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T.C.
GERGER
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO
DURUŞMA TARİHİ
CELSE NO

DURUŞMA TUTANAĞI
: 2020/32 Esas
: 30/09/2020
: 1.

HAKİM
: ENGİN GÜNTİN 234292
CUMHURİYET SAVCISI : EMRE ÇETİNKAYA 164272
KATİP
: KADİR ÇİÇEK 236539

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.
Sanık Özgür Boğatekin geldikleri görüldü. Başka gelen yok. Açık yargılamaya başlandı.
CMK 191. Maddesi gereğince iddianame, iddianamenin kabulü kararı ve ekleri okundu.
Sanık Özgür Boğatekin vekili Av. Hüseyin Boğatekin’e çıkarılan davetiyenin usulüne uygun
olarak tebliğ edildiği görüldü.
Sanık Özgür Boğatekin'in yazılı talep beyan dilekçesi Mahkememize sunmuş olduğu görüldü
okundu dosyasına konuldu.
Müşteki Av. Yunus Çelik'in mazeret dilekçesi sunmuş olduğu görüldü okundu dosyasına konuldu.
A.K.G.D: Müşteki Av. Yunus Çelik'in mazeretinin kabulü ile tefhimle açık oturuma devam
olundu.
Sanık huzura alındı, kimlik tespitine geçildi.
Sanık Özgür Boğatekin
Sanığa iddianame ve ekleri okundu. Sanığa C.M.K.’nun 147 maddesi gereğince kendisine
yüklenen suç anlatıldı. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu,
müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiinin
sorgusunda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından
faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği, şüpheden
kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği ve kendisi aleyhine var olan şüphe
nedenlerini kaldırabilmek için lehine olan delilleri duruşma sırasında öne sürebileceği tek tek okunarak
anlatıldı.
SANIK :Haklarımı anladım, müdafii talebim yoktur, savunmamı kendim yapacağım demekle
sanığın savunmasına geçildi.
SANIK SAVUNMASINDA: Yazılı olarak size talepte bulunuyorum. Öncelikle bu talebimin
değerlendirilmesini mahkemenizden istiyorum. Avukatım savunmamı yapacaktır. Söyleyeceklerim
bunlardır.
Hazırlık beyanı okundu, benzer olduğu görüldü.
Nüfus ve adli sicil kaydı okundu, doğrudur bana aittir dedi.
Cumhuriyet savcısından soruldu: Sanık beyanına karşı bir diyeceğimiz yoktur dedi.
Dosya incelendi.
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
1Sanığın vermiş olduğu talep beyanlarının bir sonraki celsede
değerlendirilmesine,
2Müşteki vekili Av. Yunus Çelik'in duruşma gün ve saatinin uyap üzerinden
öğrenmesine,
3Müşteki Ü. Y.'nın şikayet ve beyanlarının alınması için Mardin Nöbetçi
Asliye Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 25/11/2020 gününe
verildi.30/09/2020

saat 11:00'e bırakılmasına karar

Katip 236539 Hakim 234292
e-imzalıdır e-imzalıdır
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