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TESPİTLER 

1. Gezi olaylarında başına gaz fişeği isabet ederek yaşamını yitiren Abdullah Cömert'i katleden 

polis memuru A.K.'nın yargılandığı Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/250 Esas sayılı 

ceza davasının ilk duruşması 04 Kasım 2014 tarihinde icra edilmiştir.  

2. Davanın kamuoyunca yakından takip edildiği ve duruşmaya ilginin yoğun olacağı bilinmesine 

rağmen; duruşma salonunun izleyici, müdahil ve müdahil vekillerinin sayısına oranla yetersiz 

bir salon olması giriş ve çıkışlarda arbedeye varan izdihama yol açmıştır. 

3. Gezi olaylarında polisin orantısız şiddet uygulamasıyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük, Ali 

İsmail Korkmaz, Berkin Elvan ve Ahmet Atakan'ın aileleri de duruşmaya katılarak Abdullah 

Cömert'in ailesine destek vermiştir. 

4. Abdullah Cömert'in öldürülmesi Hatay'da, görgü tanıkları Hatay'da, sanığın Mersin'de 

olmasına rağmen, Mahkeme'nin güvenlik nedeniyle Balıkesir'e nakil olması, müdahil ve 

vekillerinin Hatay'dan Balıkesir'e 1300 km yol gelerek duruşmaya katılması adil yargılanma ve 

silahların eşitliği ilkesini ihlal etmesi sebebiyle eleştiri konusu olmuştur. Davada, suçun 

işlendiği yer olan Hatay Mahkemeleri yetkiliyken güvenlik sebebiyle davanın yetkili 

Mahkeme'den 1300 km, araçla yaklaşık 15 saat uzak bir yerde görülmesi bir başka itiraz ve 

eleştiri konusu olmuştur. Müdahil vekilleri, duruşmanın başında Mahkeme'nin yer açısından 

yetkisiz olduğunu beyan etmiştir.  

5. Duruşmada sanığın SEGBİS yoluyla dinlenilmesi kararına yapılan itirazlar sırasında uyuyan 

Cumhuriyet Savcısı da izleyici ve müdahil vekillerinin uyarısı ile uyanmıştır. Bu durumun, 

salonda hazır bulunan kitle üzerinde, yapılacak yargılamada maddi gerçeğe ulaşılamayacağına 

dair kanaat uyandırdığı görülmüştür.  

6. Müdahil tarafın mahkemede dile getirdiği en önemli itirazlardan biri sanığın duruşma 

salonunda hazır bulundurulmaması olmuştur. Ceza Muhakemesi Kanununun 193’üncü 

maddesi, sanığın duruşmada hazır bulunmasını emretmektedir. Aynı yasanın 196'ncı 

maddesine göre, sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda 

davaya bakan mahkemeye gelerek ifade vermek zorundadır. Abdullah Cömert davasında 

polis memuru olası kast ile adam öldürmek suçundan yargılanmaktadır. Bu suçun alt sınırı 20 

senedir. Bu sebeple sanık polis memuru istinabe suretiyle sorguya çekilemez.  Sanığın, 

kanunun emredici hükümlerine rağmen istinabe yoluyla hazır başka bir şehirde ifade vermek 

talebi, müdahil avukatlarının itirazlarına rağmen, hukukun emredici kurallarına aykırı olarak, 

kabul edilmiştir. 

7. Mahkemenin bu kararına yapılan itirazlarların mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine 

müdahil vekilleri mahkeme heyetindeki yargıçlar hakkında red talebinde bulunmuştur. Red 

konusunda bir karar verilmek üzere mahkeme heyeti duruşmayı 03 Şubat 2015 tarihine 

ertelemiştir. 
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