T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35
DURUŞMA TARİHİ
: 21/09/2017
CELSE NO
: 1.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Merve ATA 128311
Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Sanık İSHAK YASUL ile Sanıklar müdafii Av.Özcan Kılıç
geldiler. Açık yargılamaya başlandı.
İddianamenin kabulü kararı okundu.
Sanıklar Ersin Çaksu adına çıkarılan davetiyenin tebliğe çıkarıldığı ancak yapılan çağrıda hazır
olmadığı görüldü.
Sanıklar Kenan Kırkayak, Özgür Paksoy, Selman Keleş adına sehven talimat yazılması
gerekirken davetiye çıkarıldığı görüldü.
Sanık Selman Keleş in Van cezaevinden yazı yazarak Segbis sistemi ile değil yüz yüze savunma
yapmak istediğini bildirdiği görüldü.
Sanık huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.
SANIK : İSHAK YASUL,
İddianame ve ekleri okundu.
Sanığın üzerine atılı suç anlatıldı, sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının
kanuni hakkı olduğu bildirildi. CMK 147, 177, 191-3c madde uyarınca mevcut olan yasal
hakları (müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği
müdafiinin sorguda hazır bulunabileceği müdafi seçme durumunda bulunmadığı ve bir
müdafi yardımından faydalanmak istediği taktirde kendisine baro tarafından bir müdafi
görevlendirileceği yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının yasal hakkı olduğu
şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği aleyhine var olan
şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürme olanağının
kendisine tanınmış olduğu) hatırlatıldı.
Sanık; Ben haklarımı anladım, süre istemiyorum, savunmamı şimdi müdafim ile birlikte
yapmak istiyorum, demekle savunmasının tespitine geçildi soruldu.
SANIK SAVUNMASINDA; üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, söz konusu gazetenin
sorumlu yazı işleri müdürüydüm, iddianamede bahsedilen haberler editörlerimiz tarafından
çeşitli ajanslardan alınarak haberleştirilmiştir, editöryel bağımsızlık ilkesi gereği bu haberlere
müdahale etmeyi etik bulmuyorum, kaldı ki yapılan haberler suç unsuru yada suç teşkil eden
herhangi bir durum olduğunu da düşünmüyorum, bana göre suç yoktur, beraatimi istiyorum,
mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını ve hakkımdaki hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum, dedi.

Sanığın soruşturma aşamasında vermiş olduğu savunmaları okundu soruldu; Sanık okunan
önceki savunmalarım da doğrudur bana aittir, dedi.

Sanığa Adli sicil kaydı ve Nüfus kaydı okundu soruldu; Doğrudur bana aittir bir diyeceğim
yoktur, dedi.
Sanıklar müdafi; müvekkilimin savunmalarına iştirak ediyoruz, sanıkların bir kısmı adresini
değiştirmiştir, sanıklardan Kenan Kırkayak;
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanıklar müdafinin bildirdiği adresler itibariyle sanıkların savunmasının alınması için talimat
yazılmasına,
2-Sanık Selman Keleş in mahkememizde savunma yapmak istediğine yönelik talebinin 694
sayılı KHK nın 147.maddesi ile değişmiş 5271 sayılı yasanın 196/4 maddesi uyarınca reddine,
sanığın bir dahaki celse Segbis sistemi ile hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı
yazılmasına,
3-Bu nedenle duruşmanın 07/12/2017 günü saat 10:20 bırakılmasına karar
verildi..21/09/2017
Katip 128311
(e-imza)

Hakim 107333
(e-imza)

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 07/12/2017
CELSE NO
: 2.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Zeliha ÖZKILAVUZ 135198
Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Sanıklar müdafii Av.Özvan Kılıç geldiler. Açık yargılamaya
devam olundu.
Sanık Özgür Paksoy için Uludere ASCM ye yazılan talimata bila ikmal cevap var.
Sanık Kenan Kırkaya için Ankara ASCM ye yazılan talimata cevap yok.
Uyap sisteminden yapılan sorgulamada talimat duruşmasının 09/02/2018 tarihine bırakıldığı
görüldü.
Sanık Aziz Oruç için Diyarbakır ASCM ye yazılan talimata bila ikmal cevap var.
Sanıklar müdafiden soruldu: Özgür Paksoy un adresi

ancak kendisine tabligat ulaşmadığı için savunmasını yapamamıştır yeniden talimat
yazılmasını talep ediyorum , Ersin Çaksu yada mernis adresine tabligat yapılmasını talep
ediyorum dedi.
Dosya incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık Ersin Çaksunun adresi mernis adresine davteiye çıkarılmasına,
2-Sanık Kenan Kırkaya için Ankara ASCM ye yazılan talimat cevabının beklenmesine,
3-Sanık Aziz Oruç için Diyarbakır ASCM ye yaniden talimat yazılmasına,
4-Sanık Özgür Paksoy için müdafinin bu celse bildirdiği adresi itibari ile Diyarbakır ASCM ye
talimat yazılmasına,
5-Sanık Selman Keleş in adresinin tespiti için Nufusa kayıtlı olduğu yer kolluk birimine yazı
yazılmasına,
6-Bu nedenle duruşmanın 12/04/2018 günü saat 10:15 bırakılmasına karar
verildi..07/12/2017
Katip 135198
(e-imza)

Hakim 107333
(e-imza)

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 12/04/2018
CELSE NO
: 3.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Zeliha ÖZKILAVUZ 135198
Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı.Gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık Selman Keleş için Diyarbakır ASCM ye yazılan talimata ikmalen cevap var.
Sanık Özgür Paksoy için Diyarbakır ASCM ye yazılan talimata ikmalen cevap var.
Sanık Kenan Kırkaya için Ankara ASCM ye yazılan talimata ikmalen cevap var.
Sanık Aziz Oruç için Diyarbakır ASCM ye yazılan talimata cevap yok.uyap sisteminden yapılan
sorgulamada talimat evrakı ile ilgili bir işlem görülemedi,
Sanık Ersin Çaksunun adresine çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iade edildiği görüldü.
Dosya incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık Azizi Oruç için Diyarbakır ASCM ye yeniden talimat yazılarak önceki yazılan talimatın
ilgi tutulmasına,
2-Sanık ersin Çaksunun zorla getirilmesi için adresi itibari ile işlem yapılmasına
3-Bu nedenle duruşmanın 06/09/2018 günü saat 10:40 bırakılmasına karar
verildi.12/04/2018
Katip 135198
e-imza

Hakim 107333
e-imza

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 06/09/2018
CELSE NO
: 4.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Zeliha ÖZKILAVUZ 135198
Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı.Gelen yok.. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık müdafi Av.Özcan Kılıçın 1 sayfadan ibaret mazeret dilekçesi sunmuş olduğu görüldü.
Diyarbakır ASCM ye yazılan talimata cevap yok.
Dosya incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık müdafinin mazeretinin kabulüne, duruşma gününü uyaptan öğrenmesine,
2-Sanık Ersin Çaksunun yeniden zorla getirilmesine bir öncekinin akıbetinin sorulmasına,
3-Diyarbakır ASCM ye yazılan talimat cevabının beklenmesine,
4-Bu nedenle duruşmanın 25/10/2018 günü saat 11:40 bırakılmasına karar
verildi..06/09/2018
Katip 135198
e-imza

Hakim 107333
e-imza

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35
DURUŞMA TARİHİ
: 25/10/2018
CELSE NO
: 5.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Merve ATA 128311
Belirli gün ve saatte 5. celse açıldı. Sanıklar müdafi Av.Özcan Kılıç geldi. Açık yargılamaya
devam olundu.
Sanık Aziz Oruç için yazılan talimata cevap yok, Uyap sisteminden yapılan sorgulamada
talimat duruşmasının 06/02/2019 tarihine bırakıldığı görüldü.
Sanıklar müdafinden soruldu; bu aşamada bir beyanımız yoktur, eksik hususlar giderilsin,
dedi
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Savunması alınamayan sanık Ersin Çaksu hakkında savunması alınıp serbest bırakılmak
üzere yakalama emri çıkarılmasına,
2-Sanık Aziz Oruç için yazılan talimat cevabının beklenmesine,
3-Bu nedenle duruşmanın 14/02/2019 günü saat 11:00 bırakılmasına karar
verildi..25/10/2018
Katip 128311

Hakim 107333
(e-imza)

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 14/02/2019
CELSE NO
: 6.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Nurgül İLHAN 184179
Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı.
Sanık İshak Yasul müdafii Av. Taha Enes Yasul, bir kısım sanıklar müdafii Av. Özcan Kılıç'ın
geldikleri görüldü, başka gelen olmadı.
Açık yargılamaya devam olundu.
Sanık Aziz Oruç için yazılan talimatın bila ikmal iade edildiği görüldü, okundu, dosyasına
eklendi.
Sanık İshak müdafiinden soruldu: Bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur dedi.
Bır kısım sanıklar müdafiinden soruldu: Eksik hususlar giderilsin dedi.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık Ersin Çaksu hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine,
2-Sanık Aziz Oruç hakkında yakalama çıkartılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 20/06/2019 günü saat 10:00 bırakılmasına karar verildi.14/02/2019
Katip 184179
(e-imza)

Hakim 107333
(e-imza)

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35 Esas
DURUŞMA TARİHİ
: 20/06/2019
CELSE NO
: 7.
HAKİM : ARZU DUR 109775
KATİP : Zeliha ÖZKILAVUZ 135198
Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı.Gelen olmadığı görüldü.Açık yargılamaya devam olundu.
Hakim değişikliği nedeni ile önceki zabıtlar okundu.
Sanıklar müdafinin 1 sayfadan ibaret mazeret dilekçesi sunmuş olduğu görüldü.
Bir önceki celse sanıklar Ersin Çaksu ve Aziz Oruç hakkında çıkarılan yakalamanın henüz infaz
edilmediği görüldü.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanıklar müdafinin mazeretrinin kabulüne duruşma gününü uyaptan öğrenmesine,
2-Sanıklar Ersin Çaksu ve Aziz Oruç hakkında çıkarılan yakalamanın devamına infazının
beklenmesine,
3-Bu nedenle duruşmanın 19/09/2019 günü saat 11:15 bırakılmasına karar
verildi.20/06/2019
Katip 135198
¸e-imzalıdır

Hakim 109775
¸e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO
: 2017/35
DURUŞMA TARİHİ
: 19/09/2019
CELSE NO
: 8.
HAKİM : NURSEL BEDİR 107333
KATİP : Merve ATA 128311
Belirli gün ve saatte 8. celse açıldı.Gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.
Sanıklar Ersin Çaksu ve Aziz Oruç hakkında çıkarılan yakalamanın infaz edilmediği görüldü.
Dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanıklar Ersin Çaksu ve Aziz Oruç hakkında çıkarılan yakalamanın devamına, infazının
beklenmesine
2-Bu nedenle duruşmanın 05/11/2019 günü saat 11:40 bırakılmasına karar
verildi.19/09/2019
Katip 128311
(e-imza)

Hakim 107333
(e-imza)

