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   AKHİSAR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

        Dosya No:2015/81 E. 

ESASA İLİŞKİN BEYANDA 

BULUNAN KATILANLAR: 

1- Meryem ÖZTEN 

2- Fatih ÖZTEN 

3- Sedat ÖZTEN  

4- İsmail KAZANCI 

5- Fatime KAZANCI 

6- Kendi adına asaleten Fadime ERGÜN 

7- Beyza Damla ERGÜN’e velayeten Fadime ERGÜN 

8- Şeraffetin KAZANCI 

9- Sakine KAZANCI 

10- Rahim KAZANCI’ya velayeten Şerafettin KAZANCI ve Sakine KAZANCI 

11- Ümit SADAN 

12- Sevinç ÖZKAN 

13- Muhittin ÖZKAN 

14- Günnur Cemile ÖZKAN’a velayeten Sevinç ÖZKAN 

15- Öznur Ceylan ÖZKAN’a velayeten Sevinç ÖZKAN 

16- Cemile MAÇIN 

17- Nilüfer ASLAN 

18- Adalet ILIK 

19- Muhittin SADAN 

20- Fatma SADAN 

21- Musa SADAN 

22- Nursel KOCABAŞ 

23- Buğra KOCABAŞ’a velayeten Nursel KOCABAŞ 

24- Fatma Hilal SADAN’a velayeten Muhittin SADAN ve Fatma SADAN 

25- Enes SADAN’a velayeten Muhittin SADAN ve Fatma SADAN 

26- İpek Rümeysa SADAN’a velayeten Muhittin SADAN ve Fatma SADAN 

27- Fethi ÇANTAL 

28- Seyfettin ÇANTAL 

29- Ramazan ÇANTAL 

30- Dilek KOÇ 

31- Yılmaz ÇANTAL 

32- Elmas KAYA 

33- Naciye KAYA 

VEKİLLERİ            : Av. Denizer ŞANLI - Av. Sercan ARAN - Av. Seçil EGE 

SANIKLAR       : Alp Gürkan, Can Gürkan ve diğerleri.   

KONU        : Savcılık mütalaasına karşı beyanlarımızın sunulmasıdır. 
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AÇIKLAMALAR      :  

Soma Davasında, adalet arayışının 4. yılını doldurmakta iken geçtiğimiz 21. grup duruşmalarda 

savcılık tarafından mütalaa sunuldu. Aslında 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar beklenen bu 

mütalaa, 1 yıl 2 ay boyunca sanık Can Gürkan’ın avukatlarının aracılığı ile sabotaja dair suç 

duyurusunun beklenilmesi taleplerimiz doğrultusunda dosyanın heyetçe incelenerek 

beklenmesinden vazgeçilmesiyle, nihayet savcılık tarafından sunulan mütalaanın temsil ettiğimiz 

ailelerin adalete olan arayış ve inançlarını derinden yaraladığını belirtmek isteriz. 

Savcılık mütalaasının kısaca özetlemek gerekirse; 

- Uzun uğraşlarımız ve çabalarımız sonucu yapılan suç duyurusu sonrası, dosyaya dahil edilen ve 

“ASIL PATRON BENİM” diyen Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar ve Mustafa Yiğit ile tutuklu 

sanıklardan Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın bilinçli taksir düzeyinde 

sorumluluklarının bulunduğundan bahisle TCK’nın 85/2, 22/3 maddeleri gereğince ayrı ayrı 

CEZALANDIRILMALARINI, sanıkların alacakları ceza miktarları itibariyle bu aşamada adli 

kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutuklu sanıkların HÜKÜMLE BİRLİKTE 

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI, tutuksuz sanıkların cezalandırmaları cihetine gidilirse 

tayin edilecek ceza miktarı dikkate alınmak kaydıyla hükümle birlikte tutuklanmalarını, 

 

- Teknik nezaretçi olan Ertan ERSOY, daimi nezaretçiler Mehmet EREZ, Hilmi KARAKOÇ ve 

Hüseyin ALKAN ile kontrol başmühendisi olan Adem ORMANOĞLU ve Efkan KURT'un TCK'nın 

85/2 maddesi gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINI, tutuklu sanık Ertan ERSOY'un 

tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak HÜKÜMLE BİRLİKTE TAHLİYESİNİ, 

 

- Acil Durum Yöneticisi olan sanık Haluk EVİNÇ'in TCK'nın 85/2 maddesi gereğince 

CEZALANDIRILMASINI, 

 

- İş güvenliği amiri ve uzmanı olarak görev yapan sanıklardan üç vardiya amiri Mehmet Ali Günay 

ÇELİK, vardiya amirleri Yasin KURNAZ ve Hilmi KAZIK ile eğitim mühendisi Murat BODUR'un 

TCK'nın 85/2 maddesi gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINI, 

- Geri kalan 34 sanığın BERAATİNİ1 

 

                                                           
1 Sanık Serkan KOCAMAN (Patlatma Mühendisi), Fuat Ünal AYDIN (Havalandırma Mühendisi), Ümit ŞAHİN (Elektrik 

Başmühendisi), Halil SARI (Klasik Ayak Üç Vardiya Amiri), Harun YILMAZ (Hazırlık Üç Vardiya Amiri), Nazmicem 

NESEMİOĞULLARI (Mekanize Ayak Üç Vardiya Amiri), Caner UYSAL (Mekanize Ayak Vardiya Mühendisi), Saltuk Alp 

DEMİR (Klasik Ayak Vardiya Mühendisi), Ömer DEĞİRMENCİ (Klasik Ayak Vardiya Mühendisi), Fahri PANÇAR (Klasik 

Ayak Vardiya Mühendisi), Mehmet AVCI (Klasik Ayak Vardiya Mühendisi), Hüseyin ERGİN (Mekanize Ayak Vardiya 

Mühendisi), Ergün YILMAZ ( Vardiya Mühendisi), Yalçın ERDOĞAN (Vardiya Mühendisi), Harun GÜNEŞ (Vardiya 

Mühendisi), Coşkun DERİCİ (Vardiya Mühendisi), Necati KARADENİZ (Vardiya Mühendisi), Erdem CANBAZ (Vardiya 

Mühendisi), Soner GÜNAY (Vardiya Teknikeri), Uğur KARABULUT (Vardiya Teknikeri), Serdar GÜNAY(Vardiya Teknikeri), 

Mehmet UÇGUN (Vardiya Teknikeri), Serhat DİNÇ (Vardiya Teknikeri), Halil BURHAN (Gaz İzleme Personeli), Olcay 

ERŞİN (Gaz İzleme Personeli), Batuhan ÜNLÜYOL (Gaz İzleme Personeli), Ozan SEZER (Gaz İzleme Personeli), 

Erdoğan CİNOĞLU (Gaz İzleme Personeli), Burhan KARABAŞ (kontrol mühendisi), Sertaç BÜYÜKGÜNEY(kontrol 

mühendisi), Nimetullah UĞURLU (kontrol mühendisi), Mehmet BAYRİ (kontrol mühendisi), Sertan GÜNAY(kontrol 

mühendisi), 
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Talep etti. 

 

Genel durum itibariyle savcılık; 301 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye’nin en büyük işçi cinayeti 

dosyasında savcılık tarafından yargılanan 52 sanıktan aralarında ocağın Havalandırma, Elektrik ve 

Patlatma Başmühendislerinin de bulunduğu 34 sanığın beraat ile 18 sanıktan 7’sinin bilinçli taksir ile, 

11’inin bilinçsiz taksir ile ödüllendirilmesini mütalaa etmiştir. 

Soma Davası’nda savcılığın, sayması dile dahi kolay olmayan 301 insanın hayatını kaybettiği bir 

katliamda ödül gibi cezalar ve beraat taleplerini ifade etmesi hukuki olmadığı gibi vicdani de değildir. 

Savcılığın bu hukuksuz ve insan yaşamını, değerini hiçe sayan mütalaası sınıfsal bir meseledir. Bu 

davada devlet kağıt üzerinde işçi sınıfının yanında gibi görünmektedir. Ancak Devlet yine çıkarlarını 

koruduğunu sınıfın, sermayenin yanında yer almıştır.  

Oysa Soma Davasında sanıkların ödüllendirilmesi niteliğindeki mütalaa biz aile avukatları için yok 

hükmündedir. Soma Katliamı hakkında şu an devam eden yargılama, dönemin kamu görevlileri ile 

dönemin başbakanı yargılanmaksızın eksik kalmaya devam edecektir.  

Soma Katliamında sanık sandalyesinde oturan işverenler, işçileri kar hırsları uğruna katletmişlerdir.  

Gerçek olan budur!  

Bizler her daim işçi sınıfının, hakları yok sayılanların, görmezden gelinenlerin avukatları olarak, Soma’nın 

takipçisi olmaya, katliamın asıl failleri en ağır şekilde cezalandırılıncaya değin mücadele etmeye devam 

edeceğiz. 

Yukarıda yazılanlar tarihe bir not, iş bu dosyaya da mütalaaya karşı ön şerhlerimizdir. Bu şerhleri 

belirttikten sonra dosyada sanıklar hakkında talep edilen cezalara karşı beyanlarımız aşağıdadır. 

   

A- MÜTALAANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

i- Genel Değerlendirmeler 

Ilk olarak şunu ifade etmek gerekir ki; savcılık olası kastın oluşmadığını ifade etmiş olup, -ceza istediği 

sanıklar yönünden- taksir hükümlerinin oluştuğunu ifade etmiştir. Kanun koyucunun bu denli bir katliamı 

düşünmeksizin taksirde birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçunu TCK’da düzenlendiğini 

söylemek yanlış olmaz. Sayın savcılığın 301 insanın hayatını kaybettiği, 162 yurttaşın yaralandığı bir 

vakıayı taksir olarak nitelendirmesi ceza kanununun ruhunda bulunan “topluma karşı suç işleyenlerin 

cezalandırılması” idesine aykırı olduğu aşikardır.  

Mütalaanın ilk bölümünde TKİ – Park Teknik A.Ş. arasında bulunan sözleşmenin Soma Kömürleri A.Ş.’ye 

devir sürecinden bhasettikten sonra;  

YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR, OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ SAHANIN YANGINLAR VE 

ÇÖKMELER NEDENİYLE YÜKSEK RİSK İÇEREN BİR MADEN SAHASI OLDUĞUNU ORTAYA 

KOYMAKTADIR, İŞİ DEVRALAN ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ VE TEMSİLCİLERİ OLAN 

SANIKLAR BU RİSKİ BAŞTAN GÖZE ALARAK FAALİYETE BAŞLAMIŞLARDIR. İŞVEREN VE 
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İŞVEREN TEMSİLCİSİ OLAN SANIKLARIN OCAKTAKİ YAPISAL EKSİKLİKLERİ 

BİLMEDİKLERİ YÖNÜNDEKİ SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEMİŞTİR. BU AÇIKLAMALAR 

IŞIĞINDA OLAYIN BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK DEVİR SÖZLEŞMESİNİN YAPILDIĞI 

30/10/2009 TARİHİ ESAS ALINMIŞ VE MEYDANA GELEN ÖLÜMLER VE YARALANMALAR 

İLE ARASINDA İLLİYET BAĞI OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR. 

 

tespitini yapmıştır. Sonrasında şirketin yangınla mücadele için nasıl bir izleyeceğini uygulama 

projelerinden derleyen savcılık; 

Ocakta oluşabilecek yangınla mücadele için; tavan ayak çalışması ile tavan taşının kırdırılarak 

tavanın oturtulacağı, eski imalat içerisine kızışma olmadan kül + su verileceği, göçük arkasında 

kül borusu bırakılarak bu borulardan kül + su verileceği, ocağın mevcut ana hava giriş ve hava 

çıkış galerilerinin bir kısmı kömür içerisinde olduğundan bu kısımlarda ortaya çıkabilecek yangın 

riskine karşı acil çıkış yolu olarak +340 ana nakliye galerisine +220 kotlarından tamamen marn 

içerisinde sürülecek galeri ile irtibatlanacağı, 1,5 milyon ton tüvenan kömür üretileceği, çalışacak 

işçi sayısının toplamda 2226 kişi olacağı, hususlarına yer verildiği; sunulan söz konusu uygulama 

projesinin TKİ'nin 22/02/2010 tarihli oluru ile uygun bulunduğu anlaşılmıştır. 

UYGULAMA PROJEDEN ANLAŞILACAĞI ÜZERE İŞVEREN VE TEMSİLCİLERİ OLAYDAN 

ÇOK ÖNCE HENÜZ İŞİN BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA SAHADA OLASI YANGINLARLA VE 

HAVALANDIRMA SORUNLARIYLA NASIL MÜCADELE EDECEKLERİNE DAİR PROJELERİNİ 

ORTAYA KOYMUŞLARDIR. 

Fakat burada önemle belirtmek gerekir ki şirket uygulama projesinde belirlediği; yukarıda bir kısmına yer 

verdiğimiz fakat işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından hayati önem taşıyan iki hususu yerine getirmemiştir. 

Bunlardan ilki kapatılan eski imalatların kızışmaya karşı tedbirlerin alınmaması, buralarda ölçüm ve 

kontrollerin yapılmaması ve buralardaki kızışmayla mücadale edilmemesidir. İkincisi ise yeni galerinin 

açılmamasıdır. Bu iki husus katliamın meydana gelmesinde büyük önem arzetmektedir. Olayın meydana 

gelme nedenini, ister kızışma isterse metan olarak açıklayalım her halukarda bu iki hadise de eski üretim 

galerilerinin kontrol edilmemesinden dolayıdır. Olay gerçekleştikten sonra ise S panoların projelerindirilen 

fakat yapılmayan yeni galerinin yokluğu S panosunda çalışan yüzlerce işçinin ölmesinin en önemli 

nedenidir. Şirket olası bir yangın halinde S panosunda işçilerin korunamayacağını bilmesine ragmen 

maliyet ve kar hırsıyla bu galeriyi sürmemiş OLURSA OLSUN kastı ile hareket etmiştir. Sadece bu iki 

husus değil daha önce detaylıca anlattığımız burada kısaca değineceğimiz, havalandırma, eğitim, gaz 

maskelerinin etkisizliği/bozukluğu, haberleşme ve merkezi alarm sisteminin yokluğu, acil eylem planının 

kağıt üzerinde oluşu, olağan olarak yapılması gereken risk değerlendirmelerinin yapılmaması durumları 

da bu iki hususla birlikte değerlendirildiğinde sanıkların taksirle hareket ettiklerinden bahsetmek mümkün 

değildir.  

Bu durum savcılık mütalaasına da şu şekilde yansımıştır: 

…GALERİ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDIĞI İFADE EDİLMESİNE RAĞMEN KANAATİMİZCE 

ÜRETİM MALİYETİ NEDENİYLE ÖNGÖRÜLEN BU GALERİ SÜRÜLMEDEN ÜRETİME DEVAM 

EDİLMİŞTİR. KÖMÜR MADENİNDEKİ YANGIN TEHLİKESİ İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLLERİ 

TARAFINDAN BAŞLANGIÇTAN BERİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR. 
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…13 MAYIS 2014 TARİHİ İTİBARİYLE S PANOSUNDAKİ AYAKLARIN A VE H PANOLARINDA 

OLDUĞU GİBİ BAĞIMSIZ BİR NEFESLİK GÖREVİ GÖRECEK İKİNCİ BAĞLANTI YOLU 

YOKTUR. YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE BU EKSİKLİK İŞVEREN VE TEMSİLCİLERİ 

TARAFINDAN BİLİNMEKTEDİR. 

Burada yeri gelmişken önemli bir hususa yer vermekte fayda görüyoruz. Başta sanıklardan Alp 

Gürkan ve Can Gürkan olmak üzere yönetici pozisyonundaki sanıklar duruşmalarda defalarca; 

madenciliği ve madencilik sektörünü çok iyi bildiklerini, Park Teknik şirketinin yanlış yöntem ve 

yollar izlediği için yangınla mücadele edemediklerini, kendilerinin bu işin erbabı olduğunndan 

bahisle bu işi devraldıkları ifade etmişlerdir. Savcılık mütalaasında olas kastın olmadığını, taksir 

dolayısıyla bir kısım sanığın cezalandırılmasını istemiş ise de madenciliği iyi bilen bir şirketin 

patron ve yöneticilerinin “iyi bildikleri bilimsel projeleri” maden ocağında bunları kağıt üzerinde 

gösterip fiili uygulamada HAYATA GEÇİRMEMELERİ “TAKSİR” İLE AÇIKLANAMAZ. BU DURUM 

ANCAK “OLASI KAST” İLE AÇIKLANABİLİR. Çünkü madencilik sanıklarında belirttiği üzere bir 

uzmanlık işidir ve sanıklarda bu uzmanlıklarının olduğunu söylemektedirler. Bir alanda bir 

uzmanın uzmanlık bilgi ve birikimlerini kullanmaması TAKSİR ile açıklanamaz. Sanıklar 

sonuçlarını öngörmesine rağmen kar hırsları uğruna olursa olsun diyerek hareket etmişlerdir. 

Yoksa madende işçi sağlığı ve iş güvenliği için hayati öneme sahip olan ve gerçekleştirilmediği 

için 301 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan EKSİKLİKLERİN cezai sorumluluk 

tartışmasında TAKSİR olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. 

ii- Suç vasfının nitendirilmesine dair değerlendirmeler 

Savcılı mütalaasında yukarıdaki suç vasfına dair genel değerlendirmelerimize ek olarak savcılık yaptığı 

suç vasfı tartışmasına ayrı bir başlık açılarak burada özel bir kısım değerlendirmede bulunulması 

gerekmiştir. Öncelikle savcılığın 49 sayfalık mütalaasında suç vasfına dair yaptığı değerlendirme bölümü 

şu şekildedir: 

2009 yılı sonlarında gerçekleşen devir ve saha teslimi işlemini takiben yüklenici Soma Kömür 

İşletmeleri A.Ş. tarafından hazırlanan uygulama projesi doğrultusunda sahadaki üretim panoları 

arttırılmış, tavan ayak uygulamasına geçilmiş, ocakta oluşabilecek yangınla mücadelede; tavan 

ayak çalışması ile tavan taşının kırdırılarak tavanın oturtulması; eski imalat içerisine kızışma 

olmadan kül ve su verilmesi; göçük arkasında kül borusu bırakılarak bu borulardan kül ve su 

verilmesi; kızışma olan kısımlara sondajla ulaşıp kül ve su verilmesi; ayak aralarından tavandan 

alınacak kömüre yeteri kadar uzun delikler delinip patlatılarak kömürün düzenli alınmasının 

sağlanması; ayak arkasındaki kömür ve ağaç tahkimat malzemesinin temizlenmesi; kızışma 

meydana gelen kömür bacalarda gömlekleme yapılması; yangına müsait panoların, herhangi bir 

yangın vukuunda vakit kaybetmeden kapatılmalarını sağlamak üzere bekleme barajları yapılması 

yöntemleri uygulanmıştır.  

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE İŞVEREN VE TEMSİLCİLERİ MADEN OCAĞINDA YANGIN 

TEHLİKESİNİ ÖNGÖRMÜŞ VE UYGULAMA PROJESİ DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ 

TEDBİRLERİ ALMAYA ÇALIŞMIŞ, ANCAK ALINAN BU TEDBİRLER YAŞANAN FACİAYI 

ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ OLMAMIŞTIR. AŞAĞIDA ANLATILACAĞI ÜZERE SANIKLAR 

HUKUKEN ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR NETİCEYİ ÖNGÖRMÜŞ OLMASINA RAĞMEN  GEREKLİ 

TEDBİRLERİ ALMAMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE DOLAYLI DAHİ OLSA BÖYLE BİR NETİCENİN 
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MEYDANA GELMESİNİ İSTEMEMİŞLERDİR. BU NEDENLE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ 

OLAN SANIKLARIN EYLEMLERİ OLASI KAST OLARAK TANIMLANAMAZ, SANIKLARIN 

TAKSİRLİ DAVRANIŞLARI BİLİNÇLİ TAKSİR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. 

Şunu öncelikle belirtmek gerekir ki savcılığın değerlendirmesi yüzeysel, hukuki alt yapısı boşluklarla 

doludur. Savcılık suçun hukuki vasıflandırmasında ilk olarak ocakta şirketce yapıldığı/alındığı iddia olunan 

tespitlerden bahsedilmiş, ikinci paragrafta ise gerekli tedbirler alınması ragmen alınan tedbirler yaşanan 

faciayı önlemeye yeterli olmadığı, böyle bir neticenin meydana gelmesini istememedikleri bu sebeple de 

işveren ve işveren vekili olan sanıkların eylemlerinn olası kast olarak tanımlanamayacağını ifade etmiştir.  

Savcılık yapıldığı/alındığı söylediği tedbirler arasında; S panosunda 269 işçinin hayatını kaybetmesinde 

çok büyük bir önemi bulunan ek havalandırma galerisinden bahsedilmemiştir. Bu galeri hiçbir zaman inşa 

edilmemştir. Bu anlamda S panosunda hayatını kaybeden 269 kişi yönünden gerekli tedbirlerin 

alındığından bahsetmek mümkün değildir.2 Ocağın bütününde ise gerek savcılık bilirkişi raporlarında 

gerekse mahkeme aşamasında alınana heyet bilirkişi raporlarında eski üretim alanlarının kontrollerinin 

usulüne uygun alınmadığı, havalandırma, sıcaklık ölçümlerinin nitelikli yapılmadığı, sensor kayıtlarının 

hatalı olduğu, el sensor verilerinin gerçeğe aykırı tanzim edildiği, işçilere 3 gün boyunca verilmesi gereken 

eğitimlerin (tanık ifadeleriyle de sabit olduğu üzere) günü birlik sözde eğitimlere geçiştirildiği 

raporlanmıştır. Bir bütün halinde bu durumlara dair mevzuata uygun işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun 

şekilde tedbir/önlem alınmadığı ortada iken savcılığın gerekli tedbirlerin alındığına dair beyanlarını kabul 

etmediğimizi, bu ön kabulün dosyadaki maddi gerçeklik ile uyuşmadığını belirtmek isteriz. 

Sanıklar olayın meydana gelmesinde ana etken olan eski üretim alanlarınının kontrolü 

gerçekleştirmemiştir. Bu sebeple de 301 yurttaşın hayatını kaybetmesine neden olay/olgu meydana 

gelmiştir. Sanıklar tedbirleri alsa idi 301 yurttaşımız bugn hayatta olurdu. Sanık işveren ve işveren vekilleri 

kaza öncesi “proaktif” sürece dair önlemleri nitelikli bir şekilde almamış, bunların bir kısmını onları da şekli 

olarak yerine getirmiştr. Kaza sonrası ise “reaktif” süreci nitelikli bir biçimde acil durum eylem planı 

olmadığı için yürütememiştir.  

Katliam öncesi süreçte tek bir risk değerlendirmesi yapılmamıştır, sanıkların talep ettiği ve ocakta 

gerçekleştirilen karatlu sondaj sonuçları da göstermiştir ki ocakta barajlamalar3, bırakılması gereken 

topuklar fenni şartlara uygun yapılmamıştır, eğitimler kanuni bir zorunluluğu atlatmak için yapılmıştır. Sabit 

sensörlerin çoğu bozuk çıkmıştır. Kritik noktalara sensor yerleştirilmemiştir.4 El sensörlerinin sınır 

                                                           
2 Savcılık mütalaasında da bu konuda tedbir alınmadığı mütalaa da “S Panolarında çalışan işçilerin büyük bir kısmının panolara 
gidiş ve gelişte kirli hava yolu olan nefesliği kullandıkları hususu ifadelerden anlaşılmıştır. Buna rağmen, yüzeye ve temiz 
havaya en yakın konumda bulunan S Panolarında, aşağıda açıklanacağı üzere meydana gelen 301 can kaybının büyük 
bölümünü oluşturan 269 kişinin vefatı da bu noktada gerçekleşmiştir…ve … KAÇIŞ YOLU BULUNMAYAN İŞÇİLER İÇERİDE 
MAHSUR KALMIŞ, OLUŞAN DUMANI SOLUYARAK KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NETİCESİNDE YAŞAMLARINI 
YİTİRMİŞLERDİR.” Cümleleriyle  açıkça ifade edilmiştir. 
  
3 Savcılık mütalaasında bu konua tedbir alınmadığı “Soma Eynez Ocağı’ndaki eski imalat barajlarında numune ve gaz ölçüm 
boruları bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca yine ocak içerisindeki eski imalatların kapatılmasında kullanılan barajların önlerinde 
sürekli ölçüm yapan sensörler de bulunmamaktadır.” Cümlesiyle ifade edilmiştir.  
4 Savcılık mütalaasında bu konuda tedbir alınmadığı “Nitekim, kulikar yolunun açılmasıyla birlikte bu kısımda hava akımı son 
derece zayıflamış ancak bu bölgedeki eski imalat bağlantılarının çokluğu göz önüne alınmamış ve Yüklenici Şirket tarafından 
bu bölgeye merkezi izleme sensörleri yerleştirilmemiştir. Kulikar yolunun açılması ile galeriyi bypass edercesine yeni bir yolun 
oluşması nedeni ile hava akımının son derece durgunlaştığı bu bölümde metan gibi ocak içerisinde bulunan zararlı-zehirli 
gazların birikmesine uygun ortam oluşturduğu anlaşılmıştır.” Cümlesiyle açıkça ifade edilmektedir. 
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değerleri arttırılmış, uyarı vermelerinin önüne geçilmiştir. Ocağın sıcaklığı hiçbir zaman ölçülmemiştir. 

Havalandırma sistemi yetersiz olduğu yine raporlarda yazılıdır.5 Hal böyle iken şirketin ocakta aldığı fakat 

esaslı bir soruna çözüm olamayacak tedbirlerin “alındığını” iddia etmek olanaksızdır. 

Savcılık da mütalaasında her ne kadar bir kısımı tedbirleri sırayalarak işveren ve işveren vekili sanıkların 

bunları aldığını ifade etmiş (burada S panosunda açımayan havalandırmayı yazmadığı tekrar vurgulamak 

isteriz) ise de mütalaanın devamında alındığını yazdığı tedbirlerin özellikle S panosun özelinde 

alınmadığını ifade etmiştir. Kanaatimize göre ocaktaki eksiklikler bir bütün itibariyle olası kastı 

içermektedir. Şayet bir ayrıma gidilecek ise savcılık mütalaasından yola çıktığımız S panosunda işçi 

sağlığı ve iş güvenliği açısından tedbir alınmadığı aşikardır. Bu durumda dahi 269 işçi yönünden olası 

kasttan bahsedilmesi yani her durumda iş bu davada işveren ve işveren vekili sanıkların olası kast ile 

sorumluluklarının olduğu ortadadır. 

Yine savcılık mütalaasında;  

SOMA KÖMÜR İŞLETMELERİ A.Ş.’NİN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERMİŞ OLDUĞU 

03/12/2010 TARİH, 2010-E-57 SAYI VE “ACİL KURTARMA GALERİSİ SÜRÜLMESİ HK.” KONULU 

DİLEKÇESİNDE DE BELİRTİLDİĞİ GİBİ “ÖZELLİKLE METAN SORUNU İLE UĞRAŞILAN BU TÜR 

OCAKLARDA EN KISA VE EN KOLAY ŞEKİLDE ÇALIŞANLARIN YERÜSTÜNE TAHLİYESİ İÇİN 

YERYÜZÜNE BAĞLANTILI BİR ACİL ÇIKIŞIN GEREKLİLİĞİ” NOKTASINDA S PANOLARI İÇİN BU 

HUSUSUN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR. 

Tespitine yer verilmiştir. Görüleceği üzere “acil bir çıkışın gerekliliği” ifade edilmiş fakat bu gereklilik yerine 

getirilmemiştir. Uzmanlık alanları madencilik olan bir firmanın işveren ve işveren vekilllerinin hayati öneme 

sahip bu gerekliliği yerine getirmemelerinin “bilinçli taksir” ile veya “tedbirleri almışlar ama kaza olmuş” ile 

açıklanması mümkün değildir. Sanıklar açıka bu eksikliğin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkabilecek 

sorunları öngörmüşler fakat maliyet, kar hırsı sebebiyle bunları yerine getirmeyerek “olursa olsun” 

demişlerdir.  

 

B- SUÇ VASFINA DAİR AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Soma iş cinayeti, sanıkların “icrai”, “ihmali” ve “ihmal suretiyle icrai” nitelikteki birçok 

hareketlerin bir sonucu olarak meydana gelmiştir. Öyle olduğu için, bu hareketlerden herhangi 

birisinin niteliği, nihai “insan öldürme”yi –tek başına- belirlemez, nitelemez. Örneğin, “2011 revize 

plandaki havalandırma galerisinin yapılmaması” biçiminde ifade edilen “ihmal suretiyle icrai” davranış, -

salt,tek başına-, sanıkların nihai fiillerinin TCK’nun 83/1. madde hükmüne göre cezalandırılmalarını 

gerektirmeyecektir. Bir başka ifadeyle, suçun manevi unsurunun –nihai- belirlenmesinde, önceki icrai, 

ihmali ve ihmal suretiyle icrai birçok hareketin bileşikliği, bu bileşikliğin yarattığı ana gövde, görüntü ve  

                                                           
5Savcılık mütalaasında da bu konuda tedbir alınmadığı mütalaa da “Ocağa giren temiz havanın çalışma yerlerini dolaşırken 
ortamdaki gaz ve tozlardan dolayı kirlendiği ocak içerisinde, S panolarını dolaşarak kirlenen hava ile R panosu, +140 ayak, A 
ve H panolarında gelen kirli havanın +340 Nefeslik ağzına 390 metre mesafede kavşakta birleşerek ocağı terk ettiği 
anlaşılmaktadır… ve …. Böylelikle S panosunun tümünün, ocak içerisinde dolaşımda olan ve bu hali ile geriden kirlenmiş 
olarak gelen hava ile havalandırılmakta olduğu anlaşılmıştır… ve …. S panolarında yoğunlaşan iş yeri ve işçi sayılarındaki 
olağan dışı artışla havalandırmayı problemli bir duruma getirmiştir…. Ve … OCAK İÇERİSİNDE OLUŞAN DUMAN 
HAVALANDIRMA EKSİKLİĞİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEMEMİŞ… ” Cümleleriyle açıkça ifade edilmektedir. 
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yöneldiği ortak amaç ve niyet belirleyici olacaktır. Bu genel karakterin belirlenmesinde de, -diyalektik 

olarak- her bir hareketin içinde barınan (niyet ve amaç da dahil olmak üzere)  unsurlar, göz önünde 

bulundurulacaktır.  

Nihai sonuca yol açan fiillerin karakterleri farklı olmasına karşın (örneğin “U3 bölgesinde yeterli 

sensörün bulunmaması” ve “eski imalatların izlenmemesi” gibi “ihmali biçimdeki icrai davranışlarla birlikte, 

“kullanım ömrünü tamamlamış maskeler kullanılması”, “sensör verilerinin değerlendirilmemesi” veya “bazı 

panolarda kara tumba üretim yapılması” gibi  doğrudan “icrai” davranışların tamamı gibi), bu 

davranışların tamamının yoğunluğu, birlikteliği ve oluşturduğu bütünlük, “çok tehlikeli işler” 

sınıfındaki bir iş kolunda, çok sayıda işçinin ölümüyle sonuçlanacak bir cinayete, “olursa olsun”  

mantığıyla yaklaşıldığını göstermektedir. Bu açıdan, her bir hareketin karakteri ve nitelikleriyle 

birlikte ama daha çok bu hareketlerin toplamının  yöneldiği ve gösterdiği bir sonuç olarak, 

sanıkların bir kısmının, yüzlerce işçinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanabilecek bir sonucu 

öngörmelerine karşın fiilleri işlemeye devam ettiği açıkça ortadadır.  

Bütün bu ihmali, icrai ve ihmal yoluyla icrai hareketlerin amacı, temelde tümüyle “icrai” bir 

karaktere sahip olan “ üretim zorlaması” amacına yönelerek ve bu amaca yöneldiği için 

gerçekleştirilmiştir: Başta şirketin patronu ve  yöneticisi pozisyonundaki sanıklar olmak üzere, bir 

kısım sanığın tüm amacı, salt aşırı karlar elde etmek uğruna ve bu amacı gerçekleştirmek için, en 

temel işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini, sırf maliyet unsurunu azaltmak uğruna  almamaktan 

ve böylece böylesi bir iş cinayetini göz göre göre çağırmaya yöneliktir. Diğer bir ifadeyle, şirketin  

fiili ve resmi sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri daha çok kar elde etmek ve holdinglerini oluşturan 

başkaca şirketlerine kaynak yaratmak için, üst düzey yönetici ve görevlileri de  dolgun ve çok 

yüksek maaş ve olanaklar için, bu birçok fiil ve hareketi örgütlemişler, bunlara göz yummuşlar ve 

böylece bir cinayetin ortaklığını birlikte kurmuşlardır. 

Ocağın altyapısının böylesi bir aşırı üretimi kaldıramayacağını bile bile, ayrıca ocakta “yüksek 

yangın riski” nin varlığını bilerek ocağı Park Teknik A.Ş’den 2009 yılında devralarak, üstelik  

1.500.000 ton/yıl üretimi  her bir yıl için planlayarak ve fakat fiili üretimi bu miktarın katlarca 

üzerinde gerçekleştirerek aşırı kar elde eden şirket sahipleri ve yöneticileri, sözü edilen “icrai 

faaliyetler”in birinci derece failidirler.  

- Olay tarihine doğru sıcaklık ve CO  değerlerinde yükseliş, oksijen değerlerindeki düşüş 

“bilinçli olarak” görülmemiş, bu değerlerin bir facianın yaklaşmakta olduğunu bilerek 

ve görerek aşırı üretime devam edilmiştir.  

 

- Üretimin ve işçi sayısının katlarca  yükselmesine karşın havalandırma sisteminin  

aynen korunmuş olması, “icrai faaliyet” anlamındadır. 

 

- Madende kullanılan kabloların ve diğer bütün malzemenin “alev sızdırır” biçimde 

seçilmesi ve tercih edilmesi, yangının bu derece ağır sonuçlar doğurmasına yol 

açmıştır. Bu “tercih” icrai bir faaliyet anlamındadır.  

 

- Gaz ölçüm defterlerindeki değerlerle  sensörlerden elde edilen merkezi değerlerin 

birbirini tutmaması, temel şirket politikaları doğrultusunda ve gerçeğe aykırı kayıt 

tutulması anlamına gelir.  
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- Maden ocağında, orta çağdan kalma “kara tumba üretim yöntemi”nin kullanılması, 

işveren şirket sahibi sanıkların tercih ve amaçlarını  bütünüyle gösterir bir “pozitif 

(hareketli/icrai) tercihtir. 

 

- Yine işçilere gerekli eğitimin verilmemesi, risk analizlerinin yüzeysel-işlevsiz-

uygulamasız yapılması ve herhangi bir  kurtarma plan ve tatbikatı yapılmaması, iş 

kolunun “en tehlikeli” vasfı göz önüne alındığında, “ihmali” olanın ötesinde, hareketli 

ve icrai bir kusuru göstermektedir. 

Olayın oluşuna ilşkin ayrıntılı açıklamalar, aşağıdadır. 

 

C- SANIKLARIN BİREYSEL KUSURLARINA DAİR AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Dosya kapsamındaki belge ve belgelerle ve  tüm uzman ve bilirkişi raporlarıyla,  sanıkların eylemlerine 

uyan kusur biçim ve düzeyleri gösterilmiştir. Bütün bu kusur ve sorumluluk biçimlerine göre, “olası kasıt” 

düzeyine erişmiş fiiller ve bu fiillerin failleri üzerinde özellikle durmak gerekmekir.  

Yukarıda açıklanan bütün noktalar gözönüne alındığında, TCK’nun 21/2. Maddesine göre 

cezalandırılması gereken sanıklar ve fiilleri şu biçimde özetlenebilir:  

i- ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ SANIKLARIN “OLASI KASIT” KAPSAMINDAKİ 

SORUMLULUKLARI: 

Alp Gürkan, Can Gürkan ve Mustafa Yiğit, yukarıdaki açıklamalar kapsamında, “gerekli alt 

yapının oluşturulmaksızın üretimin zorlanması” ana nedeninin ve bu ana amacı gerçekleştirmek 

için bu amaca bağlı tüm başkaca fiillerin faili durumundadırlar.  

“Üretim Zorlaması”, iki nedenle de bu sanıkların sorumluluğu kapsamındadır: Hem şirket 

yönetiminin ana fiili ve temel finansal stratejisi açısından (gerekli alt yapının oluşturulmaksızın, aşırı 

üretim yoluyla kar elde etme amacı), hem de bu stratejiyi geçerli kılmak ve gerçekleştirmek için 

yaşama geçirilen tüm diğer fiil ve uygulamalar, sanıkların sorumlu olduğu fiilleri oluşturmaktadır. 

Şirket yönetimi, yoğun emek süreçlerine  dayalı bir büyüme stratejisi belirlemiş ve tüm diğer 

uygulamaları da bu ana stratejiye bağlı kılmıştır. Sanık şirket yöneticileri, bir yandan madeni 3367 

işçinin çalıştığı büyük bir  işyeri haline getirirken, öte yandan  bizzat çalışan işçi sayısının  da 

gösterdiği üzere bu büyük  işyerini modernize etme ve işçi sağlığını esas alan bir teknolojik altyapıyı 

oluşturma yönünde bir strateji izlememişler, “Yeni kuyu ve galerilerin açılması, kesitlerinin 

genişletilmesi, ilave makina ve donanım alımı  yapmaksızın” kısa dönemde, üretimi daha çok işçi 

çalıştırarak büyük miktarlarda artırma stratejisini tercih etmişlerdir (15.08.2016 tarihli bilirkişi 

raporunun 136. Sayfası).  

Şirketçe benimsenen bu strateji ve ana “icrai” fiil, kendisini işyerindeki çalışma koşulları ve  

alınmayan önlemler ile bu stratejinin devamı için gerçekleştirilen “icrai faaliyetler” biçiminde 

somutlaştırmaktadır: Üretim zorlaması, temelde, ”üretimi, yoğun emek sömürüsü temelinde 

örgütleyen bir teknik üretim süreci ve bu üretim sürecinin, demokratik olmayan (despotik, baskıcı) 
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ve işveren lehine güç ilişkisi üreten bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan çalışma ilişkileri” 

anlamındadır (25.12.2015 tarihli beyan dilekçemiz). Bu yönelim, kendisini, bir yönüyle  “ucuz ve 

ağırlıklı kır kökenli işgücünün temini ve emeğin sürekli, aşırı ve akışkan biçimde çalıştırılmasının 

bir aracı olarak dayıbaşılık” biçiminde  ifade eder. “Çalıştırılan işçi başına ve ayaklarda ilerlenen 

miktara göre işverenden ek kazanç elde etme sistemi”, şirket yöneticileri açısından, kıra özgü bir 

taşeronluk uygulamasıyla emek yoğun bir üretim süreci örgütlemek ve böylece aşırı çalıştırma/aşırı 

kar sağlama” aracıdır (25.12.2015 tarihli dilekçemiz). 

Şirket yöneticilerinin  benimsediği bu ana strateji, dava konusu iş cinayetine yol açan  etken ve 

koşulların da temel nedeni ve gerçekleşme biçimidir. Bu sanıklar, “gerekli teknik alt yapı 

oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemleri alınmadan üretimin artırılması; 

havalandırmanın iyileştirilmesi ile ilgili yapılan proje yaşama geçirilmb eden S panosunda çok 

sayıda işçi istihdam edilmesi ve riskli havalandırma ile üretimin zorlanması; işyerini çalışanların 

sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak biçimde tasarlama, inşa etme, teçhiz etme ve işletme 

yükümlülüğüne aykırı davranılması; şirket genelinde ve maden işletmesinin tehlikesine paralel bir 

iş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulmaması ve uygulanmasının sağlanmaması” 

(15.08.2016 tarihli bilirkişi raporu) fiilleriyle  dava konusu iş cinayetinin meydana gelmesinden asli 

olarak sorumludurlar.   

Şirket yöneticisi sanıkların, sorumluluklarının ve sorumluluk doğrucu fiillerinin farkında ve bilincinde 

olduklarını gösterir iki önemli noktayı özellikle belirtmek isteriz:  

- Birincisi, bu sanıklar,  olay öncesi fiillerinin ve yetkilerinin karşılığı sorumluluklarını ve bu 

fiillerin ulaşacağı vahim sonuçları “bildikleri ve öngördükleri” içindir ki, sorumluluklarını  sanık 

Ramazan Doğru’ya devretmek  ve bu devri “sahte yolla” yasal  biçime büründürmek 

istemişlerdir. Sanıkların sorumluluklarının  kaynağının, onlara yasalarca öngörülen bir statü 

olması ve öngördükleri devir biçiminin de bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı bir yana, 

bu hukuki işlemi  “sahte” olarak yapmayı göze almaları dahi,  sanık yöneticilerin olay 

öncesindeki fiillerinin ulaşacağı sonucu bildiklerinin ve öngördüklerinin  önemli bir kanıtıdır.  

 

- İkincisi, bu sanıklar, fiillerinin sonuçlarını ve ağırlığını bildikleri ve öngördükleri içindir ki, olay 

sonrasının hemen ertesinde, bu kez sorumluluklarını bir “iç yönerge”oluşturma yoluyla 

devretmiş ve  bu devri yasal bir biçime büründürmüşlerdir. Yönetici sanıkların olay öncesi ve 

sonrasında, yasal sorumluluklarını devretme yönündeki çabaları, gerek belirledikleri ana 

şirket stratejisinin ve gerekse de bu stratejiden ürettikleri somut uygulamaların sonuçlarını 

bildikleri ve öngördüklerinin ve bu sonucun sorumluluğundan kurtulmak ve  geri durmak için 

büyük bir çaba gösterdiklerinin önemi bir kanıtıdır.     

  

ii- ŞİRKET YETKİLİLERİNİN (ÜST DÜZEY İŞVEREN VEKİLLERİNİN) “OLASI KASIT” 

KAPSAMINDAKİ SORUMLULUKLARI: 

Sanıklardan genel müdür Ramazan Doğru, Genel müdür teknik yardımcısı Hayri Kebapçılar, 

işletme müdürü Akın Çelik, işletme müdür yardımcısı ve teknik müdür İsmail Adalı ve  teknik 

nezaretçi Ertan Ersoy ile şirketin iş güvenliği üç vardiya amiri Memet Ali Günay Çelik, şirketin 

ana stratejisinin gerektirdiği suç fiillerini işletme düzeyinde gerçekleştiren sanıklar durumundadırlar. 
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Bu sanıklar, şirket idaresinin karar ve yönelimlerinin  maden ocağındaki uygulayıcıları olup, üst 

düzeydeki şirket yetkilileri ve işveren vekilleridir.  

Belirtilen sanıkların bir kısmı, şirket yönetim kurulu üyesi sanıklarla maden işyeri alanında onların 

kararlaştırdığı  suç fiillerini uygulayan sanıklar arasında “köprü görevi” görmektedirler:  Sanık 

Ramazan Doğru ve Hayri Kebapçılar, sanık  yönetim kurulu üyeleri tarafından kararlaştırılan ve 

uygulanmasına karar verilen suç fiillerinin, “alanda” uygulanmasını sağlayan ve kararların maden 

yönetimine tatbikini sağlayan sanıklardır. Ramazan Doğru’nun bu konudaki görev ve işlevi tartışma 

konusu değildir. Diğer yandan dosyaya sonradan “sanık” olarak eklenen Hayri Kebapçılar’ın  genel 

müdürün hemen altında bir görevde bulunması ve bu sanığın 13.12.2016 tarihinde İzmir  4.Ağır 

Ceza Mahkemesi’nin 2016/267 Tal. Sayılı dosyası kapsamında verdiği ifadede, yönetim kurulu 

toplantılarına katıldığı ve toplantı kararlarını mail yoluyla diğer üyelere ve işletme üst düzey 

yetkililerine gönderdiği yönündeki ifadelerine göre, şirket yönetimi ile işletme yetkilileri arasında bilgi 

akışını sağlama  ve suç fiillerini organize etme yönünde bir görev ve işlevinin olduğu açıktır.       

Diğer tutuklu sanıklar, işletme müdürü, müdür yardımcısı, iş güvenliği amiri ve teknik nezaretçi, 

şirket yönetiminin ana suç fiili, diğer suç fiilleri ve stratejilerinin madendeki uygulayıcılarıdırlar. Bu 

kişilerin görevleri de, “üretim baskı ve zorlaması”nı oluşturan tüm unsur ve alanların bir özeti gibidir: 

madenin yönetiminden üretimine, iş güvenliği düzenlemelerinden teknik yönüne  kadar yayılan tüm 

uygulamalar, ana suç  fiili çerçevesinde, her bir uygulamanın ayrı bir suç fiili haline döndüğü ve 

temel karakterleri “daha fazla üretim lehine, işçi sağlığı ve iş güvenliği aleyhine” olan uygulamaların 

toplamıdır. Maden işletmesinin üst yönetimi, sorumlusu ve şirket yönetiminin aldığı kararların 

uygulayıcısı olan bu sanıklar da,  suç fiillerinin uygulanmasından doğrudan sorumludurlar. 

 

iii- ŞİRKETİN İŞ GÜVENLİĞİ VARDİYA AMİRLERİ YASİN KURNAZ VE HİLMİ KAZIK’IN “OLASI 

KASIT” KAPSAMINDAKİ SORUMLULUKLARI: 

Diğer yandan, iş güvenliği vardiya amirlerri Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık’ın da “olası kasıt” 

hükümleri uyarınca cezalandırılmaları gerekir. Bu sanıkların diğer vardiyalarda görev yapmaları, 

sorumluluklarının ağırlığını azaltmamaktadır. Dava konusu olay, dosyadaki raporların tamamında 

da saptandığı üzere anlık olarak gelişen değil, öncesindeki tüm suç fiillerinin bir sonucudur. Maden 

şirketi artık açısından suç fiilleri artık ve giderek “yapısal” bir biçime bürünmüştür. Bu durumda, 

olayı gerçekleştiği vardiyada görev yapsın veya yapmasın işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili birincil 

görev ve sorumlulukları olan sanıklar, yukarıda belirtilen ve işçi sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin 

suç fiillerinin tamamından doğrudan sorumludurlar. Raporlarda ve en son bilirkişi raporunda 

belirtilen suç fiillerinin hiçbirinin “çalışılan vardiya” ile bir ilgisi yoktur. Birincil derecedeki görev ve 

sorumlulukları nedeniyle sanıklar Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık bu suç fiillerinden birincil derecede 

sorumludurlar. Bu kişiler işçilerin sağlığı ve güvenliğinden en yüksek derecede sorumlu işveren 

vekilleri olarak, icrai ve ihmail hareketlerinin sonuçlarını bilmekte ve öngörmekte ve fakat şirket fiil 

ve stratejisinin uygulanmasında önemli ayaklar ve unsurlar oldukları için suç oluşturan fiillerine 

devam etmektedirler. Bu iki sanığın da TCK’nin 21/2.maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi 

uyarınca cezalandırılmalarını talep ediyoruz 

iv- BÖLGE MÜDÜRÜ ACİL DURUM EYLEM PLANI YÖNETİCİSİ HALUK EVİNÇ’İN 

SORUMLULUĞU 
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Haluk Evinç dosya kapsamndaki belgelere göre Soma Havzası’nda Soma A.Ş.’ye ait buluann 

Eynez(olayın meydana geldiği ocak), Atabacı ve Işıklar İşletmesi’nin tamamından sorumlu bölge 

müdürü ve Eynez ocağı acil durum eylem plan yöneticisidir. Fiili olarak ise kendi beyanıan göre  

Işıklar maden ocağı işletmesi müdürlüğü görevini yürütmektedir.  

 

Bu sanığın bütün görevleri birlikte yürütmesi, görevlerin sorumluluğu ile birlikte acil durum eylem 

plan yöneticisi olarak görevinin gerektirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmesi mümkün değildir. 

Bu sanığın yukarıda bahsedilen üç görevi birden birlikte yürütmesi mümkün olmamakla birlikte bu 

sanık görevleri kabul etmiş, (acil bir durumda yapılması gereken tatbikatlar da dahil olmak üzere) 

acil durumun gerektirdiği hiçbir önlemi almamıştır.  

 

Böylece yangın riski yüksek bir ocakta acil durum yöneticisi sıfatı ile alınması gereken önlemleri 

almayarak sonuçlarını bildiği ve öngörebildiği halde görevi kabul ederek ve fakat bu görevin 

gereklerini yerine getirmeyerek dava konusu sonucu gerçekleşmesi olasılığını göze almıştır.  

 

Sunulan ve yukarıda acil durum eylem planına dair bahsedilen detaylı bilgilerde dikkate 

alınarak sanığın TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca 

cezalandırılmasını talep ediyoruz. 

 

v- HAVALANDIRMA MÜHENDİSİ FUAT ÜNAL AYDIN’IN SORUMLULUĞU 

 

Savclık mütalaasında havalandırma ile ilgili eksikliklerden bahsetmiş bu konuda bir kısım sanığa 

da kusur izafe etmiştir. Havalandırma ile ilgili olarak bir çok sanığa kusur atfedilirken havalandırma 

mühendisine kusur aftedilmemesi abestir. Bu anlamda havalandırma mühendisinin de 

cezalandırılması gerekmektedir. Dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre ocaktaki havaladırma 

problemi, işçi ölümlerinin bu denli yüksek olmasının ve özellikle S panosundaki tüm ölümlerin (269) 

bu nedene bağlı olması nedeniyle havalandırmadan sorumlu mühendisin asli ve icrai suç fiileri 

nedeniyle gerçekleşmiştir. Özellikle S panosunun bağımsız olarak olarak havalandırması planının 

uygulanmaması nedeniyle doğan tüm sorumluluk yukarıda isimleri geçen üst kademe yöneticilerle 

birlikte bu sanığa aittir. 

 

Bu sebeplerle TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca 

cezalandırılmalarını talep ediyoruz. 

 

Bu nedenlerle sanığın TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca 

cezalandırılmasını talep ediyoruz. 

 

vi- ELEKTRİK BAŞ MÜHENDİSİ ÜMİT ŞAHİN’İN SORUMLULUKLARI 

 

Olayın oluş şekline göre, elektrik sisteminin olayın gerçekleşmesindeki rolü ve işlevi, kabloların ve 

elektrik panolarının alev sızdırır özelliğinin olayın büyümesine neden oluşu ve bu anlamda çok 

tehlikeli bir iş kolunda alev sızdırmaz nitelikteki malzemenin kullanılması gereğinin bilincinin 

sorumluluğunda olan ve fakat bu bilinç ve sorumluluğun gereğine uygun davranmayan sanığın 

sonuçları bildiği ve öngördüğü şüphesizdir. Bu anlamda savcılık elektrik tesisatının exproof 
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olmadığının tespitini yapmakta ve fakat elektrik mühendisine kusur atfetmemektedir. Eelektrik baş 

mühendisinin de iş bu dosyada kusurunun olduğu aşikar olup cezalandırılması gerekmektedir. 

  

Ayrıca işçi beyanlarında da denetimler esnasında alev sızdırmaz elektrik panolarının alev sızdırır 

panolarla değiştirildiği belirtilmiştir. Çünkü alev sızdırmaz panolarda ortaya çıkan arızalar zamansal 

anlamda geç tamir edilmektedir. Ocak içerisinde elektrik olmaması üretimi aksatmakta sanıkta 

şirket yöneticilerinin talimatlarına hiçbir biçimde karşı çıkmayarak ocak içerisinde alev sızdırır 

elektrik panolarının denetim dışında kullanılmamasını risklerini göze alarak ve bilerek 

sağlamaktadır.  

 

Bu nedenlerle sanığın TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca 

cezalandırılmasını talep ediyoruz. 

 

vii- EĞİTİM MÜHENDİSİ MURAT BODUR’UN SORUMLULUKLARI 

Bu sanık işçilerin madendeki riskler ve acil durumlarda tahliye davranışları da olmak üzere acil 

durumlardaki hal ve hareketlerini belirleyecek gerekli eğitimleri vermekle yükümlü olduğuna göre, 

yukarıda sunduğumuz biçimde asgari bir eğitim vermek bir yana, verilmeyen eğitimi verilmiş gibi 

gösteren çalışmaya başladığı ilk günde işçileri yeraltına gönderen ve dava konusu olayda 

ölmelerine yol açan bir sistem ve düzeneğin ana sorumlusudur.  

 

Bu sanık  verilmeyen eğitimleri verilmiş gibi göstererek, eğitim süreçlerini tamamen kağıt üzerinde 

varsayarak olay günü işçilerin nasıl ve ne biçimde davranmalarına da yol açmıştır. 

 

Bu nedenlerle sanığın TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca 

cezalandırılmasını talep ediyoruz. 

 

viii- ELİ KONTROL MÜHENDİSLERİ ADEM ORMANOĞLU / BURHAN KARABAŞ / SERTAÇ 

BÜYÜKGÜNEY / NIMETULLAH UĞURLU / EFKAN KURT / MEHMET BAYRİ / SERTAN GÜNAY 

SORUMLULUKLARI 

 

Bu sanıklar işlerinin kömür miktarını ölçmek olarak nitelendirmişselerde başta ocaktaki 

havalandırma problemleri ve yıllık üretim planlarının üzerinde üretim yapılması olmak üzere tüm 

suç fiillerinden haberdar olmaları ancak buna rağmen gerekli önlemleri almayarak ve 

denetlemeyerek şirketin olaya yol açan politikalarına açık veya örtülü biçimde göz yummaları ve bu 

stratejilere uygun davranmaları nedeniyle sanıkların TCK’nin 21/2. maddesi uygulanarak 

TCK’nin 81/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarını talep ediyoruz. 

 

ix- PATLATMA MÜHENDİSİ SERKAN KOCAMAN’IN / GAZ İZLEME PERSONELİ HALIL BURHAN 

/ OLCAY ERŞİN / BATUHAN ÜNLÜYOL / OZAN SEZER / ERDOĞAN CİNOĞLU’NUN VARDİYA 

MÜHENDİSLERİ / AMİRLERİ HARUN YILMAZ ( AMİR) / NAZMICEM NESEMİOĞULLARI 

(AMIR) / HÜSEYIN ALKAN (AMIR) / HALİL SARI ( AMİR) / SALTUK ALP DEMİR (MÜHENDİS) 

/ ÖMER DEĞİRMENCİ (MÜHENDIS) / FAHRI PANÇAR (MÜHENDIS) / 

MEHMET AVCI (MÜHENDIS) / HÜSEYIN ERGİN (MÜHENDIS) / HILMI KARAKOÇ (MÜHENDIS) 

/ CANER UYSAL (MÜHENDIS) VE DİĞER SANIKLARIN SORUMLULUKLARI 
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Bu sanıkların eylemlerine uyan ve hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi 

raporları dikkate alınarak eylemlerine uyan cezaların tayin edilmesi gerekmektedir. 

 

D- GENEL DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 

(Bu bölüm esasa ilişkin ilk beyan dilekçemizin sonuç bölümünün tekrarıdır.) 

Dava konusu iş cinayeti sosya-politik bir vakıadır ve bu olay çeşitli düzlem ve bağlamlarda değerlendirilip 

sonuçlara ulaşılabilir: Soma iş cinayeti, iş cinayetleri sıralamasında ülkemizin dünyada ikinci sırada olması 

açısından da değerlendirilebilir, aynı biçimde ülkemizdeki genel enerji politikasının kömür ve kömür 

madenciliğine etkileri ve yansımaları açısında da. Öte yandan enerji politikalarının Soma havzasına ve 

çevresine olan sosyo-politik etki ve sonuçları da gözönünde, orta yerde durmaktadır. Bütün bu bağlamlara 

ilişkin çok kapsamlı rapor, tez ve çalışmaları sayın mahkemeye daha önceki celselerde sunmuştuk. 

Özellikle Soma Katliamı ile ilgili olarak hazırlanan bir çok rapor ve incelemenin yanında, bu dava için Türk 

Sosyal Bilimler Derneği’nin(TSBD) başvurumuz üzerine hazırladığı ve bir çok disiplinden akademisyenler 

tarafından kaleme alınan “Soma Maden Faciası Raporu” önceki celselerde sayın başkanlığa 

sunduğumuzu özellikle anımsatıyoruz.  

Soma cinayetinin sosyo-politik yönlerinden birisi de, sürmekte olan bu davadır. Bu davanın genel kanının 

aksine, salt “hukuksal” yönü yoktur. Esasen, her dava için söylenebilir olan sosyo-politik bağlam, bu dava 

için çok daha açık ve belirgindir. Adalet arayışı her dava açısından, içerisinde toplumsal-kamusal-siyasal 

bir öz barındırır. Görülen davadaki “adalet” arayışı açısından, bu çok daha belirgin ve açıktır.  

Görülen davadaki sosyo-politik yön, tarafların tutum ve davranışları açısından da açık ve izlenebilirdir. 

Sanıkların, bu açıdan, her bir davada görülebilecek olan “ceza almama ve beraat etme” çaba ve tutumu, 

davamızda da açık ve görünür bir biçimde izlenebilmektedir. Davanın başından bu yana “sabotaj iddiası” 

ve “olay nasıl oldu bunun açığa çıkarılması gerekir” vurgusu birlikte dile getirilmiş, dava ilerledikçe dava 

konusu cinayet ile ilgili her bilgi, belge ve rapor, başta üst düzey yöneticiler olmak üzere sanıkların 

sorumluluklarını ortaya çıkardıkça, bu kez “sabotaj” sanrısı öne çıkarılmaya başlanmış, en son mağdur 

aile avukatları ve hatta mahkeme heyeti de bu çerçevenin bir parçası olarak sunularak, aralarında 

“mahkemenin reddi, temelsiz suç duyuruları ve basın-yayın organlarının ve soyal medyanın konu ile ilgili 

dolaşıma sokulması” gibi bir dizi “son hamle” devreye sokulmuştur.  

Esas olarak Türkiye’nin bu en büyük iş kazasından cezasızlık ile kurtulma amacına erişmeye çalışan bu 

.çerçevenin sosyo-politik bir derinliği, anlamı ve en önemlisi adalet arayışı açısından ulaştığı ve vaatettiği 

bir gelecek bulunmamaktadır. Bilimi, bilimsel bulguları, siyaseti, savunmayı ve yargıyı kendisi için ve 

kendisine yarar sağladığı sürece kullanan bu bakışın tek vaadi, sömürünün ve karlarının devamlılığı için 

her yolu denemektir. Bu bakışın, adalete ve toplumsal olana ilişkin herhangi bir vaadi yoktur ve olamaz. 

Sayın mahkeme, bu yargılama ile elbette tüm toplumsal-kamusal gereklilik ve işlevleri yüklenmiş olamaz. 

Hatta mahkemece verilecek ve sorumluların ağır biçimde cezalandırılmasına ilişkin bir karar dahi, Soma 

Katliamı’ndaki adalet arayışının ancak bir kısmını karşılayabilecektir. Soma Katliamı sonrası adalet, 

kamusal-siyasal gücü ve pozisyonuna bakmaksızın tüm sorumluların yargılanabilmesi ve 

cezalandırılabilmesi, Soma madenlerindeki güvencesizlik, sömürü ve eşitsizliklerin sona erdirilmesi için 

kamusal otoritenin her türlü önlemi alması ve böylece yeni iş cinayetlerine izin verilmemesi, işçilerin 
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gerçek anlamda sendikal ve örgütlenme haklarının sağlanarak üretim süreçlerine demokratik 

katılımlarının tam olarak tesis edilmesi gibi bir çok ve istemle sağlanabilecek genişliktedir.  

Sayın mahkemenin tesis edeceği karar şu noktaları içerdiği oranda bizce “gerçek-hukuksal” adaleti 

sağlamış olacaktır:  

- Sayın mahkeme, vereceği karar ile Türkiye’nin bu en büyük iş cinayetinde sorumluğu 

bulunana tüm sanıkları, özellikle olayın niteliği ve ağırlığı, toplumsal etkileri ve en önemlisi ve 

artık iş kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında dahi yer bulan “caydırıcılık” etkisini 

gerçekleştirecek biçimde cezalandırmalıdır. 

 

- Bu caydırıcılık, Soma Katliamı’nın gerçekleşmesinde sorumluluğu bulunan tüm suç fiillerinin 

bundan sonra gerçekleşmesini önlemek anlamındadır.  

 

- Bu katliama başta üretim zorlaması ve dayıbaşılık olmak üzere, bütün bir iş sürecinin 

despotik-antidemokratik, iş katılımından yoksun, en fazla kar amacını esas alan ve bu amaçla 

başta işçi sağlığı ve güvenliği olmak üzere gerekli alt yapı zeminlerini yok sayan anlayışın 

neden olduğu ve bu anlayış Soma maden ocaklarında halen tümüyle geçerli olduğu için, 

gerekçeli karar, Katliama yol açan kök nedenlerin tüm yönlerini, nedenlerini ve yol açtığı 

sonuçları analiz etmeli, belirli hukuki yargı ve sonuçlara ulaşmalıdır. 

 

- Soma Katliamı’na işletme yetkililerinin ve görevlilerinin suç fiilleri tek başına yol açmadığına 

ve olaya bu kişilerle birlikte ve onlardan daha fazla sorumlu olarak, şirket strateji ve hedeflerini 

belirleyen başta aşırı üretim-aşırı kar olmak üzere tüm suç fiillerinin kararlarını alan ve 

içersinde olan, şirketi bu doğrultuda yöneten, bu yönde talimatlar veren şirket patronları, 

yönetim kurulu üyeleri de en ağır biçimde cezalandırılmalıdır. 19.06.2018 

TOPLUMU VE İŞÇİ SINIFINI ACILARA BOĞAN BU OLAYIN TÜM SORUMLULARI TARİH 

ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR. 

SOMA KATLİAMI’NIN ACI VE ÖLÜMLERİ, HALKIN AYDINLIK GELECEĞİNİN 

KURULMASINDA BİR MİHENK TAŞI OLACAKTIR. 

SOMA KATLİAMI, İŞÇİ SINIFININ MÜCADELE TARİHİNDE VE BİLİNCİNDE YARATTIĞI 

ACININ BÜYÜKLÜĞÜ KADAR, İŞÇİ SINIFININ GELECEĞİ YARATMA GÜCÜNÜN DE UMUDU 

OLACAKTIR. 

  Katılanlar vekilleri 

Av. Sercan ARAN  Av. Seçil EGE 

 


