR URFA, Halaskargazi Cad. No:184 Ada Apartmanı K:6 D:6
Şişli/ İSTANBUL

SANIK: ÖMER BULUT YILDIRIM, Mehmet ve Firdes oğlu, 23/02/1986 İZMİR doğumlu,
İZMİR, KONAK, Atatürk mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Ertuğrul Mah. 3043 Sk. No:17 İç Kapı No:2Torbalı/
İZMİR adresinde oturur. Sabıkalı. TC Kimlik
No:14699450312

MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602
Çankaya Konak/ İZMİR

SANIK: MURAT ACAR, Hüseyin ve Makbule oğlu, 07/09/1980 TORBALI doğumlu,
TUNCELİ, PÜLÜMÜR, Bozağakaraderbent mah/köy
nüfusunda kayıtlı .  Muratbey Mah. 3705 Sk.
No:31Torbalı/ İZMİR adresinde oturur. Sabıkasız..TC
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Kimlik No:10577468356
MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602

Çankaya Konak/ İZMİR
SANIK: ALİ KEMAL AKGÜL, Veli ve Fatma oğlu, 22/08/1979 TORBALI doğumlu,

MANİSA, SALİHLİ, Kocaçeşme mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Ertuğrul Mah. İlker Doğan Cad. No:19 İç Kapı
No:2Torbalı/ İZMİR adresinde oturur. Sabıkalı. TC
Kimlik No:56311273558

MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602
Çankaya Konak/ İZMİR

SANIK: OZAN İNCEDERE, Özcan ve Nebiye oğlu, 29/06/1981 MESUDİYE doğumlu,
ORDU, MESUDİYE, Beyağaç mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Orman İşletme Şefliği Lojmanları Kat.1 D.4
Torbalı/ İZMİR adresinde oturur.Sabıkalı. TC Kimlik
No:30551262756

MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602
Çankaya Konak/ İZMİR

SANIK: BALKIZ ÖZSAYGI, Hasan ve Gülzade kızı, 08/08/1973 ŞARKIŞLA doğumlu,
SİVAS, ŞARKIŞLA, Kavak mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Ertuğrul Mah. 3080 Sk. No:9 İç Kapı
No:18Torbalı/ İZMİR adresinde oturur.Sabıkasız. TC
Kimlik No:51862632564

MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602
Çankaya Konak/ İZMİR

SANIK: KERİM ARSLAN, Mehmet ve Ümmügül oğlu, 17/06/1969 AYDIN doğumlu,
İZMİR, TORBALI, Pancar mah/köy nüfusunda
kayıtlı. Gazi Paşa Mah. Şehit Erdinç Tekirli Cad.
No:76Torbalı/ İZMİR adresinde oturur. Sabıkasız. TC
Kimlik No:30580938950

MÜDAFİİ: Av. ÖZLEM ÖNGÖRÜ KARANLIK, 1374 Sk. No:4 Mab İşh. K:6 D:602
Çankaya Konak/ İZMİR

SUÇ: Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların
Hareketlerine Katılma, Hakaret

SUÇ TARİHİ: 01/03/2014
SUÇ YERİ: TORBALI
KARAR TARİHİ: 23/06/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda:

GEREKÇE:
İDDİA:
C. Başsavcılığı tarafından 01/07/2014 tarihli iddianame ile suç tarihinde sanıklardan

Erkan'ın Türkiye Komünist Partisi İlçe Başkanı olduğu, diğer şahısların beraberlerinde 20
kişilik bir grup ile birlikte Erkan'ın önderliğinde toplanıp Tepeköy Mahalllesi Hükümet
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Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifinin önüne geldikleri, burada basın
açıklamasını sanık Erkan'ın yaptığı ve diğer sanıkların da "Hırsız Binali şehrimizden defol,
Çok zor Binali çok zor, Diktatör Tayyip Halka hesap verecek, Hırsız var" şeklinde slogan
attıkları, sözlerin kolluk tarafından tutanak altına alındığı, toplantı gösteri yürüyüşleri
kanununa aykırı izinsiz olarak düzenlenen eylem sebebiyle 2911 S.K.nin 28/1 maddesi ile
TCK'nin 125/1-3.a maddeleriyle cezalandırma istenilmiştir.

DELİLLER VE BEYANLAR:
Sanık Murat Acar Savunmasında:" Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, bizim

yaptığımız eylem siyasî bir partinin en doğal propagandasıydı, iddianamede bahsi geçen
sloganları attık,"demiştir.

Sanık Ali Kemal Akgül Savunmasında: "Olay tarihi sabahında Türkiye Komünist
Partisi üyelerine saldırı yapılmıştı, bunu protesto etmek amacıyla toplantı yapılacaktı,
toplantıya katıldık, anayasal hakkımızı kullandık, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum,
sloganlar atıldı, iddianamede bahsedilen şekilde sloganlar atılıp atılmadığını şu an
hatırlamıyorum " demiştir.

Sanık Ozan İncedere Savunmasında: "Olay tarihinde gazete satışı yapan TKP üyelerine
saldırı yapılmıştı ,bunu protesto etmek için basın açıklaması yaptık, slogan attık, fakat
iddianamede bahsedildiği şekilde slogan atılıp atılmadığını şu an hatırlamıyorum"demiştir.

Sanık Balkız Özsaygı Savunmasında: "Olay günü TKP üyelerine yapılan saldırıyı
protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına kaltıldım, anayasal hakkımızı
kullandık, ben aynı zamanda SES iş yeri temsilcisiyim, hem kurumsal hem bireysel olarak
basın açıklamasına katıldım, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum "demiştir.

Sanık Kerim ArslanSavunmasında: "Olay tarihinde arkadaşlarımıza yapılan saldırıyı
protesto etmek amacıyla basın açıklamasına katıldık, kişiye yönelik herhangi bir eylemimiz
söz konusu değildir."demiştir.

Sanık Ömer Bulut Yıldırım Savunmasında:" Olay tarihindegazete dağıtımı yaparken
saldırıya uğradım bunu protesto etmek amacıyla basın açıklamasına katıldım, anayasal
hakkımı kullandım, kişiye yönelik herhangi bir eylemimiz söz konusu değildir." demiştir.

Sanık Erkan Altuner Savunmasında: "Ben Türkiye Komünist Partisi Torbalı İlçe
Başkanlığı görevini yürütüyorum, olay tarihinde partimiz üyelerine yapılan saldırıyı protesto
etmek amacıyla basın açıklaması yaptık, anayasal ve siyasal haklarımız kullandık, kişisel
olarak kimseyi hedef almadık, siyasî olarak yönetimdeli partiyi eleştirdik, kamusal düzeni
bozmadık, eylemimiz barışçıldır, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."demiştir.

Sanıklar Ömer, Ali Kemal, Ozan ,Kerim, Murat ve Balkız müdafii Av. Özlem Öngörü
Karanlıkbeyanında  "Müvekkillerin savunmalarına katılıyoruz, olay tarihinde arkadaşlarına
yapılan saldırıyı kınamak için yapılan basın açıklamasına katılmışlardır, sloganlar atılmıştır,
fakat bu sloganlar kişiye yönelik saldırı mahiyetinde değildir, siyasi olarak eleştiri
mahiyetindedir, ayrıca celse arasında ayrıntılı savunma dilekçemizi ve benzer karar
örneklerini de dosyaya sunacağız, müvekkillerim anayasal ve uluslararası sözleşmeler
uyarınca tanınan ve korunan haklarını kullanmışlardır, böylesi bir iddianamenin düzenlenerek
mahkemenin önün gelmesi bu hakkın kullanımına engel teşkil etmektedir, bu suçlamaların
hiçbirisini kabul etmiyoruz"dedi.

Dosyasındaki verilerine nazaran;
-Sanıkların izafe edilen eylemlerine konu CD kaydının dosyasına sunulduğu, CD
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çözüm tutanağının 4 sayfadan ibaret polis memuru Murat Baran tarafından düzenlendiği,
-01/03/2014 tarih saat 17:00 itibarıyla grubun Belediye Meydanı'na doğru yürüyüşe

başladıkları 30 kişiye ulaşıp belirtilen sözleri sarf edip oradan kısa bir yürüyüş ile
dağıldıklarının iki polis memuru tarafından tutanak altına alındığı, tüm bu olayların bir saat
yirmi dakikalık bir süreçte geliştiğinin tutanaklandırıldığı, C. Savcısı ile yapılan telefon
görüşmesi tutanağının olay saat ile örtüşmediği,

-Yargılama sürecinde davaya ilişkin tebligatın mağdurlardan R. Tayyip Erdoğan'a
10/09/2014 tarihinde tebliğ edildiği, katılma talep ya da dilekçesinin sunulmadığı, mağdur
Binali Yıldırım'a 29/08/2014 tarihinde tebliğ edildiği, dosya arasında yöntemine uygun
herhangi bir vekaletname ve katılma dikekçesinin bulunmadığı, katılma talepli dilekçenin Av
.Serkan Bayram isminde bir şahıs tarafından dilekçe ilişiğinde herhangi bir vekaletname
bulunmadığı üzere gönderildiği, UYAP kontrolünde ne herhangi bir dilekçe ekinde ne de ayrı
olarak gönderilmiş bir vekaletnameye rastlanmadığı, dosyasına giren belge doğrultusunda
18/11/2014 havale tarihli hâkimin aldırdığı UYAP çıktısı üzerinden yöntemsiz olarak aynı
celsede vekil olduğu bilinmeyen ve dosyasında belgesi bulunmayan Av. Serkan Bayram'ın
talep dilekçesi doğrultusunda katılma kararı verildiği, mahkememiz tarafından yöntemsiz
katılma karının mağdur Binali Yıldırım adına bu aşamaya kadar bir şikayet dilekçesi ya da
katılma beyanı sunulmamış olmakla 23/06/2015 tarihli oturumda kararın kaldırıldığı,

-Sanıkların yargılama sürecinde vekâletnameli müdafiileri yardımıyla temsil
edildikleri, savunma beyanlarının huzurda alındığı, özetle eleştiri hakkını ve anayasal barışçıl
gösteri haklarını kullandıklarını, olaydan bir gün önce gazete dağıtan TKPlilere aralarında
Ömer Bulut Yıldırım isimli sanık da bulunduğu üzere AKPli olarak değerlenderdiği kişilerce
saldırı yapılmasını protesto etmek düşüncesiyle toplanıp TKP İlçe Başkanı tarafıdan basın
açıklaması yapıldığı, bunun anayasal bir hak olduğunu, suç kastı taşımadıklarını, eleştiri
haklarını kullandıklarını belirttikleri anlaşılmıştır.

DEĞERLENDİRME VE KABUL:
Sanıkların üzerine izafe edilen suçlamalar her bir mağdur yönüylekamu görevlisine

görevinden dolaylı hakaret suçuna ve 2911 S.K.nin 28. maddesine göre izinsiz/kanunsuz
gösteri yürüyüşü yapmak fiiline ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Yasa koyucu 2911 sayılı yasanın 28. maddesinde kanuna aykırı toplantı veya gösteri
yürüyüşleri düzenleyen veya yönetenlerle bunların hareketlerine katılanları ve güvenlik
kuvvetlerine veya (...) toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespit için
görevlendirilenlere bu görevlerini yaptıkları sırada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve
müessir kuvvet sarfetmek suretiyle mani olanları cezalandırmakta, bildirime göre yapılan
toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde düzenleme komitesindekilerin bir kısım vasıf eksik ya da
uyumsuzluklarını ayrıca cezâî müeyydie altına almaktadır.

Sanıklara izâfe edilen ve bağlayıcı belge niteliğindeki iddianamedeki zikredilen husus
ise şahısların toplam yanlarındaki 20 kişilik grup ile birlikte Hükümet Caddesi üzerinde
bulunan Tarım Kredi Kooperatifi önünde tıoplanmak, Erkan'ın basın açıklaması yapmasıve
diğer sanıkların da iddianamede belitilen sözleri sarf etmesi ve slogan atmasından ibarettir.

Tüm tutanakları incelendiğinde ve savunmalar ile birlikte değerlendirildiğinde toplantı
ve gösteri yürüyüşünün planlı, önceden düzenlenmesi öngörülen/duyurulan ya da bildirim
yapılarak yapılacağı konusunda idarenin haberdar edildiği bir gösteri yürüyüşü ya da
toplanma olmadığı anlaşılmakta spontane gelişen, bir gün önceki olay dolaylı amir karar
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ile karşı tepki vermek ve kendilerine yönelen saldırının geldiği cenaha yönelik bir
açıklama yapmak ve seslerini duyurmak gayretiyle icra edildiği, anlaşılmaktadır.

2911 sayılı yasanın 28. maddesi kaposamında suç olarak değerlendirilecek herhangi
bir eylem bulunmayıp uyarı yapılarak ya da dağılmaları istenilerek dağıtılmış bir toplantı ya
da gösteri yürüyüşü de söz konusu değildir.

Nitekim yerleşik yargısal kararlarda da bu husus belirtilmiş ve şu şekil bir
değerlendirme Yüksek Yargıtay C. Başsavcılığı'na ve Ceza Genel Kurulu uygulamalarına(
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2006/8-208 E. 2006/206 K. Sayılı 10.01.2006 tarihli
kararı )  sirayet etmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 20. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin
barışçıl toplantı hakkına sahip olduğu belirtilmiş,

Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesinin 21. maddesinde de;
“Barışçıl bir biçimde” toplanma hakkı hukuk tarafından tanınır. Bu hakkın kullanılmasına
ulusal güvenliği ve kamu güvenliğini, kamu düzenini, sağlık veya ahlaki veya
başkalarının hak ve özgürlüklerini koruma amacı taşıyan, demokratik bir toplumda
gerekli bulunan ve hukuka uygun olarak getirilen sınırlamaların dışında başka hiçbir
sınırlama konmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesinin 1. fıkrasında; herkesin
asayişi bozmayan toplantılara katılma hakkına sahip olduğu, 2. fıkrasında ise, bu hakkın
demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu
emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi,
sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla
ve ancak yasayla sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.

Anayasamızın 34. maddesinde ise ;AİHS’nin 11. maddesi ile örtüşecek şekilde;
herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra bu hakkın ancak, milli güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya
başkalarının hak ve  özgürlüklerinin korunması  amacıyla  ve  kanunla
sınırlandırılabileceği ve kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerin kanunda
gösterileceği öngörülmüştür.

2911 Sayılı Kanunun 6. maddesinde; “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe
sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.

Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde
veya yollarda toplantı ve yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve
dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak önceden
duyurulur..” hükmü mevcuttur.

2911 Sayılı TGYK nun 28. maddesinde kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleyen ve yönetenlerin ve katılanların cezalandırılacağı belirtilmiştir.

2911 SK nun 32. maddesi kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız olarak
katılanlar, emir ve ihtardan sonra kendiliğinden dağılmazlar ve hükümet kuvvetleri tarafından
zorla dağıtılırsa bir yıl altı aydan, üç yıla kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılır.

Güvenlik amirinin 24. maddenin 1. fıkrası uyarınca yaptığı dağılma isteğini yerine
getirmeyen düzenleme kurulu üyeleri hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.

Dağıtma sırasında cebir veya şiddet veya tehdit veya saldırı veya mukavemette
bulunanlar fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç yıldan
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beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 23.maddede yazılı hallerden biri gerçekleşmeden
veya 24. madde hükmü yerine getirilmeden yetki sınırı aşılarak toplantı ve yürüyüşlerin
dağılması halinde yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri işleyenlere verilecek cezalar dörtte bire
kadar indirilerek uygulanabileceği gibi, icabına göre büsbütün de kaldırılabilir.

2911 SK nun 32/1 maddesindeki suçun oluşabilmesi için,
a)Toplantı ve gösteri yürüyüşünün kanuna aykırı olması, (m.23)
b)Kolluk güçleri amirinin topluluğa dağılma, aksi takdirde zorla dağıtılacağı ihtarında

bulunması,
c)İhtara uyulmaması üzerine topluluğun zorla dağıtılması gerekir.
2911 SK nun 32/3. maddesindeki suçun oluşabilmesi için güvenlik amirinin yaptığı

ihtara rağmen dağılmayıp güvenlik güçlerince zorla dağıtılanlarca; dağıtma sırasında güvenlik
görevlilerine cebir, şiddet, tehdit, saldırı veya mukavemette bulunulması gerekir.

Görüldüğü üzere belirtilen suçlardan hiçbirisi teknik olarak oluşmamaktadır.
Kişilerin bir fikir ya da düşünceyi açıklamak maksadıyla kapalı veya açık yerlerde

gösteri, defile, yürüyüş, toplantı biçiminde bir araya gelmeleri sözleşmeenin 11. maddesinde
toplanma özgürlüğünün tanımı yapılmamış ise de mahkemenin bir kararında bu şekilde
tanımlanmıştır.(Anayurt, agms40) bu tanıma göre koruma altına alınan özgürlüğün konusu
kişilerin ortak çıkarlarını korumak ve savunmak, bu amaçla fikir alışverişinde bulunmak üzere
iradi ve geçici olarak özel veya kamusal alanlarda bir araya gelmeleridir.

Djavit An v. Türkiye davasında (20/02/2003 tarih ve 20652/192, polis akademisi
AİHM Kararları cilt 2 sayfa 5 Nisan 2003 s. 219vd) davasında "Üye Devletler sadece barışçıl
amaçlı düzenlenen toplantı düzenleme ve toplantıya katılma özgürlüğünü korumakla
kalmamak , bu hakkın kullanımını engelleyen makul olmayan dolaylı sınırlamalar koymamak
durumundadır. Her ne kadar 11. maddenin temel amacı kişilerin haklarına yetkililerin keyfi
müdahalesini engellemek ise de bu hakkın kullanımı için Devletlerin üzerine düşecek pozitif
yükümlülükler de olabilir. (Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli
Yargı Sempozyumu Ankara 2004-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Özgürlüğü ile ilgili ve
değişiklikler ve AİHM ve Yargıtay Uygulaması, Sahife 528- Hamdi Yaver Aktan Yargıtay 8.
C.D. Üyesi )

Yargıtay tarafından (Yargıtay 8. C.D.nin 09/09/1997 tarih 10518/11621 E-K sayılı
kararı gibi); "düşük fiyat verilmesi ve bundan dolayı tarlada çürüyen domates fiyatlarını
protesto için kara yolunda toplantı yapmak istemi reddedilen Ziraat Odası Başkanı ile
üreticilerin Devlet Karayolu'na traktörlerini çekip domatesleri yola dökmeleri sonucu yolun
kısmen kapatılması ve yapılan konuşmalardan sonra topluluğun dağılması demokratik
hakların elde edilmesine yönelik eylem olarak" kabul edilerek mahkumiyet kararına karşı
bozma yapılmıştır.(Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı
Sempozyumu Ankara 2004-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Özgürlüğü ile ilgili ve
değişiklikler ve AİHM ve Yargıtay Uygulaması, Sahife 530- Hamdi Yaver Aktan Yargıtay 8.
C.D. Üyesi )

Hakaret suçlamalarına yönelik değerlendirme yapıldığında mağdurlardan R.
TayyipErdoğan'ın şahsına karşı zikredilen davaya dayanak tek sözün bağlayıcı iddianame
belgesinde "...diktatör Tayyip halka hesap verecek..." sözleri olduğu anlaşılmnaktadır.
Mağdurun kastedildiğinde herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak toplantı ve gmösteri
yürüyüşünü icra eden grup ve basın açıklaması yapan sanığın siyasi kimliği gözetildiğinde
Türkiye Komünist Partisi İlçe Başkanı olduğu nazara alındığında ve katılımcıların da
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belirtilen partinin sempatizanı ya da üyesi olduğu değerlendirildiğinde sarf edilen sözün bir
kanaat açıklamasından ibaret bulunduğu, diktatörlük gibi baskıcı yöntem sergileyen
rejimlerdeki yöneticilere izafe edilen kavramın mağdura izafe edilmesinin siyasi bir yöntem
ve kararlılık olduğu, uygulamada çokça benimsendiği, bir çok siyasi parti yönetici ya da alt
düzey ilgililerinin benzer kanaatler açıkladıkları, siyasi yaşama girmenin ve burada boy
göstermenin bir neticesi bulunduğu anlaşılmaktadır.

Siyasi yaşamda rol alan parti yönetici ya da liderleri hele iktidarda iseler çok sayıda
uygulamaları sebebiyle bu tarz suçlama ya da incitici sözlere muhatap kalabilmektedirler.
Düşünsel olarak TKP ve yandaşlarının AKP Yöneticisi ve Lideri konumundaki mağdura karşı
bu şekilde ve 12 yılı aşan iktidarındaki uygulamalarından kaynaklı düşünce içerisinde
olmaları ve bu yollu bir kanaatlerinin bulunması, düşünce açıklamaları açısından ve siyaseten
gayet normaldir. Bir madde-i mahsusa tayini bulunmadığı gibi bir siyasi taraftar ya da
yöneticisine neden bu şekilde hissediyorsun diye her bir sözünden hesap sormaya kalkışmak
da başlı başına toplumsal anlamda özgürlüklerin kısıtlanması ve izafe edilen uygulamayı
doğrular mahiyet taşıyabilecektir. Bu dahi demokratik topolumlarda yerleşik yargısal
uygulamalar ve yukarıda zikredilen tarzda özgürlükleri benimseyen AİHM Kararları ve
uygulamalarıyla bağdaşır mahiyet arz etmez.

Sanıkların bu sebeplerle söz konusu mağdur R. Tayyip Erdoğan'a karşı sarf ettikleri
diktatör olup halka hesap vereceğinden bahseden sözleri dolaylı CMK 223/2.a maddesi
uyarınca suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar vermek
gerekmiştir.

Sanıkların mağdurlardan Binali Yıldırım'a karşı sözleri İzmir Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı oluşu kaynaklı ve Belediye Başkanlığı'nı kazanamayacağını vurgular
mahiyetteki sözleri ile hırsız izafesinden kaynaklıdır. Burada İzmir'den çekip gitmesini ve
seçimi kazanamayacağını vurgulayan sözlerinde suç unsuru taşıyan bir husus
bulunmamaktadır. Hırsız sözünün sarf edilme sebebi ise Türkiye'nin geçirdiği bir 17-25
Aralık sürecinden kaynaklı ve mağdurun bacanağının bulaştığı ileri sürülen bir soruşturma
kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Ancak sanıkların sözlerinde hırsız ibaresi yalın olarak
kullanılmış, herhangi bir şeyin kast edildiği noktasında üzerine izafe ya da ekleme
yapılabilecek bir ifade içermemektedir. Bu noktada sanıkların sözlerinin mağdura karşı kamu
görevinden kaynaklı olduğunu ileri sürmek olasılığı yoktur. Suç tarihi itibarıyla Binali
Yıldırım herhangi bir şekilde Devlet Bakanı olmayıp bu noktada 25/12/2013 tarihinde İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklaması sonrasında istifa etmiş konumdadır.
Bu durumda sarf edilen hırsız sözünün bakanlığı ile ilişkilendirilmesi gerektiğini belirten bir
başka konuşma ya da söze rastlanmadığından ve şahsın o tarih itibarıyla kamu görevlisi
kavramından söz edilebilmesi olasılığı değildir. TCK'nin 125/3.a maddesindeki hakaret
suçunun nitelikli ve takibinin şikayete bağlı olmaktan çıkaran ve TCK 131/1 maddesi
uyarınca eylemi kamu davası haline sokan unsur "Kamu Görevlisine Karşı Görevinden
Dolaylı" hakaret içermesine bağlıdır. Hırsızlık yalın olarak izâfe edilip suçun işlenmdiği ileri
sürülen 01/03/2014 tarihinde mağdur Binali Yıldırım'ın bir kamu görevi bulunmadığından bu
şahsa karşı hırsız tabirinin görevinden mahreçli söylenildiğini zorlama ile ileri sürmek olası
değildir. Bu bağlamda 5237 S.K.nin 6/1.c bendini irdeler ve değerlendirir iken 5237 S.K.nin
125/3.a maddesinde yalnızca kamu görevlisi olması dolaylı değil kamu görevlisine karşı
görevinden dolaylı hakaret içermesini aramak gereklidir.

Özel bir isnat içermeyen, bir olaya izâfe olmayan hırsız sözünden dolaylı bu nedenle
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mağdurun şikayetinin aranması ve şikayetinin TCK'nin genel prensipleri gereği 73/1.
maddede zikredilen biçimde "6 aylık süre içerisinde yapılması gereklidir" 01/03/2014
tarihinde işlenilen eylemden ve faillerden aynı anda mağdurun haberdar olduğunu ileri
sürmek olası değil ise de; davaya ilişkin haberdar olma işlemi mahkeme tarafından yapılan
29/08/2014 tarihli duruşma tebligatı ile ıttıla kesbedilmiş olacaktır. Süre bu tarihten bile
başlatılsa geçen süreçte yargılama süresi dahil müşteki tarafından kendisince asaleten ya da
yöntemine uygun bir vekâlet sunmak suretiyle vekili aracılığıyla vâki bir şikayet yoktur. Her
ne kadar mahkemece yöntemsiz biçimde hiçbir şekilde dilekçeye ekli olmayan, dilekçeye ekli
bir vekâletin varlığından bahsetmeyen ve UYAP'ta da hiçbir kaydı bulunmayan Av. Serkan
Bayram tarafından katılma talebinin 18/11/2014 tarihli UYAP çıktısıyla dosyaya giren
biçimde verildiğinden bahisle katılma kararı verilmesi yöntemsiz sayılmış ve katılma kararı
kaldırılmıştır. O halde TCK 125/3.a maddesini ihlal etmeyen ve 125/1 maddesini ihlal ettiği
değerlendirilen ve 131/1 madde uyarınca şikayete bağlı hakaret suçundan dolaylı mağdur
Binali Yıldırım'ın yöntemine uygun ve yasal süresinde bir şikayeti vardır denilemeyecektir.
Bu durumda TCK'nin 131/1 ve 73/1 delâletiyle CMK 223/8 maddesi uyarınca kamu davasının
düşmesine karar vermek gerekmiştir.

Sanıkların beraat hükmüne bağıtlı olarak yapılan giderler kamu üzerinde bırakılmış,
sanıklar yönüyle beraat dolaylı maktu' ücret-i vekâlet verilmesine temyiz yasa yolu açık
olmak üzere karar kurmak icap etmiştir.

H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarıdaki gibidir
I-SANIKLARIN ÜZERİNE TORBALI C.BAŞSAVCILIĞI’NIN 2014/1312 ESAS VE

2014/591  NUMARALI VE 01 .07 .2014  TARİHLİ  İDDİANAMESİİLE ATILI
SUÇLAMALARINA NAZARAN ;

1-Sanıkların hakkında 2911 Sayılı TVGYH. Kanunun 28/1 maddesine göre
cezalandırılmaları istemi ile her ne kadar kamu davası açılmış ise de ;

Kanunun amacına, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin Anayasal ve Yasal
(2911 SK.) daki hak düzenlemelerine, yerleşik Yargısal uygulamalara ve AİHM.nin tatbikatına
nazaranatılı suçun yasal unsurları oluşmamakla5271 SK.m.223/2-a uyarınca ATILI
SUÇLAMADAN TÜM SANIKLARIN AYRI AYRI BERAATLERİNE,

 
2-Sanıkların hakkında TC.Başbakanı R.Tayyip Erdoğan'a karşı ve kamu

görevlisi sıfatından dolaylı hakaret suçundan dolaylı 5237 SK.m.125/1,3-a maddelerinden dolayı
cezalandırılmaları istemi ileher ne kadar kamu davası açılmış ise de ;

Toplantı ve Gösteri yürüyüşünde Sarf edilen sözlerin niteliğine, kanunun
amacına, bazsın açıklaması ve atılan sloganların bütününün içeriğine, sanıkların siyasi kimlik taşıyan
ve farklı siyasi görüşü ve düşünüşü bulunan bir partinin ilçe başkanı ve taraftarları oluşuna , yerleşik
Yargısal uygulamalara ve AİHM.nin tatbikatına nazaranatılı suçun yasal unsurları
oluşmamakla5271 SK.m.223/2-a uyarınca ATILI SUÇLAMADAN TÜM SANIKLARIN AYRI
AYRI BERAATLERİNE,

 
3-Sanıkların hakkında 25.12.2013 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanlığına adaylığının partisince açıklanması sonrasında istifa eden ve kamu görevlisi kimliğini
yitiren mağdur Binali Yıldırım'a karşıve kamu görevlisi sıfatı bulunduğundan bahislehakaret
suçundan dolaylı 5237 SK.m.125/1,3-a maddelerinden dolayı cezalandırılmaları istemi ileher ne
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kadar kamu davası açılmış ise de ;
Mağdur Binali Yıldırım'a karşı sarf edilen sözlerin maddei mahsusa ( özel

isnat) içermeksizinhakkında "hırsız" sözünden hakarete dayanmasına, istifa tarihine nazaran
kamu görevlisi sıfatının bulunmamasına, yalın hakaret suçunun takibinin şikayete bağlı olup
dosyasında şikayet talebinin hazırlık soruşturmasında bulunmamasına, süreli şikayetin azami
süresinin kanuni niteliğine, fiile ve faile ıttılaın asgari kovuşturma tebliğinin mağdura yapılması
olarak bile baz alınsa yargılama sürecinde yazılı bir şikayet talebinin var olmamasına, her ne
kadar katılan sıfatına karar verilmiş ise de usulsüz ve dayanaksız kararın kaldırılmış
bulunmasına ,yine mağdurun vekilinin dosyasına sunulan bir vekaletnamesi olmaksızın
şikayetlerinin varlığı ve devamına ve katılma talebine ilişkin dilekçesi dahilinde ekli bir
vekaletin bulunduğuna işaret eden " eki" ibaresinin bile bulunmayıp süreç dahilinde bu yollu
geçerli ve yöntemine uygun bir vekalet ibraz edilmemiş olmasına, 6 aylık şikayet süresinin
herhalde geçmesine ve vekaletin sonradan mahkeme tarafından aranıp bulunarak şikayetin
tamamlattırılması gibi bir Ceza Usul Kuralı bulunmamasına nazaran ;

TCK.m.125/1 maddesine yönelen ve kamu görevlisi sıfatı olmamakla takibi
5237 SK.m.131/1 uyarınca şikayete bağlı bulunan suçta şikayetin yasal süresinde asil veya
yöntemine uygun olarak verilip sunulan biçimde vekaletnameli vekilinintalebi ile mevcut
bulunmamasına nazaran ;  TCK.m.131/1 ve 73/1 del. İle 5271 SK.m.223/8 uyarınca KAMU
DAVASININ DÜŞMESİNE,

II-SONUÇ HÜKÜMLERİNE NAZARAN ;
1-Beraat kararları ve düşme kararı sebebiylebu dosyasındayapılan tüm

yargılama giderlerinin ( 9 adet tebligat gideri 81,00TL nin ) CMK.m.324/1-2 del. İle 327/1
uyarınca  takdiren kamu üzerinde bırakılmasına ,

2-Mağdur Binali Yıldırım'ınkatılan sıfatına karar verilmiş ise de usulsüz ve
dayanaksız kararın kaldırılmış bulunmasına nazaran ; mağdurunyalnızca bu yönden kararı
temyiz yetkisi bulunduğuna,

3-Eylem tarihindeki TC.Başbakanı R.Tayyip Erdoğan katılan olmamakla sair
yönden ( özel hukuka ilişkin şahsi haklar ),karar kurulmasına olanak bulunmadığına,

4-Tüm sanıklar kendilerini  vekaletnamelibir müdafii yardımı ile temsil
ettirmekle, beraat nedeniylehüküm tarihinde geçerli A.A.Ü.T. nin 14/5 maddesince
(1.500,00TL) maktu ücreti vekaletin hazineden tahsili ile her bir sanık asile ayrı ayrı
verilmesine,

5-5320 SK.nun 18/1-a maddesine rağmen 8/1 maddesinin açık hükmü doğrultusunda
halen1412 SK.m.305-326 hükümleri (322/4-5-6 fıkraları hariç) yürürlükte bulunduğundan dolayı1412
SK.m.305/1 gereğince temyiz yolu açık olduğunun ve temyiz yerinin Yargıtay olduğunun
belirtilmesine,

6-Temyizin 1412 SK.m. 310 gereğince hükmün tefhiminden(yokluktaki kararlarda
tebliğden itibaren ve herhalde tefhim/tebliğ günleri sürehesabındasayılmaksızın) bir hafta içinde
hükmü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine yapılacak beyanla olabileceğinin,
beyanıntutanağa geçirileceğinin ve tutanak hakime tasdik ettirileceğinin belirtilmesine,

Dair, Sanık Erkan Altuner müdafii ve diğer sanıklar müdafiinin yüzlerinde,
mağdurların yokluklarında yasa yolları (temyiz) yukarıdaki hal ve şart üzere açık olmak üzerekarar
verildi. 23.06.2015
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