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SİLİVRİ  
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  

Soruşturma No : 2011/2679  
Esas No : 2012/157  
İddianame No : 2012/33  

İ D D İ A N A M E  
SİLİVRİ ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ NE  

DAVACI : K. H.  
ŞÜPHELİ : 1- FATMA NİLGÜL DOĞAN , MEHMET Kızı HATİCE NİLÜFER 'den olma, 20/02/1951 doğumlu, BALIKESİR 

ili, SUSURLUK ilçesi, HAN köy/mahallesi, 2 cilt, 501 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Konaklar Mah . Org. İzzettin Aksalur Cad . No :1/4 İç Kapı No :1 Beşiktaş/ 
İSTANBUL ikamet eder.  

MÜDAFİİ : Av. HÜSEYİN ERSÖZ , İSTANBUL  
Üsküdar Cad . Uras İş Merkezi No :18 K:5 D:11 Kartal / İSTANBUL  
ŞÜPHELİ : 2- İREM KUTLUK , MUSTAFA Kızı ZERRİN 'den olma, 01/03/1952 doğumlu, İZMİR ili, KONAK ilçesi, TUZCU 

köy/mahallesi, 92 cilt, 279 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı Dodurga Mah . Ankira 
Villaları Küme Evler i No :96/21 İç Kapı No :A Yenimahalle/ ANKARA ikamet eder.  

MÜDAFİİ : Av. AYŞE GÜL HANYALOĞLU , İSTANBUL  
Aydın Sok. Fırat İşhanı 6/4 1. Levent / İSTANBUL  
SUÇ : Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenlemek, Yönetmek  
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2011 İSTANBUL/SİLİVRİ  
SEVK MADDESİ : 2911 sayılı Kanunun 28/1 ve TCK'nın 53/1 maddeleri (her iki şüpheli için)  
DELİLLER : Şüpheli savunmaları, kolluk görevlileri tarafından tutulan tutanaklar, olay anını gösteren CD kayıtları ve bu 

kayıtların çözümüne dair bilirkişi raporları ile tüm dosya kapsamı.  
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:  

Şüphelilerden Fatma Nilgül Doğan’ın, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
ve kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen davada sanık olarak yargılanan Çetin 
Doğan’ın, İrem Kutluk’un da aynı davanın sanıklarından Ali Deniz Kutluk'un eşi olduğu; suç 
tarihinde şüpheliler tarafından yönlendirilen ve kendilerini " vardiya bizde platformu" olarak 
isimlendiren bir grubun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. 
maddesine göre idarece önceden belirlenen toplantı ve yürüyüş yer ve güzergahlarından 
olmayan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampüsü ile TEM ve E6 karayolları arasındaki tek 
yol üzerinde, duruşma salonunun önünde toplandıkları, eylem sırasında şüpheli Nilgül 
Doğan'ın katılımcılara ve olay yerinde bulunan basın mensuplarına yönelik bir konuşma 
yaptığı, toplantıya katılanların yargılamaya konu davayla ilgili önceden hazırlanmış 
pankartlar taşıdıkları ve önceden hazırlanmış bir çelengi yol kenarındaki duruşma salonunun 
bahçe demirleri önüne bıraktıkları, toplantıya katılanların şüphelilerin sevk ve 
yönlendirmeleri ile protesto amaçlı olarak ve kanuna aykırı toplantı eyleminin devamı 
niteliğinde bahse konu yolu trafiğe kapattıkları, şüphelilerden Nilgül Doğan'ın yolu açmaya 
ve yoldan geçmeye çalışan jandarma aracının önüne geçerek " bekleyeceksiniz..., beş dakika 
bekleyeceksiniz..., beni de ez..., hiç mi insanlık duygunuz yok... burada rahat su içiyorsanız 
onların sayesinde içiyorsunuz..." gibi sözler söylediği ve jandarma görevlilerinin geçmesine 
engel olduğu,  

Şüphelilerin önceden planlanarak gerçekleştiği yapılan konuşmaların içeriği ile 
eylemin gerçekleştirilme biçiminden açıkça anlaşılan ve 2911 sayılı Kanunun 23. maddesine 
göre Kanuna aykırı aykırı olan toplantı ve gösteri yürüyüşünü; tutum, davranış, söz ve 
eylemleri ile sevk ve idare ettikleri, eylemlerinin açıklanan şekliyle demokratik tepki 



boyutlarını aşan, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleme ve yönetme 
niteliğinde olduğu, yazılı deliller ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından,  

Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’nun 28/1. maddesi uyarınca cezalandırılmalarına ve şüpheliler hakkında 
TCK’nın 53/1 maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi 
kamu adına talep ve iddia olunur. 30 /01/2012  
  MEHMET 

KURT  
Cumhuriyet 

Savcısı  
 
Bu döküman elektronik imzalı değildir !  
	  


