T.C.
İSTANBUL
33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO :2019/271 Esas
DURUŞMA TARİHİ
:26/09/2019
CELSE NO :1.
BAŞKAN
:MUHAMMED ZAFER TERZİ 104761
ÜYE
:İPEK TAŞDEMİR
190353
ÜYE
:İLAYDA KARAOĞLU
216459
CUMHURİYET SAVCISI :AYTAÇ ŞENER
KATİP
:FERHAT YORĞUN
187750

190334

Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda yukarıda yazılı heyet huzuru ile oturum
açıldı.
Gelen yok, açık duruşmaya başlandı.
CMK'nın 191. maddesi uyarınca iddianamenin kabulü kararı okundu, açık duruşmanın
başladığı açıklandı.
Sanık adına çıkartılan davetiyenin tebliğ edilemediği görüldü.
UYAP sisteminde yapılan incelemede sanığın kayıtlı mernis adresinin bulunmadığı görüldü.
İstanbul 13. ACM'nin 2017/184 Esas, 2017/67 Karar sayılı ilamının gönderildiği görüldü,
okundu, dosyasına konuldu.
UYAP sisteminden sanığa ait adli sicil ve nüfus kayıt örneği çıkarıldı, okundu, dosyasına
konuldu.
Sanığın UYAP sistemine kayıtlı dosya raporunun alındığı görüldü, okundu, dosyasına
konuldu.
CUMHURİYET SAVCISINDAN SORULDU: Gelen bilgi ve belgelere bir diyeecğimiz
yoktur. Sanığın adresinin olmadığının tespit edildiği ve tebligatın bila ikmal döndüğü
anlaşıldığından sanık hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama çıkartılması kamu
adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan sanık Ziya ÇİÇEKCİ hakkında CMK'nın
98-199. maddeleri uyarınca savunmasının alınıp serbest bırakılmasına yönelik olarak
YAKALAMA EMRİ DÜZENLENMESİNE, sanık yakalandığında mesai saatleri içerisinde
mahkememiz yetki alanında bulunuyorsa mahkememizde hazır edilmesine, mesai saati
dışında veya mahkememizin yetki alanı dışında sanık yakalandığı takdirde yetkili en yakın
nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine veya nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak
savunmasının alınmasının istenmesine, sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanması
ihtimaline binaen CMK'nın 226. maddesi uyarınca sanığın ek savunmasının alınmasının
istenmesine,
Duruşmanın bu nedenle 27/12/2019 günü saat: 11.15'e bırakılmasına oy birliği ile karar
verildi. 26/09/2019
Başkan 104761
1/4

¸e-imzalıdır
Üye 190353
¸e-imzalıdır
Üye 216459
¸e-imzalıdır
Katip 187750
¸e-imzalıdır
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T.C.
İSTANBUL
33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO :2019/271 Esas
DURUŞMA TARİHİ
:27/12/2019
CELSE NO :2.
BAŞKAN
:GAZİ CANER AKGÜN
214743
ÜYE
:İPEK TAŞDEMİR
190353
ÜYE
:MEHMET ÇAĞRI ALPEREN 211128
CUMHURİYET SAVCISI :HİDAYET SARIKAYA
KATİP
:AYLA ŞENOL
156654

179508

Belirli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda yukarıda yazılı heyet huzuru ile oturum
açıldı.
Gelen yok, açık duruşmaya devam olundu.
Sanık hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilemediği görüldü.
CUMHURİYET SAVCISINDAN SORULDU: Sanık hakkındaki yakalama emrinin
devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Sanık Ziya ÇİÇEKCİ hakkındaki yakalama emrinin devamı ile infazının beklenilmesine,
Duruşmanın bu nedenle 17/04/2020 günü saat: 10.00'a bırakılmasına oy birliği ile karar
verildi. 27/12/2019
Başkan 214743
¸e-imzalıdır
Üye 190353
¸e-imzalıdır
Üye 211128
¸e-imzalıdır
Katip 156654
¸e-imzalıdır
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T.C.
İSTANBUL
33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO :2019/271 Esas
DURUŞMA TARİHİ
:26/03/2020
CELSE NO :3.
BAŞKAN
:MUHAMMED ZAFER TERZİ
ÜYE
:İPEK TAŞDEMİR
190353
ÜYE
:İLAYDA UÇAR
216459
CUMHURİYET SAVCISI :AYTAÇ ŞENER
KATİP
:AYLA ŞENOL
156654

104761
190334

Her ne kadar işbu dava dosyasının duruşması 17/04/2020 gününe bırakılmış ise de, Hâkimler
ve Savcılar Kurulu'nun 13/03/2020 tarihli tavsiye kararını içeren yazısına göre, Corona Virüs
(Covid19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı salgın hastalığın, Dünya Sağlık Örgütünün
09/03/2020 tarihli raporuna geniş kitlelere bulaşması suretiyle küresel vaka olarak kayıtlara
geçtiği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Corona Virüs (Covid19) için küresel risk seviyesinin
yüksekten çok yüksek seviyeye çıkarılmış olduğu, bu nedenle kamu sağlığı açısından acil
durum ilan edildiği, öte yandan devlet idaremiz tarafından da geniş ölçekli sağlık tedbirlerinin
alındığı anlaşılmış olmakla;
Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun yukarıda belirtilen yazısı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde
oluşturulan Bilim Kurulu tarafından yayınlanan önerileri kapsamında, yargılama
faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir kamusal sağlık sorununa sebebiyet
verilmemesi amacıyla tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile ivedi
sayılabilecek diğer hususlar haricinde duruşmaların ertelenmesi, gerekli görülen hallerde
SEGBİS uygulamasına başvurulması ve öneriler doğrultusunda tedbirlerin hayata geçirilmesi
yönünde gerekli dikkat ve özenin gösterilebilmesi bakımından acil niteliği bulunmayan işlerin
ertelenmesi kamu sağlığı bakımından zaruri görülmekle duruşmaya mahsus salonda yukarıda
yazılı heyet huzuru ile re'sen celse açıldı.
Gelen yok, açık yargılamaya devam olundu.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
1-Yukarıda belirtilen nedenlerle HSK'nın 13/03/2020 tarihli tavsiye niteliğindeki yazısı
dikkate alınarak kamu sağlığı açısından duruşmanın ertelenmesi zorunlu bulunduğu için
DURUŞMANIN ERTELENMESİNE,
2-Yeni duruşma gün ve saatinin sanık ve müdafiine tebliğine,
Duruşmanın bu nedenlerle 19/06/2020 günü saat: 14.00'e bırakılmasına oy birliği ile karar
verildi. 26/03/2020
Başkan 104761
¸e-imzalıdır
Üye 190353
¸e-imzalıdır
Üye 216459
¸e-imzalıdır
Katip 156654
¸e-imzalıdır
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