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Hakimler Kurulu, Cumhuriyet Savcısı ile Zabıt Katibi Van 4. Ağır
Ceza mahkemesine özgü duruşma salonunda toplandı.
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Sanıklar A.
B.
, F.
B.
, S.
T.
ve A. P.
'ın geldikleri görüldü.
Sanık A.
B.
müdafii Av. Ahmet KAYA , sanık F. B.
müdafii Av. Abdurrehim
GÖZEGİR, sanık S.
T.
ve A. P.
müdafii Av. İrfan TÜNER'in geldikleri görüldü.
Başka gelen yok. Açık yargılamaya başlandı.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.
Uzmanlık raporunun dosya arasına gönderildiği görüldü okundu dosyasına konuldu.
TAPE değerlendirme tutanağının dosya arasına gönderildiği görüldü okundu dosyasına
konuldu.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimatın bila ikmal iade edildiği görüldü okundu
dosyasına konuldu.
Sanık F.
B.
müdafii Av. Abdurrehim GÖZEGİR'in sanık adına vekaletname sunmuş
olduğu görüldü okundu dosyasına konuldu.
Sanık A.
P.
'ın talep dilekçesi göndermiş olduğu görüldü okundu dosyasına
konuldu.
Sanıklar adına çıkartılan tebligatların usulüne uygun yapılmış olduğu görüldü.
Sanık Mehmet DURSUN adına çıkartılan tebligatın usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği
görüldü.
Bilirkişi raporunun dosya arasına alındığı görüldü okundu dosyasına konuldu.
Av. Ahmet PEYAN'ın sanık A. B.
adına vekaletname sunmuş olduğu görüldü. Okundu
dosyasına konuldu.
Sanıklar eski kimlik bilgileri tahtında huzura alındılar.
SANIK A.
P.
SAVUNMASINDA: Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi
talep ediyorum dedi.
SANIK A.
B.
SAVUNMASINDA: Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. TAPE
kayıtlarından haberdar olmadım. Bu nedenle bu konuya bişey diyemiyorum. Ses kaydım
alınmıştı. Bir daha ses kaydı verebilirim dedi.

SANIK F.
B.
SAVUNMASINDA: Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben hiç bir
şekilde örgüte adam kazandırmadım. Aksine örgüte katılıma engel oldum. TAPE kayıtlarında
da Havva'yı oyaladığım açıkça ortadadır. Ben hiç bir şekilde örgüte eleman kazandıramadım.
TAPE kayıtları aslında lehimedir. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum dedi.
SANIK S.
T.
SAVUNMASINDA: Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. TAPE
kayıtlarını almadım. Beraatimi talep ediyorum dedi.
CUMHURİYET SAVCISINDAN SORULDU: Alınan sanık savunmalarına bir diyeceğimiz yoktur.
Eksik hususların giderilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.
SANIK S.
T.
VE A. P.
MÜDAFİİ AV. İRFAN TÜNEL'DEN SORULDU: Önceki
savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Eksik hususlarına giderilmesi ile beraber dosyaya sunmak
istediğimiz evraklar vardır. Sunmak isteriz. M.
Ç.
ve A. Ç.
hakkında silahlı
terör örgütüne üye olmak suçundan KYOK verilmiştir. Sanki dosya kapsamında bu kişiler
örgüt üyesi gibi anlatılmaktadır. Bu nedenle bu iki kadarı mahkemenize sunuyoruz. Esas
hakkındaki mütalaadan sonra savunmalarımızı sunacağız dedi. (sanık müdafiinden 2 adet
KYOK alındı, dosyasına konuldu)
SANIK A.
B.
MÜDAFİİ AV. AHMET KAYA'DAN SORULDU: Önceki savunmalarımızı
tekrar ediyoruz. TAPE kayıtları ile ilgili daha sonra savunma yapacağız. Müvekkil Cumhuriyet
caddesi üzerindeki kitleyi görünce arkadaşı olan Ö. Ö.
'e gazetecilik faaliyeti kapsamında
haber vermiştir. Bu suç unsuru gibi iddianameye yansımıştır. Ayrıca müvekkilimizin gerek
kendisinin gerekse Ö. Ö.
ile birlikte yapmış olduğu haberlerin bir kaçını mahkemenize
sunuyoruz dedi. (sanık müdafii tarafından 3 haber ile ilgili evraklar alındı. Dosyasına
konuldu.) Eksiklikler giderilsin dedi.
SANIK F.
B.
MÜDAFİİ AV. ABDURREHİM GÖZEGİR'DEN SORULDU: Önceki
savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilin TAPE kayıtlarında yaptığı 4 kişi ile yaptığı
görüşme abisinin kaybolduğunda yaptığı görüşmelerdir. H.
isimli şahıs müvekkilin
abisinin kız arkadaşıdır. Görüşmelerden de anlaşılacağı gibi oyalamak adına konuşmalar
yapmıştır.20 nolu tapeden Havvayı oyalayarak örgüte gitmek isteyen birini engellediği açıkça
ortaya çıkmaktadır. 19 ve 40 nolu TAPE'de de abisinin nerede olduğunu bilmediği
anlaşılmakta 18 nolu TAPE'de de Havva'nın psikolojisinin de bozuk olduğu açıkça ortadadır.
23 ve 27 nolu tapelerde de müvekkile abisi soruluyor. Müvekkil de abisinin kaybolduğunu
söylememek için sen anladın diye cevap veriyor. Bu da örgüt kapsamında değerlendiriyor.
Müvekkil abisinin kaybolduğunu söylemek istemiyor. Bu yanlış yorumlanıyor. Nasıl yanlış
yorumlandığını da anlayamıyoruz. Yine müvekkilin 28 ve 42 nolu tapelerde Bahar ile olan
görüşmelerde bir yanlışlık var. Bahar'ın konuşmalarını müvekkilim yapmış gibi, müvekkilmin
konuşmalarını Bahar yapmış gibi gösteriliyor. Bu şekilde iddianame düzenleniyor. Müvekkil
hakkında uygulanan adli kontrolün kaldırılmasını karar veriyoruz. Müvekkilin beraatine karar
verilmesini talep ederiz dedi.
Dosya incelendi:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Tutuksuz sanıklar A.
B.
, A.
P.
, S.
T.
'in duruşma gün ve
saatinde mahkememizde hazır bulunacaklarının ihtarına,
2-Sanık F.
B.
'nın duruşmalardan vareste tutulmasına, sanık F. B.
'nın adli
kontrolün kaldırma talebinin bu aşamada reddine,
3-Sanıkların Avukatları marifeti ile yada kendilerinin TAPE kayıtlarını dosya içerisinden
almalarına,
4-Tutuksuz sanıklar Ş.
K.
, (dilekçesinde sunmuş olduğu SİMPAŞ masko evleri, B:3
No:14 İkitelli İstanbul adresi itibari ile GSM NO: 0
) A. A.
(

1 Yenişehir MERSİN GSM NO:
) ve Ç.
K.
nın SEGBİS ortamında savunmalaranın tespiti amacıyla adresleri itibariyle
Mahal Mahkemeleri'ne talimat yazılmasına, yazılacak talimata sanıkların duruşma gün ve
saatinde hazır edilmeleri amacıyla haklarında zorla getirme emri düzenlenmesi ve
iddianamenin sanıklara tebliğ edilmesi hususunun belirtilmesine,
5-Sanıklar Ş.
K.
, A.
A.
ve Ç. K.
'nın ilgili kolluklar marifeti ile adres
araştırmasının yapılmasına, yeni bir adres gelmesi halinde o adreslere talimat yazılmasına,
6-Sanık A.
B.
T'un bilirkişi marifeti ile kriminal raporu doğrultusunda ses kaydının
alınmasına, ses kaydı alındıktan sonra dosyanın Van İl Jandarma Kriminal Laboratuvar
Amirliğine gönderilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 25/10/2019 günü saat 10:10 bırakılmasına oy birliği ile karar
verildi.15/05/2019
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