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T.C.
DENİZLİ
7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
 
DOSYA NO: 2013/351 Esas
KARAR NO: 2014/118
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2013/5343
 
GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
 
HAKİM: HAKİ ÖNCÜ     36004
C. SAVCISI: GÜRKAN ÜNAL 38846
KATİP: SİBEL GÜNEŞ   117711
 
DAVACI: K.H.
SANIK:DOĞUKAN ERTAN, Ertan ve Berrin oğlu, 11/03/1992 CEYHAN doğumlu, ADANA,

CEYHAN, Konakoğlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Siteler Mah.
6240 Sk. Hasret Apt. Çatı Kat No:21 Merkez/ DENİZLİ adresinde
oturur.TC Kimlik No:18766064648

VEKİLLERİ: Av. RÜSTEM CAN, Av. MÜJDAT İLHAN, Av. ADİL DEMİR, Av. ABDULLAH
BATUR, Av. GÜLİZAR BİÇER KARACA, Av. SAMİ
KAPLAN, Av. CEM BATUTLAN ESEN ,Av. BÜLENT NURİ
ÇAVUŞOĞLU, Av. AHMET ERGİN, Av. YILDIRIM AYCAN,
Av. HASAN OZAN ORPAK

SANIK: ALİ ŞİMŞEK, Mehmet Kamil ve Halime oğlu, 14/05/1961 HANÇALAR doğumlu, DENİZLİ,
ÇAL, Hançalar - Güney mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adalet Mah.
10146 Sk. No:4 İç Kapı No:15Merkez/ DENİZLİ adresinde
oturur. TC Kimlik No:13492980118

VEKİLİ: Av. ASUMAN TOKGÖZ SUCU, Cinnah Caddesi Willy Brant Sokak No:13 -
ÇankayaÇankaya/ ANKARA

SANIK: KEREM YILDIRIM, Cemil ve Aliye oğlu, 09/10/1985 KIRIKKALE doğumlu, KIRIKKALE,
SULAKYURT, Yeşilyurt mah/köy nüfusunda kayıtlı.Etlik Mah.
Kuyuyazı Cad. İncili Sok. No:10 Etlik Keçiören /ANKARA
adresinde oturur. TC Kimlik No:35048320162

SANIK: GÜLDANE PEKDOĞAN, Esalettin ve Hatice kızı, 30/06/1990 KIRIKKALE doğumlu,
KIRIKKALE, KESKİN, Üçevler mah/köy nüfusunda kayıtlı.
İncesu Mah. Kirazlı Sok. 8/3 Kolej /ANKARA adresinde oturur.
TC Kimlik No:22304422616

SANIK: RECAİ ALTUNTAŞ, Nurettin ve Fetiye oğlu, 05/09/1985 ARTVİN doğumlu, ARTVİN,
MERKEZ, Salkımlı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bağlarbaşı Mah.
Bahçe Sk. No:6 İç Kapı No:2Maltepe/ İSTANBUL adresinde
oturur. TC Kimlik No:16357523710

SANIK: CEM DİKMEN, Arif ve Meral oğlu, 19/08/1991 TURHAL doğumlu, TOKAT, TURHAL,
Gündoğdu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Siteler Mah. Bursa Cad.
No:39C İç Kapı No:6Merkez/ DENİZLİ adresinde oturur. TC
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Kimlik No:27935447236
SANIK: CÜNEYT ÇELİK, Tahsin ve Sona oğlu, 05/06/1990 KARTAL doğumlu, GÜMÜŞHANE,

ŞİRAN, Eldiğin mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bursa Cad. Çaykent
Sitesi A Blok K:2 D:6  Merkez/ DENİZLİ adresinde oturur. TC
Kimlik No:43576233014

SANIK: SÜLEYMAN CAN BAYRAM, Zeki ve Fadime oğlu, 01/01/1991 DÜZCE doğumlu,
KÜTAHYA, SİMAV, Gökçeler mah/köy nüfusunda kayıtlı.
Siteler Mah Bursa Cad. No:39 Çağkent Sitesi A Blok K:2/6
Merkez /DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik No:25022272990

SANIK: MUSTAFA KAYKAN, Sadık ve Emine oğlu, 16/03/1987 ACIPAYAM doğumlu, DENİZLİ,
SERİNHİSAR, Yenice mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şemikler Mah.
Karapınar Cad. No:65 İç Kapı No:15Merkez/ DENİZLİ adresinde
oturur.TC Kimlik No:24082644808

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

SUÇ TARİHİ: 03/06/2013
SUÇ YERİ: DENİZLİ/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 12/03/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan
yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Denizli C.Başsavcılığının09/07/2013tarih ve 2013/5343 esas sayılı iddianamesi ile sanıkların
2911 Sayılı yasanın 28/1 maddesi, 5237 sayılı TCK'nun53. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları
için kamu davası açılmıştır.

Demokrasinin kelime anlamı; tüm üye veya vatandaşların organizasyon veya devlet politikasını
şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimi olarak tanımlandırılır. İleri Demokrasi ise;
21.nci yüzyılın teknolojisini kullanarak demokrasiyi geliştirmeyi amaçlamak bunun içinbasın özgürlüğü,
fikir ve düşünce özgürlüğü ile ifade özgürlüğü konularında ileri düzeyde çaba sarf ederek insanların
özgürlük sınırlarının arttırılması çabasının güdüldüğü bir yönetim biçimi olacaktır, daha doğrusu
olmalıdır.

Toplantı ve Gösteri yürüyüşü yaptıkları ileri sürülen ve sanık olarak yargılanan bu kişilerin eğitim
durumları incelendiğinde ağırlıklı olarak üniversite mezunu ve aydın olarak nitelendirilebilecek bir
topluluk olduğu görülecektir. Sanıkların dosya kapsamı ve delil durumu incelendiğinde bir araya gelme,
toplanma ve basın açıklaması yapma düşüncelerindeki amaç, daha önceden yapılan farklı zaman ve
yerlerdekigösteri yürüyüşlerine, güvenlik güçlerince orantısız güç kullanılması neticesi birden çok
göstericinin ölmesine duyulan üzüntünün dile getirilmesine çalışıldığı ve bu toplanma amacının
demokratik tüm ülkelerde olağan bir davranış olduğu aşikardır.

Ülke tarihimize baktığımızda daima farklı düşünen değerlerin, ağırlıklı olarak ölümleri sonrasında
zenginlik olarak kabul edildikleri, yaşarken tehlike olarak görünen bu kişilerin ölümü ile birlikte iadeyi
itibarlarının verilmesine çalışıldığı, hatta ülkemiz dışında olan bazı mezarların getirilmesinin çabalandığı
görülmektedir. 12 Eylül 1980 ihtilali öncesinde halkın özgürlüğü için mücadele ettiğini söyleyen sol
görüşlü gençlerle devletin bekası için mücadele ettiğini söyleyen ülkücü gençlerin binlercesi bir oyun
sonucu yok olmuştur. Oysa ki her iki farklı düşüncede olan gençliğin amacının bir bütün olarak Ulu
Önder Atatürk'ümüzün söylediği gibi Türkiye Cumhuriyetinin gelişmiş medeniyetlerseviyesine
ulaştırmak, insanların insanca sosyal ve ekonomik yönden daha iyi şartlarda yaşamasını amaçlayan bir
düşünce için mücadele ettikleri görülmüştür.

Yaşanan darbe sonrasında 17 yaşında farklıdüşünüyor diye asılan Erdal Eren 'in ardından yazılan
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"Son Bakıştaki O Gözler Kaldı Aklımızda" şarkısını dinler, farklı düşündüğü için rahmetli Muhsin
Yazıcıoğlu'na Mamak Ceza Evinde yapılan işkenceleri dile getirdiği "Üşüyorum" şiirini okudukça
yapı lan zulümlere  yanar ,  farkl ı  düşünüyor  diye yazar  Sabahatt in Ali 'y i  Is t ı ranca
Dağlarındaöldürdüğümüze yanar,farklı düşündüğü içinülkemizden kaçmak zorunda kalan Nazım
Hikmet'leri Ahmet Kaya'ları başka ülkelerdeki mezarlarında ziyaret eder,çiçek bırakır Fatiha okur, son
olarak da gezi parkı protestoları sırasında polis memurları tarafından atılan gaz bombasının başına isabet
etmesi sonucu 268 gün komada kalan 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın ölümüne yanar dururuz.

Anadolunun kilimi gibi, motiflerdeki renkler gibi farklılıklardan güzellik doğar. Ülkemizde son 30
yıldır yaşanan terör sonrası terörü destekleyen bir etnik guruba dahi olgunluklaile el uzatan,kucak açan
Devletimizin aynı olgunluğu farklı düşünenlere de göstermesi gerekir. Bu cennet vatanımız hepimizindir.
Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hangi etnik kimliği olursa olsun, hangiinanca hizmet ederse
etsin farklılığı zenginlik olarak görüp kabul etmek gerekir. Ayakta duranı, oturanı, yürüyeni, tencere
tava çalanı, ışık yakıp söndüreni tehdit, tehlike olarakgörmek, sesini kesmek için mücadeleetmek
bırakın ilerisini demokrasi ile bağdaşmaz. Şiddet unsuru taşımayan sadece etkiye tepki ölçüsü
doğrultusunda tepki gösteren bu sanıkların suç işleme kastı ile hareket etmediklerinin düşünülmesi
gerekir. El ele, kol kola göstericimizle, polisimizle, askerimizle,sağcısıyla, solcusuyla, inananıyla,
inanmayanıyla bir halay çeker gibi aydınlık geleceğe yol almamız gerekir.

Çoğunluktan farklı düşündüğü ileri sürülen bir avuç gencin, Devlet için tehlikeli görülmemesi,
onların farklı olan seslerini çıkarmalarına yasa dışı gösteri yaptıkları iddiasıyla engel olunmaya
çalışılmaması, demokrasinin oluşması ve yerleşmesi için gerekli ve olması gereken bir davranıştır.
Bırakın insanlar farklı olsun,farklı düşünsün, farkındalıklarınıdile getirsinler. Valilik makamı tarafından
çoğunluğun görüşünde olmayan hiç bir gösteri için ağırlıklı olarak izin verilmediğinden farklı olan farklı
düşünen hiç kimsenin Ülkemizde gösteri veya toplanmaya hakkı ne yazık ki görülmemektedir. Bırakın
toplantı ve gösteri yürüyüşüne Valilik Makamının izin vermesi, bu günlerde Cumhuriyet Savcıları
tarafından yapılması düşünülen operasyonların izninin dahi Validen alınması yönündeki düşünce ve
tasarıların tamamiyle ne demokrasi ile ne de Hukuk Devleti ile bağdaşmayacak bir düşünce ve düzenleme
olacağı açıktır.

Ne yazık ki ülkemizde şuan, farklı düşünen kitlenin sindirilmesi sürecinde ülke genelinde
itfaiyelerin kullandığı sudan çok toma araçlarının su kullandığı ve göstericilere su sıktığı ortadadır.
Sıkılan suyun da insan için zararlı olacak kimyasal madde ile karıştırılmış bir su olması gösteri yapmaya
çalışan vatandaşların direkt meydanlarda sıkılan kimyasal sularla cezalandırılmasının amaçlandığı bir
gerçektir.

"Yasal olan mı, adil olan mı?"
Sanık olarak yargılanan bu insanların Valilik makamından herhangi bir izin almaksızın toplanarak

yürüyüş yapmaları, basın açıklaması yapmaya çalışmaları ve uyarılar sonucu dağılmadıkları için her ne
kadar toplantı ve gösteri ve yürüyüşler kanuna muhalefet ettikleri iddiasıyla kamu davası açılmış ise de
sanıkların herhangi bir şeklide suç işleme kastıyla hareket içerisinde olmadıkları, sadece duyarlı
davranma düşüncesi içerisinde olansanıkların herhangi bir şekilde suç işleme kastıyla hareket eden bir
davranışlarının olmadığı, suçun manevi unsurlarının oluşmadığı kanaati mahkememizde oluştuğundan,
adil olması gerektiği gibi  C.Savcısının mütalaasına uygun olarak, sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde
ayrı ayrı beraatlerine dair karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekcesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Her ne kadar sanıklar Ali Şimşek, Kerem Yıldırım, Recai Altuntaş, Mustafa Kaykan,

Cüneyt Çelik, Doğukan Ertan, Süleyman Can Bayram, Güldane Hekdoğan ve Cem Dikmen'e
karşıkanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma
suçunu işlediği iddiasıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 7. Maddesinde 28/1 maddesi
gereği ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama sırasında elde
edilen delillerden, tarafların beyanlarından, sanıkların toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet etme kastı
ile hareket ettiklerini gösterircezalandırılmalarına yeterli kesin ve inandırıcı bir delil elde edilmediğinden
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unsurları oluşmayan suçtan dolayıCMK'un 223/2-b. maddesi gereğince sanıkların ayrı
ayrıBERAATLERİNE,

2-Sanık Doğukan Ertan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi göz
önündebulundurularak AAÜT ye göre hesaplanan 1.500,00-TL vekalet ücretinin Maliye Hazinesinden
tahsil edilerek sanık Doğukan Ertan'a ödenmesine.

3-Sanık Ali Şimşek kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi göz önündebulundurularak
AAÜT ye göre hesaplanan 1.500,00-TL vekalet ücretinin Maliye Hazinesinden tahsil edilerek sanık Ali
Şimşek'e ödenmesine.

3-Denizli Adli Emanetinin 2013/2614 sırasında kayıtlı olan 1 adet CD nin dosyada delil olarak
SAKLANMASINA ve emanetin bu şekilde KAPATILMASINA.

4-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair,sanıklarınyokluğunda, sanıklar vekillerinden Av. Abdullah Batur, Av. Sami Kaplan, Av. Cem

Batutlan Esen, Av. Hasan Ozan Orpak, Av. Müjdat İlhan ile Av. Adil Demiryüzlerine karşı, C. Savcısının
mütalaasına uygun olarak,Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar, yüze karşı verilmesi durumunda
karar tarihinden itibaren7 güniçerisinde, tarafların yokluğunda kararın verilmesi durumunda ise kararın
tebliğ tarihindenitibaren 7 güniçerisinde Mahkememize bir dilekçevermek ya da zabıt katibine beyanda
bulunmak, ceza evinde bulunanların ise Cezaevi katibine beyanda bulunmak suretiyle isteyebilecekleri
hususu açıkça okunup usulen anlatıldı.12/03/2014

 
 

Katip 117711
 e-imzalıdır
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 e-imzalıdır

 
 
 


