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Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı vekili Av. Emel Kalkan Doğan, davalılar vekili Av. Ayşenur Şimşek hazır. Açık
yargılamaya devam olundu.
TBMM Başkanlığı Tutanak Hizmetleri BAşkanlığına yazılan müzekkereye cevap var.
İzmir Milletvekili Atilla Serter'in TBMM KİT Komisyonunun 18/04/2018 tarihli 5.bilişiminde
yapmış olduğu konuşmasına ait tutanak tasdikli örneğinin gönderildiği görüldü. Okundu.
Cumhuriyet Gazetesine gazete künyesinin dava konusu yapılan yayın tarihi olan
22/04/2018 tarihi itibariyle çıkartılarak gönderilmesinin istenildiği, henüz bir cevap
verilmediği, yine davalı Çiğdem Toker sosyal ekonomik durum araştırması için Altındağ İlçe
Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap verildiği, bildirilen adresin bulunamadığına
dair düzenlenen tutanağın gönderildiği görüldü.
Davacı vekilinden soruldu: gelen cevabi yazılardaki aleyhe olan hususları kabul
etmiyorum ancak bahsi geçen milletvekilinin konuşmaları kesinlik arz etmese de dava konusu
yapılangazete yayınında ise durum daha farklı olup kamuoyunda müvekkil aleyhine şüphe
oluşturacak şekilde verilmiştir, bu nedenle davalı savunma ve iddialarına itibar edilmemesini
talep ediyorum dedi.
Davalılar vekilinden soruldu: bizde gelen belgelerdeki aleyhe olan hususları kabul
etmiyoruz, gelen cevabi yazıları inceleyip beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz dedi.
G.D.
1-Davalı vekiline gelen cevabi yazıları inceleyip yazılı olarak beyanda bulunmak üzere
iki haftalık kesin süre verilmesine (kesin sürenin hukuki sonuçları hatırlatıldı, ihtar edildi),
2-Cumhuriyet Gazetesine gazete künyesi ile ilgili yazılan müzekkerenin tekidine,
Masrafın gider avansından karşılanmasına,
3-Davalı Çiğdem Toker'in tebligata yarar açık adresinin davalı vekilince iki haftalık
kesin süre içerisinde bildirilmesine, kesin süre verilmesine (kesin sürenin hukuki sonuçları
hatırlatıldı, ihtar edildi), bildirildiğinde bildirilen adres itibareyle sosyal ekonomik durum
araştırması için bağlı olduğu ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,
4-1,2 ve 3 nolu ara kararlar yerine gelme ihtimaline binaen sözlü duruşmanın25/04/2019
günü saat 09:50 bırakılmasına karar verildi. 31/01/201909:27:13
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