T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 29/09/2016
CELSE NO
: 1.
BAŞKAN
: BÜLENT DALKIRAN 40053
ÜYE : HALİS KARATOMAS 107530
ÜYE : SEZGİ TANRIKULU 119353
CUMHURİYET SAVCISI
: ÖMER KARAKAYA 41948
KATİP : ONUR ATEŞ 133661
Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.
Sanık M. K. geldikleri görüldü.
Sanıklar L. Y. ve İ. T.'in segbis vasıtasıyla hazır edilmediği, UYAP tan yapılan çağrıya da cevap
verilmediği görüldü.
Sanıklar Reyhan Çapan ve Emire Eren Keskin adına çıkarılan davetiyelerin tebliğ edildiği,
yapılan yoklamada hazır olmadıkları görüldü.
Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.
SANIK : M. K. ,

İddianame ve ekleri ile dosyadaki diğer belgeler okundu. Sanığa isnat olunan suç anlatıldı.
Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.
CMK’nın 147. maddesinde belirtilen müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin sorguda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine Baro
tarafından bir müdafi görevlendirileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
yasal hakları olduğu, şüpheden kurtulmaları için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği,
aleyhlerine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri
sürmek olanağının, tanık gösterme ve dinletme, duruşmadan bağışık tutulmanın kendisine
tanınmış olduğu yönündeki hakları ayrı ayrı hatırlatıldı. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasası'nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden
beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adresteki her
türlü değişiklikleri bildirmesi gerektiği, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği
adrese tebligatın yapılacağı, CMK’nın 176/4, 190/2 maddeleri gereğince duruşmaya ara
verilme ve süre talep etme haklkının olduğu, 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinde
düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri okundu, HAGB nin önemi,
mahiyeti, hak ve sorumlulukları izah edildi.
SANIK : Haklarımı anladım, savunma yapmak için süre talep etmiyorum, savunmamı
müdafiimle birlikte yapacağım, atılan suçu anladım, susma hakkımı kullanmıyorum, adresimi
değiştirdiğimde bildireceğim dedi.

SANIK M. K. SAVUNMASINDA : “Ben 36 gündür açlık grevindeyim ifade verecek durumda
değilim, ek süre talep ediyorum" dedi.
İddia makamından soruldu: Sanığa savunması için ek süre verilmesine sair eksikliklerin
ikmaline karar verilmesi talep olunur dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEM GİBİ:
1-Sanık M. K.'ya savunmasını hazırlamak üzere gelecek duruşmaya kadar süre verilmesine,
2-Sanıklar M. , L. ve İ.'ın duruşma günü segbis ile savunmaları alınacağından ceza infaz
kurumlarına yazı yazılmasına,
3-Usulüne uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen sanıklar Reyhan Çapan ve Emire
Eren Keskin'in zorla getirtilmelerine,
Bu nedenle duruşmanın 08/12/2016 günü saat 10:20 bırakılmasına karar verildi. 29/09/2016
Başkan 40053
¸e-imzalıdır
Üye 107530
¸e-imzalıdır
Üye 119353
¸e-imzalıdır
Katip 133661
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 08/12/2016
CELSE NO
: 2.
BAŞKAN
: Bülent DALKIRAN 40053
ÜYE : Cantürk TAŞKIN 104927
ÜYE : Necla YEŞİLYURT GÜLBİÇİM 196309
CUMHURİYET SAVCISI
: ÖMER KARAKAYA 41948
KATİP : İbrahim ATAK 157074
Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık REYHAN ÇAPAN ve Sanık EMİRE EREN KESKİN geldikleri görüldü.
Sanık M. K. SEGBİS salonunda hazır oldukları görüldü.
Sanık İ. T. ve L. Y.'ın savunmasının alınması amacıyla SEGBİS bağlantı kuruldu görevlilerin
sanığın SEGBİS'le ifade vermek istemediğini ve segbisle çıkmak istemediğini belirtmeleri
üzerine bağlantıya son verildi.
Sanıklar Reyhan Çapan ile Emire Eren Keskin müdafi Av. Özcan Kılıç ve Av. Sercan Korkmaz
geldikleri görüldü.
Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.
SANIK : REYHAN ÇAPAN,
SANIK : EMİRE EREN KESKİN,
SANIK : İ. T. ,
SANIK : L. Y. ,

İddianame ve ekleri ile dosyadaki diğer belgeler okundu. Sanığa isnat olunan suç anlatıldı.
Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.
CMK’nın 147. maddesinde belirtilen müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin sorguda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine Baro
tarafından bir müdafi görevlendirileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
yasal hakları olduğu, şüpheden kurtulmaları için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği,
aleyhlerine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri
sürmek olanağının, tanık gösterme ve dinletme, duruşmadan bağışık tutulmanın kendisine
tanınmış olduğu yönündeki hakları ayrı ayrı hatırlatıldı. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasası'nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden
beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adresteki her
türlü değişiklikleri bildirmesi gerektiği, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği
adrese tebligatın yapılacağı, CMK’nın 176/4, 190/2 maddeleri gereğince duruşmaya ara

verilme ve süre talep etme haklkının olduğu, 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinde
düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri okundu, HAGB nin önemi,
mahiyeti, hak ve sorumlulukları izah edildi.
SANIK : Haklarımı anladım, savunma yapmak için süre talep etmiyorum, savunmamı
müdafiimle birlikte yapacağım, atılan suçu anladım, susma hakkımı kullanmıyorum, adresimi
değiştirdiğimde bildireceğim dedi.
SANIK REYHAN ÇAPAN SAVUNMASINDA : “dosyanın içeriğini bilmiyorum ancak haberin basın
ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu düşünüyorum, suç olduğunu da düşünmüyorum,
beraatimi istiyorum, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istemiyorum" dedi.
Sanığa dosyada mevcut soruşturma evresinde alınan ifadesi okundu. Benzer olduğu görüldü.
Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu soruldu: bana aittir dedi.
Sanığa dosyadaki hazırlık ifade tutanakları okundu. Soruldu: Aleyhime olan hususları kabul
etmiyorum dedi.
SANIK EMİRE EREN KESKİN SAVUNMASINDA : “ben hem avukatım hem de insan hakları
savunucuyum, hemde ifade özgürlüğü savunucusuyum, özgür gündem gazetenin genel yayın
yönetmeni hanesine ismimi yazdırdım, gönüllü olarak bu işi yapıyorum, haberlerin suç
unsuru taşıdığını düşünmüyorum, beraatimi istiyorum, Hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasını istemiyorum" dedi.
Sanığa dosyada mevcut soruşturma evresinde alınan ifadesi okundu. Benzer olduğu görüldü.
Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu soruldu: bana aittir dedi.
Sanığa dosyadaki hazırlık ifade tutanakları okundu. Soruldu: Aleyhime olan hususları kabul
etmiyorum dedi.
SANIK M. K. SAVUNMASINDA : “haberlerimi sadece ifade özgürlüğü çerçevesinde yazdım,
herhangi bir propaganda ve suç unsuru taşımıyor, benim yazdığım haber eleştirel bir yazıdır,
düşünce özgürlüğü çerçevesinde eleştiri yazısı yazdım, suçlamaları kabul etmiyorum,
beraatimi istiyorum, ceza verilmesini istemiyorum Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını
yönünde daha sonra beyanda bulunacağım" dedi.
Sanığa dosyada mevcut soruşturma evresinde alınan ifadesi okundu. Benzer olduğu görüldü.
Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu soruldu: bana aittir dedi.
Sanığa dosyadaki hazırlık ifade tutanakları okundu. Soruldu: Aleyhime olan hususları kabul
etmiyorum dedi.
İddia makamından soruldu: Sanık savunmalarına bir diyeceğimiz yoktur, eksik hususlar
giderilsin, dedi.
Sanıklar Reyhan Çapan ile Emire Eren Keskin müdafi Av. Özcan Kılıç'tan soruldu: Sanıkların
savunmaları talimatla alınsın, savunmaları alınan sanıklar duruşmalardan vareste tutulsun,
dedi.
Sanıklar Reyhan Çapan ile Emire Eren Keskin müdafi Av. Sercan Korkmaz: Sanıkların
savunmaları talimatla alınsın, savunmaları alınan sanıklar duruşmalardan vareste tutulsun,
dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Sanıklar İ. T. ve L. Y. 'ın cezaevinden getirtilerek savunmalarının alınması amacıyla
bulundukları yer ağır ceza mahkemesine talimat yazılmasına yazılacak talimata sanıkların
SEGBİS ile ifade vermek istemediklerinin belirtilerek talımatın bu sebeple iade edilmemesinin
belirtilmesine,

2-Savunmaları alınan sanıklar Reyhan Çapan ve Emire Eren Keskin'in duruşmalardan vareste
tutulmasına,
3-Bu nedenle duruşmanın 16/02/2017 günü saat 10:30 bırakılmasına karar verildi.
08/12/2016
Başkan 40053
¸e-imzalıdır
Üye 104927
¸e-imzalıdır
Üye 196309
¸e-imzalıdır
Katip 157074
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 16/02/2017
CELSE NO
: 3.
BAŞKAN
: Bülent DALKIRAN 40053
ÜYE : Pınar GEZER ATANIAN 118965
ÜYE : Enver ÜSTÜN 165982
CUMHURİYET SAVCISI
: ÖMER KARAKAYA 41948
KATİP : Onur ATEŞ 133661
Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık İslam Tüner'in savunmasının alınması amacıyla yazılan talimatın bila ikmal iade edildiği
görüldü.
Sanıklar Reyhan Çapan ve Emire Eren Keskin müdafi Av. Özcan Kılıç'ın mazeret dilekçesi
sunduğu görüldü.
Başka suçtna tutuklu sanık L. Y. geldi bağsız olarak yerine alındı.
Sanık kürtçe savunma yapmak istediğini beyan etmekle tercüman vasıtasıyla savunmasının
alınması geçildi.
BİLİRKİŞİ TERCÜMAN, Mehmet Şerif Seyidoğlu,
SANIK : L. Y.,

İddianame ve ekleri ile dosyadaki diğer belgeler okundu. Sanığa isnat olunan suç anlatıldı.
Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.
CMK’nın 147. maddesinde belirtilen müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin sorguda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine Baro
tarafından bir müdafi görevlendirileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
yasal hakları olduğu, şüpheden kurtulmaları için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği,
aleyhlerine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri
sürmek olanağının, tanık gösterme ve dinletme, duruşmadan bağışık tutulmanın kendisine
tanınmış olduğu yönündeki hakları ayrı ayrı hatırlatıldı. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasası'nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden
beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adresteki her
türlü değişiklikleri bildirmesi gerektiği, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği
adrese tebligatın yapılacağı, CMK’nın 176/4, 190/2 maddeleri gereğince duruşmaya ara
verilme ve süre talep etme haklkının olduğu, 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinde
düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri okundu, HAGB nin önemi,
mahiyeti, hak ve sorumlulukları izah edildi.

SANIK TERCÜMAN VASITASIYLA : Haklarımı anladım, savunma yapmak için süre talep
etmiyorum, savunmamı müdafiim olmadan yapacağım, atılan suçu anladım, susma hakkımı
kullanmıyorum, adresimi değiştirdiğimde bildireceğim dedi.
SANIK L. Y. SAVUNMASINDA : “ Ben bir yazı yazdım herkes yazı yazabilir, yazım bir metafora
benziyor, benim yazımın bir tehdit değildir, diğer gazetelerdik yazılar da aynı mahiyettedir
onlar da tehdit içeriyor demektir, örneğin star gazetesinde veya diğer gazetelerde de
Kılıçdaroğlu hakkında hain diye yazılar çıkıyor, yada Cumhuriyet gazetesi Erdoğan için
söylüyor bunlar gerçekmidir, amacım bir tehdit değil zaten tehdide ihtiyaç duyulacak bir
durum da yoktur, yazım kendi dili tarihi ile ilgili sohbet şeklindedir, yazılarla tehdit oluyorsa o
zaman yazmayı yasaklamak gerekiyor, kalemle tehdit olmaz, amacım yazdığım gazete resmi
izinli bir gazetedir, illegal bir gazete değildir, amacım sadece yazı yazmaktır, yani tehdit
amacım yoktur, zaten tehdit amacı olan da bunu yazıyla değil fiil ile eylemle gerçekleştirir,
ben duruşmalara katılmak istemiyorum beraatımı istiyorum " dedi.
Hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul
ediyorum dedi.
Sanığa dosyada mevcut soruşturma evresinde alınan ifadesi okundu. Benzer olduğu görüldü.
Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu soruldu: bana aittir dedi.
Sanığa dosyadaki hazırlık ifade tutanakları, yakalama el koyma tutanakları okundu. Soruldu:
Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi.
İddia makamından soruldu: Sanık savunmasına bir diyeceğimiz yoktur, eksik hususlar ikmal
edilsin dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Başka suçtan tutuklu sanık İslam Tüner bizzat mahkememizde savunma yapmak
istediğinden duruşma günü hazır edilmesi için cezaevi müdürlüğne yazı yazılmasına,
2-Sanıklar Reyhan Çapan ve Emire Eren Keskin müdafiinin mazeretinin kabulüne duruşma
gününün UYAP tan öğrenilmesine,
3-Sanık L. Y.'ın savunması alındığından duruşmalardan vareste tutulmasına,
4-Tercüman bilirkişiye emek ve mesaisine karşılık 200 TL ücret takdirine ücretinin sarf
kararında belirtilmesine,
Bu nedenle duruşmanın 11/05/2017 günü saat 09:50 bırakılmasına karar verildi. 16/02/2017
Başkan 40053
¸e-imzalıdır
Üye 118965
¸e-imzalıdır
Üye 165982
¸e-imzalıdır
Katip 133661
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 11/05/2017
CELSE NO
: 4.
BAŞKAN
: Bülent DALKIRAN 40053
ÜYE : Pınar GEZER ATANIAN 118965
ÜYE : Kadri ARSLAN 122311
CUMHURİYET SAVCISI
: ÖMER KARAKAYA 41948
KATİP : Onur ATEŞ 133661
Belirli gün ve saatte 4. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Başka suçtan tutuklu sanık İSLAM TÜNER geldikleri görüldü.
Sanık bağsız olarak huzura alındı.
Sanık REYHAN ÇAPAN vekili Av. Özcan Kılıç geldikleri görüldü.
Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.
SANIK : İ. T. ,

İddianamenin kabul kararı okundu.
İddianame ve ekleri ile dosyadaki diğer belgeler okundu. Sanığa isnat olunan suç anlatıldı.
Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu bildirildi.
CMK’nın 147. maddesinde belirtilen müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin sorguda hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine Baro
tarafından bir müdafi görevlendirileceği, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
yasal hakları olduğu, şüpheden kurtulmaları için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği,
aleyhlerine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine olan hususları ileri
sürmek olanağının, tanık gösterme ve dinletme, duruşmadan bağışık tutulmanın kendisine
tanınmış olduğu yönündeki hakları ayrı ayrı hatırlatıldı. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Yasası'nın 106/2 maddesi uyarınca kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden
beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği adresteki her
türlü değişiklikleri bildirmesi gerektiği, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği
adrese tebligatın yapılacağı, CMK’nın 176/4, 190/2 maddeleri gereğince duruşmaya ara
verilme ve süre talep etme haklkının olduğu, 5271 Sayılı CMK'nın 231. maddesinde
düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri okundu, HAGB nin önemi,
mahiyeti, hak ve sorumlulukları izah edildi.
SANIK : Haklarımı anladım, savunma yapmak için süre talep etmiyorum, savunmamı
müdafiimle birlikte yapacağım, atılan suçu anladım, susma hakkımı kullanmıyorum, adresimi
değiştirdiğimde bildireceğim dedi.
SANIK İ. T. SAVUNMASINDA : “ Bu yazıyı yazarken bir yöneticiyi suçlama amacıyla yazmadım,
böyle bir suçlama yoktur, Cumhurbaşkanının bir açıklaması vardı, bu vahşeti yapanlar fetö ile

bağlantılıydı dedi, bu bahsettiğim konuda bununla bağlıdır, herhangi birisini suçlamak
amacıyla yazılmamıştır, yaşanan olay kabul edilebilir birşey değildir, bunun bir suç olduğunu
düşünmüyorum, ben yazıyı cezaevinden gönderdim, ben 11 yıldır cezaevindeyim, birçok
gazeteye yazı gönderdim, cezaevi mektup komisyonu okuyup denetimden geçmiştir, eğer bu
yazı içeriği suçsa mektup okuma komisyonu üyeleri de suç işlemiştir, suçlamayı kabul
etmiyorum beraatimi talep ediyorum duruşmalardan vareste tutulmayı talep ediyorum"
dedi.
Sanığa dosyada mevcut soruşturma evresinde alınan ifadesi okundu. Benzer olduğu görüldü.
Sanığa dosyada mevcut nüfus ve adli sicil kayıtları okundu soruldu: bana aittir dedi.
Sanığa dosyadaki hazırlık ifade tutanakları, yakalama el koyma tutanakları okundu. Soruldu:
Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum dedi.
İddia makamından soruldu: sanık savunmasına bir diyeceğimiz yoktur, varsa tevsi-i tahkikat
talebimiz yoksa esas hakkındaki mütalaamızı bildirmek üzere dosyanın tarafımıza tevdi talep
olunur dedi.
Sanık müdafinden soruldu: Müvekkilin beyanına katılıyoruz, mahkemenizin 2016/73 esas
sayılı Yargıtay da bulunan dosyanın beklenilmesini talep ediyoruz dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Varsa tevsi-i tahkikat talebi yoksa esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için dosyanın
C. Savcısına tevdiine,
2-Sanığın savunması alınmış olmakla duruşmalardan vareste tutulmasına,
Bu nedenle duruşmanın 28/09/2017 günü saat 10:10 bırakılmasına karar verildi. 11/05/2017
Başkan 40053
¸e-imzalıdır
Üye 118965
¸e-imzalıdır
Üye 122311
¸e-imzalıdır
Katip 133661
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 28/09/2017
CELSE NO
: 5.
BAŞKAN
: Mehmet Ali ÖZCAN 39827
ÜYE : Fahrettin DÜZALAN 41377
ÜYE : Kadir KARAKOÇ 41405
CUMHURİYET SAVCISI
: CEM ÜSTÜNDAĞ 95119
KATİP : İbrahim ATAK 157074
Belirli gün ve saatte 5. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanıklar Reyhan Çapan ve Rengin Çelik müdafi Av. Özcan Kılıç geldiği görüldü.
Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtlar okundu.
Hazır olan sanıklar müdafinden soruldu: Bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur, dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Heyet değişikliği dikkate alınarak dava dosyasında eksik hususlar olup olmadığının
incelenmek üzere incelemeye alınmasına,
2-Bu nedenle duruşmanın 06/03/2018 günü saat 10:10 bırakılmasına karar
verildi.28/09/2017
Başkan 39827
¸e-imzalıdır
Üye 41377
¸e-imzalıdır
Üye 41405
¸e-imzalıdır
Katip 157074
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 06/03/2018
CELSE NO
: 6.
BAŞKAN
: Fahrettin DÜZALAN 41377
ÜYE : Kadir KARAKOÇ 41405
ÜYE : Abdullah OK 42698
CUMHURİYET SAVCISI
: CEM ÜSTÜNDAĞ 95119
KATİP : Fatih ÇIĞIR 204472
Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtlar okundu.
Sanıklar Reyhan Çapan ve Emine Eren Keskin müdafi Av. Özcan Kılıç'ın geldiği görüldü.
SANIKLAR REYHAN ÇAPAN VE EMİNE EREN KESKİN MÜDAFİ AV. ÖZCAN KILIÇTAN SORULDU:
Bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur, dedi.
İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: dosyanın esas hakkındaki görüşümüzün hazırlanması amacı
ile tarafımıza tevdii talep olunur, dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Dosyanın esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için iddia makamına tevdiine,
Bu nedenle duruşmanın 03/04/2018 günü saat 09:45 e bırakılmasına karar verildi.
06/03/2018
Başkan 41377
¸e-imzalıdır
Üye 41405
¸e-imzalıdır
Üye 42698
¸e-imzalıdır
Katip 204472
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 03/04/2018
CELSE NO
: 7.
BAŞKAN
: Fahrettin DÜZALAN 41377
ÜYE : Kadir KARAKOÇ 41405
ÜYE : Dr.Abdullah OK 42698
CUMHURİYET SAVCISI
: CEM ÜSTÜNDAĞ 95119
KATİP : Fatih ÇIĞIR 204472
Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanıklar Eren Keskin ve Reyhan Çapan müdafi Av. Özcan Kılıç'ın geldiği görüldü.
SANIKLAR EREN KESKİN VE REYHAN ÇAPAN MÜDAFİ AV. ÖZCAN KILIÇTAN SORULDU:
Müvekkilim Eren Keskin hakkında bu davaya konu genel yayın yönetmenliği görevi nedeniyle
mahkemenizde açılmış bu ve diğer davaların içerisinde olduğu İstanbul 23. Ağır ceza
mahkemesinin 2016/25 esas sayılı tensip ve iddianamesini ibraz ediyorum, 23.ACM
mahkemenizdeki dosyayı birleştirme amacıyla tensip ile istemiştir. Dava konusu olay ve
sanık aynıdır, 23. ACM'nin muvafakat talebinin kabul edilmesini talep ediyorum, dedi.
İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Her ne kadar esas hakkındaki görüşümüz hazır ise de sanık
müdafinin sanık hakkında açılmış diğer kamu davası yönünden dile getirdiği talebinin sanığın
hukuki durumuna etki etme ihtimali bulunduğundan kabulüne karar verilmesi eksikler
tamamlandıktan sonra tarafımıza tevdiini talep olunur, dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-23.ACM'nin mahkememize birleştirme yönünde talebi gelirse dosyanın incelenerek
birleştirme hususunun düşünülmesine,
Bu nedenle duruşmanın 25/09/2018 günü saat 10:00 a bırakılmasına oy birliği ile karar
verildi. 03/04/2018
Başkan 41377
¸e-imzalıdır
Üye 41405
¸e-imzalıdır
Üye 42698
¸e-imzalıdır
Katip 204472
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2016/106 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 25/09/2018
CELSE NO
: 8.
BAŞKAN
: Fahrettin DÜZALAN 41377
ÜYE : Kadir KARAKOÇ 41405
ÜYE : Dr. Abdullah OK 42698
CUMHURİYET SAVCISI
: CEM ÜSTÜNDAĞ 95119
KATİP : Selçuk ÜNLÜ 204367
Belirli gün ve saatte 8. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
Duruşmaya gelen olmadığı görüldü.
Başka suçtan tutuklu sanık M. K. nın Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Segbis Salonunda hazır edildiği görüldü.
Sanıklar Reyhan ÇAPAN ve E. Eren KESKİN Vekili Av. Özcan KILIÇ'ın UYAP sistemi üzerinden
mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.
Dosyanın incelenmesinde sanık Emire Eren Keskin yönünden Mahkememiz iddianamesinin
tarihinin 11/04/2016 tarihi olduğu, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/25 Esas sayılı
dosyasındaki iddianame de belirtilen atılı suç tarihlerinin Mayıs 2016 tarihinde başladığı,
mahkememiz dosyası ile İstanbul 23 Ağır Ceza Mahkemesi arasında irtibat bulunmadığı
görüldü.
SANIK M. K.'DAN SORULDU: Eski savunmalarımı tekrar ediyorum, Hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasını istemiyorum, beraatimi talep ediyorum, duruşmaya segbis ile katılmak
istiyorum, tarafıma müdafi tayin edilmesini istiyorum, dedi.
İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Esas hakkındaki görüşümüzün hazırlanabilmesi amacıyla
dosyanın tarafımıza tevdi edilsin, dedi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:
1-Dosyanın mütalaa için İstanbul CBS'ye tevdiine, mütalaa dosyaya sunulduğunda sanık ve
vekillerine tebliğine,
2-Sanıklar Reyhan ÇAPAN ve E. Eren KESKİN Vekili Av. Özcan KILIÇ'ın mazeret dilekçesinin
kabulü ile duruşma gününün UYAP sisteminden öğrenilmesine,
3-Başka suçtan tutuklu sanığın duruşma günü segbis salonunda hazır edilmesi için ilgili CİK'e
müzekkere yazılmasına,
4-Sanık M. K.'ya müdafi tayin edilmesi için Baroya yazı yazılmasına,
Bu nedenlerle duruşmanın 28/02/2019 günü saat 13:30'a ertelenmesine oy birliği ile karar
verildi. 25/09/2018
Başkan 41377
¸
Üye 41405
¸
Üye 42698

