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Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.
Sanık Ayhan Bilgen ve müdafi Av. Sertaç Çelikkaleli'nin yazılan talimat gereği Kars 2. Ağır Ceza
Mahkemesinde SEGBIS ile hazır edildikleri anlaşıldı.
Sanık müdafi Av. Özcan Kılıç geldi.
İddianamenin kabulü kararı okundu.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine yazılan birleştirme önerisine olumsuz cevap verildiği görüldü,
okundu, dosyasına konuldu.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine iddianame talepli yazılan müzekkereye cevap verildiği görüldü,
okundu, dosyasına konuldu.
G.D:
Duruşmanın SEGBİS ile kayıt altına alınmasına oy birliğiyle karar verildi. Açık yargılamaya devam
olundu.
Sanık huzura alınarak kimlik tespitine geçildi.
SANIK: AYHAN BİLGEN, (TC:
)

Kimliği belirlenen hazır sanığa CMK 191/3-b maddesi gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının
iddianamesinde atılı suçlamaların dayanağını oluşturan eylemler, deliller ile suçlamaların hukuki
nitelendirilmesi anlatıldı.
Sanığa CMK nun 191/3-c bendi uyarınca yüklenen suçu hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni
hakkı olduğu, CMK.nun 147 ve 149. maddelerinden kaynaklanan yasal hakları olan; müdafii seçme hakkının
bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiinin savunma sırasında hazır bulunabileceği,
müdafii seçecek durumda değil ise kendisine baro tarafından bir müdafii görevlendirilebileceği, şüpheden
kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhinde var olan şüphe ve nedenlerini
ortadan kaldırmak ve lehine olan unsurları ileri sürebileceği kendisine hatırlatıldıktan ve aynı yasanın 106.
maddesinde bildirilen kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar yeniden beyanda bulunmak sureti ile veya
iadeli taahhütlü mektupla, yukarıda bildirdiği adreste değişiklik olması halinde değişiklikleri
Mahkememizdeki dava dosyasına bildirmesi, bu ihtara uygun hareket etmediğinde, yukarıda bildirdiği adrese
tebligatın yapılacağı hususu ihtar olundu.
Sanıktan soruldu; atılı suçumu ve tüm yasal haklarımı anladım, susma hakkımı kullanmayacağım,
savunmamı şu anda müdafilerim eşliğinde kendim yapacağım. Ayrıca savunma ve delillerimi hazırlayabilmek
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için ek süre talep etmiyorum dedi. Sanığın savunmasına geçildi.
CMK 209. maddesi gereğince sanığın nüfus ve adli sicil kaydı okundu, soruldu; Okunan nüfus ve adli
sicil kaydı bana aittir dedi.
SANIK AYHAN BİLGEN SAVUNMASINDA: " " dedi.
SEGBİS ile kayıt altına alındı.
İddia makamından sanık savunmasına ve gelen okunan belgelere karşı soruldu: " " dedi.
SEGBİS ile kayıt altına alındı.
Sanık müdafi Av. Sertaç Çelikkaleli'den sanık savunmasına karşı soruldu: " " dedi.
SEGBİS ile kayıt altına alındı.
Sanık müdafi Av. Özcan Kılıç'tan sanık savunmasına karşı soruldu: " " dedi.
SEGBİS ile kayıt altına alındı.
İddia makamından soruldu: " " dedi.
SEGBİS ile kayıt altına alındı.
SEGBIS'e son verildi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/25 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesinin
beklenmesine,
2-Sanık müdafinin sanığın vareste tutulması talebinin kabulüne,
-Duruşmanın bu nedenlerle 21/04/2020 günü saat 09:35'e bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
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