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Belli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı.
Sanık A.D.'nin SEGBİS ile Cizre 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hazır edilmiş olduğu görüldü.
Sanık Mohamed İsmael Rasool ile sanık Mohamed İsmael Rasool, Sanık Jacop Philip John
Gıngell Hanrahan ve Phılıp John Pendlebury müdafileri Av. Törehan Büyüksoy ve Av. Abdullah
Orçun Çetinkaya ile sanık A.D. müdafi Av. Muhammet Emin Çoban geldi, başka gelen olmadı.
İddianame kabul kararı okundu.
Açık yargılamaya başlandı.
Sanıkların kimliğinin tespitine geçildi.
SANIK MOHAMED İSMAEL RASOOL,
SANIK A.D.,
Sanıklara CMK'nın 191.maddesi uyarınca suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ile
suçlamanın hukuki nitelemesi anlatıldı. CMK'nın 147 ve 191/3-c, 176/4 maddelerindeki yasal hakları
ayrı ayrı hatırlatıldı. Sanıklar cevaben atılı suçlamayı ve yasal haklarını anladıklarını, savunma yapmak
için süre istemediklerini ve celseye ara verilmesini talep etmediklerini, savunmalarını kendilerinin
müdafileri ile birlikte yapacağını beyan etmekle sanıktan savunma ve delilleri soruldu.
SANIK MOHAMED İSMAEL RASOOL SAVUNMASINDA: Ben 2002'den beri Erbil'de
yaşıyordum, liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye yüksek lisans okumak üzere geldim. Mezun olduktan
sonra gazetecilik mesleğine başladım. 18 yaşından beri 5 dil konuşuyordum, hem gazetecilik hem
tercümanlık yapmak üzere bana teklifler gelmeye başladı. Ben de Kuzey Irak'ta çeşitli haber
kurumlarında muhabir olarak, tercüman olarak Kuzey Irak'ta çalıştım. Türkiye'de AP Haber ajansı ile
çalıştım. Suriye savaşı başladıktan sonra hem Arapça, hem Kürtçe, hem Türkçe hem de İngilizce bilen
kişiler arıyorlardı, bana bu nedenle teklifler geldi. Yaptığım haberler çoğunlukla Suriye savaşı ile alakalı
idi. Suriye Türkiye sınırında çalıştım. Mülteci haberlerini yaptım. Gözaltına alınmadan 5 gün önce
Bodrum'da AP haber ajansı adına mülteciler ile alakalı haber yaptım. Bodrum'dan dönerken bana mesaj
geldi, tercümana ihtiyaç olduğu, güneydoğuya gidip belgesel çekeceklerini söylediler. Ben daha önceden
Philip ile tanışıyordum. Kendisi Kuzey Irak'tan Musul'a doğru adlı bir belgesel çekmişti. Ben de
kendisinin mihmandarlığını yapmıştım, o belgesel peşmergeler ile ilgiliydi. Bana facebook üzerinden
mesaj atmıştı. Sözleşme gönderdiler, günlük 200 dolara anlaştık. Ben Bodrum'dan İstanbul'a döndüm,
Atatürk Havalimanında buluştuk ve Mardin'e geldik. Orada A.D. ile tanıştık. Kendisini daha önceden
tanımıyordum. Daha sonra Cizre ve Silopi'de çekimler yapmaya başladılar, ben de kendilerine
tercümanlık yapıyordum. Jack daha önce de burada belgesel çekmişti. Onun konusu da benzerdi. Hangi
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konuda belgesel çekeceklerini tahmin ediyordum. YDG-H ile ilgili belgesel çekeceklerdi. Jack'in
kendisinin de zaten kontakt kuracak numaraları vardı. Ben sadece Türkçe ve Kürtçe bildiğim için telefon
açıp bu kişilerle görüşüyordum. Cizre'ye gittiğimizde birkaç kişi ile görüştük. Barikatları ve sokakları
gece çektik. Gündüz de halk arasında röportaj yaptık. Milletin nasıl yaşadıkları konusunda sorular
sordular, ben de tercümanlık yaptım. Silopi'de de aynı şekilde oldu. Daha sonra Diyarbakır'da
randevulaşıp gidip çekim yapıyorduk. Daha önceki belgesel sırasında Kava isimli başka bir tercümanları
varmış, onun vasıtasıyla kurdukları kontaktları devam ediyordu, bu vasıtayla diğer kişilerle görüştüler.
Onlar gazeteci oldukları için gazetecilik alanı içerisinde bir tanışıklıkları vardı. Ben sadece tercümanlık
yaptım.
Ele geçen notların hepsi röportaj amaçlı idi. Alınan notların hemen yanında yaşları yazıyor. Diğer
notlar, kroki notu da haber için tutulmuştu. YPG ile DAEŞ arasındaki savaş hakkında basitleştirilmiş bir
çizimdi. Biz röportaj yaparken isim verirlerdi, ben de not alırdım. Not defterimde bulunanlardan bazıları
okuldan aldığım notlardı, bazıları da AP'de çalıştığım zamanlarda aldığım notlardı. New York Times
magazin için çalıştığım zamanlarda aldığım notlardı. Tank ve mesafeler yazılı not, Kobani'de Kürtler
IŞİD ile savaşıyor konulu yaptığımız habere ilişkindir. Telefonumdaki fotoğrafları ben çekmedim, o
fotoğraflar tercümanlığını yaptığım kişilerin benimle paylaştığı fotoğraflardır.
hotmail.com adlı mail hesabı bana ait değildir. Fatih Üniversitesinde sosyoloji
bölümünde profesörlük yapan T.A.'a aittir. Kendisi 2011 yılında Arap Baharı ile ilgili yazdığı bir yazıyı
göndermiş, beni de eklemiş. Bu mail benim değildir. Mailin akışına bakarsanız, benim bir cevabım da
yoktur, sadece benim okumam için bana da yönlendirmiş.
Fatih Üniversitesi kurumsal olarak Bank Asya ile anlaşmalıydı, ben de üniversiteye kaydolunca
Bank Asya'dan hesap açtırdılar. Ben de o hesabı kullanıyordum. Çünkü kampüsün içerisinde Bank Asya
şubesi buluuyordu, ödemelerin bu banka üzerinden yapılmasının nedeni budur. Zaten havalelerle ilgili
açıklamalarda ödemelerin neyle ilgili olarak yapıldığı ayrıntılı olarak yazmaktadır. Ben Uluslararası
İlişkiler ve Ekonomik okuduğum için, Ortadoğu'yu bildiğim için, yükseklisans yaparken ortadoğu
üzerine çalışmalarım vardı, sürekli ortadoğu ile alakalı sürekli notlar aldım, okudum ve yazdım. Ben
Fatih Üniversitesinde burslu okuymuyordum, babam finanse ediyordu. Babam eczacıdır ve ilaç ticareti
yapmaktadır. Sorgu aşamasında benim tutuklanma nedenim kriptolu olduğu iddia edilen dosya
bulundurmamdı. Soruşturmada bana hiçbir şekilde bilgisayar şifresi sorulmadı. Tutuklandıktan sonra
beni ifadeye çağırdılar ve parolanın 3 boşluk olduğunu söyledim. Daha sonra Adana Adliyesinde ifadem
yeniden alındı. Şifremin 3 boşluk olduğunu ifade etmiştim ve hemen hemen 1 yıl sonra inceleme
raporunda şifrenin 3 boşluk olduğu tespit edilmiştir yazılıydı. Benim tutuklama nedenimin kriptolu
dosya olduğu iddia edildi, aslında 3 boşluk o kadar basit bir şifre ki normal kombinasyonlarla 2 güne
kadar kırılabilir. Ben şifreyi kendim vermiştim. Daha sonra serbest bırakıldım ve haftada 2 gün imza
atıyorum. Sonuç olarak bu soruşturma deva mettiği için ne hayatıma odaklanabiliyorum, ne okuluma
gidebiliyorum. Yüksek Lisansı bitirmek üzereyim, tez aşamasındayım. Psikolojik olarak üzerimde çok
baskı var. Yurtdışı yasağı olduğu için Irak'tan gelen iş tekliflerini de değerlendiremiyorum. Boşluk
içerisinde kaldım. Yazılı ifademi tekrar ediyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum, dedi.
Sanığa soruşturma aşamasında vermiş olduğu fadesi okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir, dedi.
Dosyada mevcut delil niteliğindeki bütün bilgi ve belgeler ayrı ayrı okundu, soruldu: Aleyhime
olan hususları kabul etmiyorum, dedi.
Nüfus ve sabıka kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir, dedi.
Sanık müdafi Av. Abdullah Orçun Çetinkaya'dan soruldu: Müvekkilin beyanlarına
katılıyoruz. Konuyla ilgili olarak yazılı savunmamızı sunduk. Müvekkil üniversite öğrencisi olan
müvekkilin konuştuğu diller nedeniyle kendisine gelen teklifler doğrultusunda çalışmaktadır. Şuana
kadar çalıştığı gazetelerin ajansların isimlerini yazılı dilekçemizde sunduk. Büyük ajanslar için bu bölge
ile alakalı olarak haber yapmıştır. Bunların hiçbirinde hiçbir terör örgütüne destek yoktur. Bu çerçevede
çalışan, bunlar için tercümanlık yapan bir genç insandır. Bu haberle ilgili olarak Philip'in yönlendirmesi
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ile, İngiltere'den gelen 2 gazeteciye tercümanlık yapmak için buraya gelmiştir. Vice News Kanada
merkezli çok büyük bir ajanstır. Büyük bir internet sitesi vardır. HBO kanalının bütün haberlerini o
hazırlamaktadır. Dünya çapındaki bu tür dil bilen kişilerle de çalışmaktadır. Müvekkilim haber yapılması
istenen dönemde diğer müvekkillerle gelmiş ve onların söylediği notları almış, kimle röportaj yapıldıysa
ismini soy ismini ve yaşlarını tutmuştur. Ele geçen notlar var, bunların tamamı eğitim ve haberlerle
ilgilidir. Örneğin sorulan çizimlere ilişkin haber dilekçemizin 3 nolu ekinde var. AP'nin büro şefi
tarafından yazılmış makaledir. Bu makaledeki tanımları aktarabilmek için çizilmiş resimlerdir. Oradaki
çizim ile makale okunduğunda gerçekten de müvekkilin ilettiği tasvirlerin orada yer aldığını
görmekteyiz. Aynı şekilde makalede müvekkilin adının geçtiğini de görmekteyiz. Söz konusu not
defterine alınan notların tamamı gazetecilik ve röportajlarla ilgilidir. Bu notların isnat edilen suçlarla
ilgili yoktur. Yine İngilizce bir dokümanın çıktısının gösterek Kürt hareketine destek olduğu
söylenmiştir, ancak makale yayınlanmamıştır. Bu diğer haberlerle karşılaştırıldığı bir yazıdır. Dosyadaki
delillerin müvekkille ilgisi yoktur. Yine terör örgütüne bilerek ve isteyerek destek olmak suçunu
müvekkil işlememiştir. Müvekkilin hiçbir ilişkisi yoktur. Sadece diğer iki sanığa tercüman olarak yardım
etmiştir. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilerle herhangi bir bağlantısı kesinlikle yoktur.
Dosyada bir kitaptan bahsediliyor, bu kitap da Cezayir'de yaşanan olaylarla ilgilidir. Terör örgütünün
finansmanı ile ilgili suçlamaya gelince; T.A.'a gönderilen bir mail var, kendisi bilim adamıdır. Kendisi
P.V. isimli kişiye hazırladığı bir makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını sormuştur. Müvekkilin de
Ortadoğu ve gazetecilik yaptığını bildiği için müvekkile de göndermiştir. Bu yayınlanması istenilen
makaleyi de dilekçemize ekledik. O bölgedeki Müslüman gençlerin neler yaptıklarını anlatan bir
makaledir. Yayınlanıp yayınlanmadığını bilmiyoruz, ama içeriğine bakıldığında kesinlikle suç unsuru
içermemektedir. Bank Asya ile ilgili müvekkil açıklamalar yaptı. Oraya gelen paralar, o şirketlerden
müvekkile gelmiştir, müvekkil de çekip kullanmıştır. Bu paralar FETÖ'ye bağlı şirketler tarafından
gelmemiştir. Terör örgütünün finansmanı suçunun kesinlikle işlenmediğini düşünüyoruz. Adli kontrol
tedbiri kararına gelirsek, müvekkil gözaltına alındığında verilen karara bakıldığında, bilgisayarın
kriptolu olduğu söyleniyor. 2 gün sonra müvekkil Adana'da savcılıkta kullanıcı adı ve şifresini açık açık
söylemiştir. Ancak bu hiç dikkate alınmamıştır. Müvekkil bu nedenle 4 ay tutuklu kalmıştır. Daha sonra
bu tutukluluk kararı adli kontrole çevriliyor. Neredeyse 1 yıl sonra emniyet bilişim bürosunca yapılan
incelemede bu kullanıcı adı ve şifresinin müvekkilin verdiği bilgiler olduğu ortaya çıkıyor. Biz bilişim
uzmanlarından bu şifrenin çok basit şekilde bulunabileceğini öğrendik. Esasen ne tutuklamaya, ne de
devamı olan adli kontrolüne bizce gerek yoktur. Bilgisayar kesinlikle kriptolu değildir. Müvekkilin
bilgisayarı Macbook olduğu için, kullanıcı adı ve şifre zorunludur. Dolayısıyla bu kadar basit bir şifre
ile erişim, birkaç dakika içinde çözülebilecek durumda. Müvekkilin bu kadar süre tutuklu kalması ve
adli kontrole tabi tutulması, diğer sanıklar hakkında bu uygulanmamışken hakkaniyete aykırıdır. 15 aylık
süreçte müvekkil herhangi bir kaçma, delil saklama hareketinde bulunmamıştır. Dosyada tüm deliller
toplanmıştır. Tutuklama adli kontrole dönüştürüldüğünde UYAP'a yüklenmemiştir, müvekkil bunun
üzerine kendisi 1 ay boyunca karakola gitmiştir. Kaçma endişesi yoktur, eğitimine devam etmek
istemektedir. 17 aydır ailesini görememektedir. Diğer sanıklara göre ikincil pozisyonu dikkate
alındığında, dosyadaki delil durumu da nazara alındığında, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep
ediyorum ve kendisinin beraatini talep ediyorum, dedi.
Sanık müdafi Av. Törehan Büyüksoy'dan soruldu: Meslektaşın beyanlarına katılıyorum.
Kriptolu olduğu iddiasına dayanan bir bilgisayar var. Dosyaya sunulan mütalaada herhangi bir kripto
olmadığı ortadadır. Bu şifre 1-2 saniye içerisinde kırılabilir. Klavyede 72 karakter var, 373.000 farklı
varyasyon var, bunların hepsi 10 dakikada denenebilir. Müvekkilin şifresi ise 2 saniyede kırılabilir
olmasına rağmen bu inceleme 1 yıl sürmüş ve müvekkilin tutukluluk hali devam etmiştir. Adli kontrol
şartlarının tümüyle ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz, dedi.
SANIK A.D. SAVUNMASINDA: Ben bu konuda daha önce ifade vermiştim. İfademi aynen
tekrar ederim. Ben diğer sanıkları tanımıyordum, bundan önceki sene buraya geldiler. Amcaoğlum ile
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tanışıkları vardı. Kendilerine telefonumu verdim, taksiciyim. Günlük 220 TL'ye bunları gezdirdim.
Herhangi bir terör örgütü ile bağlantım yoktur. Ben örgüt üyeleri ile görüşmelerini sağlamadım. Bu
şahıslar benim telefon numaramı vermişler. İddianamede belirtilen görüşme özetleri bu kişilerden
telefonu alıp beni arayan şahıslara aittir. Ben şahısları önceden tanımıyorum. Heval A. isimli kişiyle
görüşmeyi kendim yaptım mı yapmadım mı hatırlamıyorum. Benden bir ara telefonumu almışlardı, o
sırada kendileri görüşmüş olabilir. Ancak dediğim gibi ben görüşmeyi yapmışsam da şahısları önceden
tanımıyordum. Telefonumu onlara gezdirdiğim şahıslar vermiş, ben sadece para karşılığı şoförlük
yaptım, bizi şuraya götür diyorlardı götürüyordum, çekim yapıyorlardı, sonra tekrar istedikleri yere
götürüyordum. Arabada ele geçen taşınabilir hafıza kartları bana ait değildir. Suçsuzum, beraatimi talep
ediyorum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, burada sadece Irak'a şoförlük yaparak para
kazanıyorum, başka para kazanma imkânım yoktur, bu nedenle mağdurum, dedi.
Sanığa soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadeleri okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir,
dedi.
Dosyada mevcut delil niteliğindeki bütün bilgi ve belgeler ayrı ayrı okundu, soruldu: Aleyhime
olan hususları kabul etmiyorum, dedi.
Nüfus ve sabıka kaydı okundu, soruldu: Doğrudur, bana aittir, dedi.
Sanık müdafinden soruldu: Müvekkilin beyanlarına katılıyoruz. Hazırlıkta verdiği ifadelerde
gazeteciler ile ne şekilde tanıştığını açıklamıştır. Gazetecileri çekim yaptıkları yerlere götürüyor, o
esnada kimlerle nasıl görüştüklerini müvekkil bilmemektedir. Akıştaki gelişen aksiyonların hiçbirinde
hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle üye olmak
suçlamasıyla müvekkil yargılanmaktadır. Müvekkile sorulduğunda eminim müvekkil terör örgütüne ait
hiçbir şey bilmeyecektir. Örgüt üyesi olabilmek için bu örgütün neyi amaçladığını, hangi ideolojik
faaliyetler içerisinde olduğunu bilmesi gerekmektedir. Müvekkil günlük 220 TL karşılığında işini
yapmıştır. Bu bölgede günlük 220 TL kimse kazanmıyor, kimse bu paraya yok demez. Ne için çekimler
yaptığını, Vice News'in nasıl projelerinin olduğunu müvekkil bilmemektedir. Bu örgüt üyeliği olarak
değerlendirilemez. Sadece şoförlük yapmıştır. Bu haber ajansına bakıldığında, dünyanın birçok yerinde
birçok haberi olan, savaş belgeselleri yapan bir şirket. Yapmış oldukları çekimler, Youtube kanallarında
milyonlarca kez izlenmiştir. Dünyanın birçok bölgesine haber satan ve kendisi de yayınlayan bir şirkettir.
Bu şirketin herhangi bir ülkede gidip çekim yapmasını sağlayacak kişi Cizreli A. değildir. Bununla ilgili
dosya içerisinde herhangi bir delil de söz konusu değildir. Müvekkilin adli kontrol talebi ile ilgili olarak;
bölgenin geçim kaynağı, daha çok Irak ülkesine geçişlerdir, ki kendisi pasaportu ile giriş çıkış
yapmaktadır, bu şekilde giriş çıkış yaparak geçimini sağlamaktadır. Müvekkil hakkında imza atmak
şeklinde adli kontrolü bulunmaktadır. Yurtdışı yasağı kaldırılmamıştır. Yurtdışı çıkışı ve tüm adli kontrol
tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilin beraat edeceğini düşünüyoruz. Çünkü maddi
olgular dikkate alındığında beraat edeceği yönündeki görüşümüz ağır basmaktadır. Bu aşamada tüm adli
kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz, dedi.
G.G.D.
Sanıklara 5271 sayılı CMK'nın 106/2. maddesi gereğince kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe
kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdikleri
adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmeleri gerektiğinin ihtarına (ihtarat yapıldı), ayrıca ihtara
uygun hareket etmediklerinde önceden bildirdikleri adrese tebligatın yapılacağının bildirilmesine
(bildirildi) oy birliğiyle karar verildi, açıklandı açık yargılamaya devam olundu.
Sanıklardan soruldu: Yapılan ihtaratı anladık, dediler.
İddia makamından soruldu: Sanık savunmalarına bir diyeceğimiz yoktur. Diğer sanıkların
savunmalarının alınması hususundaki eksikliklerin giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve
mütalaa olunur, dedi.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
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1-Sanıklar Jacop Philip John Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury için hazırlanan
istinabe evrakının çevirisinin beklenilmesine,
2-Savunması alınan sanıkların A.D. ve Mohamed İsmael Rasool'un savunmalarının alınmış
olması, kaçma şüphelerini gösterir somut olgu bulunmaması ve etki edebilecekleri toplanmamış delil
olmadığı nazara alınarak haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına,
3-Bu nedenlerle ve istinabe evrakının muhtemel dönüş tarihi gözetilerek 18/07/2017 günü saat
09:00'a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 27/02/2017

Başkan 40017 Üye 151452 Üye 166016 Z. Kâtibi 121749
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
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T.C. DİYARBAKIR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2016/34 Esas

Duruşma Tar: 18/07/2017 Dosya No :

T.C.
DİYARBAKIR
8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
DURUŞMA TARİHİ
CELSE NO

: 2016/34 Esas
: 18/07/2017
: 2.
DURUŞMA TUTANAĞI

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
CUMHURİYET SAVCISI
KATİP

: SELÇUK TEMİZEL
: OKTAY İKİNCİ
: CEREN KARA AKKAŞ
: OĞUZ ÖZKAN
: ERDİ OZAN ÖZTÜRK

151387
192176
190002
192244
121749

Belirli gün ve saat 09:30'da 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık Mohamed İsmael Rasool, Sanık Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Phılıp John
Pendlebury müdafileri Av. Törehan Büyüksoy ve Av. Abdullah Orçun Çetinkaya ile sanık A.D.
müdafi Av. Muhammet Emin Çoban geldi, başka gelen olmadı.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Sanıklar Jacop Philip John Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury için hazırlanan istinabe
evrakının çevirisinin yapılmış olduğu, dosyamızın arasına girmiş olduğu görüldü.
İddia makamından soruldu: Gelen belgeye bir diyeceğimiz yoktur. İstinabe işlemleri için çeviri
evraklarının Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar
verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
Sanıklar müdafilerinden soruldu: Eksik hususlar giderilsin, dediler.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanıklar Jacop Philip John Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury için hazırlanan çeviri
evraklarının istinabe işlemleri için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
Bu nedenlerle ve istinabe evrakının muhtemel dönüş tarihi gözetilerek 26/12/2017 günü saat
09:15'e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 18/07/2017
Başkan 151387 Üye 192176 Üye 190002 Z. Kâtibi 121749
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
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T.C. DİYARBAKIR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2016/34 Esas

Duruşma Tar: 26/12/2017 Dosya No :

T.C.
DİYARBAKIR
8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
DURUŞMA TARİHİ
CELSE NO

: 2016/34 Esas
: 26/12/2017
: 3.
DURUŞMA TUTANAĞI

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
CUMHURİYET SAVCISI
KATİP

: SELÇUK TEMİZEL
: FUNDA AYDENİZ
: OKTAY İKİNCİ
: OĞUZ ÖZKAN
: FIRAT KIZILELMA

151387
192109
192176
192244
148298

Belirli gün ve saat 09:20'de 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık Mohamed İsmael Rasool, Sanık Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Phılıp John
Pendlebury müdafileri Av. Törehan Büyüksoy ve Av. Abdullah Orçun Çetinkaya geldi, başka gelen
olmadı.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Sanık Abdurrahman müdafi Av. Muhammet Emin Çoban'ın mazeret dilekçesi ibraz ettiği
görüldü.Okundu. Dosyasına eklendi.
Sanıklar Jacop Philip John Gingell Hanrahan ve Philip John Pendlebury için hazırlanan çeviri
evraklarının Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazıya cevap
yok.
Sanıklar müdafileri Av. Törehan Büyüksoy ve Av. Abdullah Orçun Çetinkaya'dan soruldu:
Eksiklikler giderilsin ayrıca savunmalarımızı ibraz ediyoruz dediler.
Sanık Phılıp John Pendlebury savunmasına ilişkin 21 sayfalık dilekçe ve ekinde bulunan CD
alındı. Okundu. Dosyasına eklendi.
Sanık Sanık Jacop Philip John Gıngell Hanrahan savunmasına ilişkin 27 sayfalık dilekçe, ekleri
ve ekinde bulunan CD alındı. Okundu. Dosyasına eklendi.
İddia makamından soruldu: Gelen belgeye bir diyeceğimiz yoktur. Adalet Bakanlığı
Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının beklenmesine, sair
eksikliklerin giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık A. müdafi Av. Muhammet Emin Çoban'ın mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini
UYAP üzerinden öğrenmesine,
2-Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının
beklenmesine
Bu nedenle duruşmanın 10/04/2018 günü saat 09:35 bırakılmasına karar verildi.26/12/2017
Başkan 151387
e-imzalıdır

Üye 192109
e-imzalıdır

Üye 192176
Katip 148298
e-imzalıdır
e-imzalıdır
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T.C. DİYARBAKIR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2016/34 Esas

Duruşma Tar: 26/12/2017 Dosya No :
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T.C. DİYARBAKIR 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
2016/34 Esas

Duruşma Tar: 10/09/2020 Dosya No :

T.C.
DİYARBAKIR
8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO
DURUŞMA TARİHİ
CELSE NO

: 2016/34 Esas
: 10/09/2020
: 9.
DURUŞMA TUTANAĞI

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
CUMHURİYET SAVCISI
KATİP

: Mikail DEMİR
: Cihat ATEŞ
: Hafize ŞAHİN
: Osman ÜNLÜ
: Sadık ALTAŞ

165807
193692
194669
150959
121751

Belirli gün ve saat 09:05'de 9. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
sanık Muhammed ismael Rasool, Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Philip John Pendlebury
müdafi Av. Abdullah Orçun ÇETİNKAYA geldi. başka gelen olmadı.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
Sanık A.D. müdafii Av. Muhammet Emin Çoban'ın mazeret dilekçesi vermiş olduğu görüldü.
Okundu dosyasına konuldu.
Sanık Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Philip John Pendlebury müdafi Av. Metin Anıl
Yiğit 'in vekillikten çekilme dilekçesi vermiş olduğu görüldü. Okundu dosyasına konuldu.
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yurtdışı talimatına
cevap verilmediği görüldü.
İddia makamından soruldu: Okunan belgelere bir diyeceğimiz yoktur, Adalet Bakanlığı
Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının beklenilmesine, sair
eksikliklerin giderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur, dedi.
sanıklar Muhammed ismael Rasool, Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Philip John
Pendlebury Müdafi Av. Abdullah Orçun Çetinkaya Soruldu : Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk
Dış İlişkiler cevabını uzun süredir bekliyoruz, akibetinin sorulmasını talep ediyoruz, dosyada istifasını
sunan Avukatlara yetki belgesi vermiş idim, sanıkların vekaletli avukatı benim, dedi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanıklar Jacop Philip John Gıngell Hanrahan ve Philip John Pendlebury 'un savunmalarının
tespiti için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan yazı cevabının
beklenilmesine, akıbetinin sorulmasına,
2-Sanık A.D. müdafii Av. Muhammet Emin Çoban'ın mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve
saatinin uyaptan öğrenilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 24/12/2020 günü saat 10:30 bırakılmasına karar verildi.10/09/2020
Başkan 165807 Üye 193692 Üye 194669 Z. Kâtibi 121751
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
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