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Belirli giin ve saatte 2. celse agrldr.

Kattlan vekili Av. Gdksel Ozerkan ile sanrklar miidafri Av. Cenk Doster geldiler.
Agrk yargrl amaya devam olundu.
Sanrklar miidafiinin bir sayfadan ibaret esas hakkrndaki beyanlannr iqerir dilekqesini ibraz

etmiq oldulu goriildri.
KATILAN vEKiLiNDEN ESAS HAKKINDAKi BEyANI SORULDU: Sanrklann

rizerlerine atlh sugu iqledikleri sabittir, cezalandrnlmalannr istiyoruz,. iq Mahkenesinin kesinlcaen
dava dosyalarrn Yargrtay iqe iadelerine karar verilen iir;ggilerin senrlikal nedenlcrle iglten qrkarrlmrq
olduklanna dairkarart onaml$trr, bu hususunda dikkate alrnmasrnr talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR MtJDAFiixoEx ESAS HAKKTNDAKi BEvANI soRULDU: Biz yazrtt
beyanlartmtzt tekrarltyoruz, Yargrtay bozna ilanlnda iq mahkernesindeki iggilerin iqe iadelerrne
iliqkin karardan bahsedilniig isede buhususun igqilerin suidikal haklannrn engellenmesine iligkin idida
ile bir ilgisi bulunmamaktadr, sciz konusu iqyerinde sendika orgtitrinti kurnruq ve toplu ig sozlegrnesi
yaprlmrqtrr. Aynr sendika degildir ancak rntivekkilirn sendikalagrlaya kargr degillerdir, bunun yanrnda
miivekkillerirnizden Haluk Payashoglu ve Mchmet Solal< hakkrnda huzurda dinlenen tanrklarrn higbiri
aleyhe bir beyanda bulunmamrqtrr. Diger mLivekkillerimiz hakkrndaki iddialarda gergefii
yansltmamaktadr, bu ncdenle biz oncelikle rnrivekkillerimizin beraatinc kalar verilmesini, aksi
kanaatte olunmast halinde lelte olan kanun maddelerinin uygularrrrasrnr talep ediyoruz,dedi.

Dosya incelendi, davayanrn bittigi bildirildi.
HUtcUtvI: Gerekgesi eki kararda aqrklanmak rizere;

1-) Sanrklar hakkrnda katrlan Birlegik Metal ig Sendikasrnrn qikaycti ile sendikal haklarrn
kullanmastnrn engellenmesi sugundan kamu davasr agrldrfr. mahkememizce sanrklann ayn ayn
beraatlerine dairkarar verildigi bu karann temyiz incelemesi sonucunda Yargrtay l8 Ceza Dairesinin
1710212016 tarihli ilarnryla santklann iqyelinde gahgan iqgilerin liye olduklan sendikadan aynlmalarr
aynlmadrklan takdirle igten atrlacaklanna dair bcyanlarr, daha sonra bu iggilerin iglerine son verildi[i,
cizellikle iq mahlernelerine ait kararlann igerili gdz rJnune alurdlrnda sanrklann eylerneinin TCK'nrn
118/1 maddesinde di.izenlenen suga uydufiLr gerekgcsiyle bozma karan verildigi, mahkemenrizce
Yargrtay bozma ilatnrna uyularak yaprlan yargrlarna neticesinde sanrklann sorunrlusu ve yetkilisi
olduklan igyerinde, iggilerin sendikal faaliyetleri nedeniyle iglerine son verdikleri ve bu sebepler
iggiler tarafindan agtlan iqe iade davalannda ig rrahkemesi tarafindan i; akdinin feshinin gegersizligine
ve iEgilerin iqe iadesine karar verildigi bu karann onanarak kesinlegtigi, bu rnahkeme kararlarr ve tiim
dosya kapsamr gozetildiginde, sanrklann igyerinde gahqan i;gilere TCK'nrn l18i I maddesi anlamrnda
engellernede bulunduklarr kabul edihnekle eylenrlerine TCK'nrn 118/l maddesi gere[ince, sugun
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iglenmesindeki ozellikler gozetilerek takdiren 6'$Alt AY HAPiS CEZASI iln AyRI AYRI
CEZALANDIRILMALARTNA,

2-)Sanrklartn yargrlama siirecindeki davranrglan. verilecek olan cezanrn gelecefi iizerindeki
olasr etkileri gtizetilerek sanrla verilen cezada TCK'nrn 62. Maddcsi geregince taktiren l/6 oranrnda
indirim yaprlmak sureti ile sanrklann 5'ER AY HAPiS CEZASI ifn AYRI AYRI
CEZALANDIRILMALARINA,

3-) 5237 Sayrh Yasanur 5l/1 maddesi gerelince sanrklann tekerriire esas sabtkastntn
olmamasr, sugun iqlenmesindeki ozellikler gozetilerek sanrklar hakkrnda verilen hapis cezasrntn

AYRIAYRI ERTELENMESiNE
Aynr maddenin 3. Frkrasr gerefince I'ER YIL DENETiM SUnESi BELIRLENMESiNE,

Aynr maddenin 7. fikrasr uyarlnca sanrklann denetim siilesi igerisinde kasrth bir sug iglerse erteleneu
cezanrn krsnen veya tamamen infaz kurumunda gektirihnesine karar verileceline . aynl rnaddenin 8.

frkrasr uyannca denetirn stiresinin iyi halle gegirdi[i taktirde infaz edilrniq sayrlaca$uln
SANTKLARI iHrlRrNA (i HTARAT yA pr LANTADT)

4-) Sanrklann yetkilisi ve sorurnlusu olduklan iqyerinde sendikal faaliyetlere engel olunmast
gerekgesiyle yaprlan igten grkarma iglemleriyle ilgili ihtilafin Bursa 3. iy Mahkcnresinde dava konusu

edildi[i, bu davalar sonucunda davanrn kabLrhi ile iggilerin iglcrine iadesine ve bir yrlhk brtit ticretleri
tutarrnda tazminat rniktarlarrnrn belirlenrnesine karar verilmiE oldufu anlaq;rlmakla. santklann bu
eylemlerinden iqgilerin zarar gcirdtifri kabul edilerek sugun vasrf ve niteligi itibariyle sanrklar
hakkrnda CMK'nrn 231. Maddesinin takdiren uygulanrnasrna YER OLMADIGINA

Katrlan kendisini vekil ile ternsil ettirdilinden, karar tarihinde yi.iriirlukte olan 1800 Lira maktu
vekalet ticretinin santklardan ahnarak kafilana verilrlesine,

Yargrlama sebebi ile yaprlan ( ) Lira yargrlarna giderinin sanrklardan egit gekilde tahsili
ile hazineye gelir kaydrna,

Dair katrlan vekili ile sanrklar niiidaf rinin yriztine kar;r, sanrklann yoklulunda karartn tefhim
ve teblifden itibaren 7 gtin iginde tutuklu sanrklar igin CMK'nrn 263.n-raddesi uyarurcazabfi katibine
veya tutuklu bulundulu ceza infaz kurumu ve tutukevi rniidtirtine beyanda bulunmak suretiyle veya

bu hususta birdilekge vermek suretiyle. diger tutuksuz sanrk ve katrlanlar iqin CMK'nrn 273.maddesi

uyarlnca htikmtin agrklanmasrndan vcya tcbliginclen itibaren 7 gtin iginde hlikmti veren rnahkemeye

bir dilekge verilmesi veya zabft katibine beyanda bulr.rnup tlltarlaga baglatrlrp hakirne onaylatrhnak
kaydr ile Yargrtay'da ilgili ceza daircsinc temyiz yolu agrk ohrak iizere verilctr karar agrkga okunup
usrilen anlatrldr.20 I l0 I 2A rc
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