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iSTANBUL
10. AGIR CEZA MAHKEMESi (CMK. 250. MADDESi iLE GOREVLi)

DURUSMA TUTANAGI
ESASNO

: 20101283

DURUMA T ARIHI

: 14/03/2012

CELSENO

: 95.

BAKAN

: iBRAHiM BALIK 37952

(rYE

: AYTEKiN 6ZANLI 41415

DYE

:SAVA<=ELiK 41015

CUMHURIYET SAVCISI

: MUAMMER AKKA 39476

KATIP

: ADEM CEYLAN 117864

-.

Her ne kadar Mahkememiz dava dosyasmm durumasl 26.03.2012 giinii saat 09:30'a talik

edilmi ise de, hakkmda yakalama emri bulunan samk ERGiN SAYGUN bugiin mevcutlu olarak
Mahkememizde hazlr bulundurulmakla, celse a911masma karar verildi. A91k durumaya devam olundu.

Samk miidafileri Av. V. Sedat Kii9iikyrlmaz ve Av. 6zgiir Kii9iikyrlmaz gelmekle yerlerim
almdl.
Samgm kimliginin tespitine ge9ildi.

SANIK ERGiN SAYGUN: Fethi ve Adalet oglu, 09.04.1946 istanbul dogumlu, istanbul iii
Kadlkoy ilgesi Rasimpaa mah niifusuna kayltli olup, SedefCad. Ata 2-4 Kat: 9 Daire: 191 Ataehir/

iSTANBUL adresinde ikamet eder. Evli, 2 90cuklu, iiniversite mezunu, emekli orgeneraI, aylik
gelirinin 6000 TL oldugunu beyan eder, beyanma gore sablkaslz.

Samk Ergin Saygun hakkmda Mahkememizce 91kartrlan

11.02.2011

tarih 20101283 Esas

CMK 147 ve 19l13-c maddesindeki belirtilen yiiklenen su9

hakkmda a91klamada

20 I 0/185 Soruturma saylli yakalama emri okundu.
Samga

bulunmamasmm

kanuni

hakkl

oldugu,

iipheden

kurtulmasl

i9in

somut

delillerin

toplanmasml

isteyebilecegi ve aleyhine varolan iiphe nedenlerini ortadan kaldlrmak ve lehine olan hususlan ileri

-.

siirme olanagma sahip oldugu hususlan anlatrldl.
CMK.mn 10612 maddesi uyannca samgm uanki bildirmi oldugu adresinde bir degiiklik

olmasl halinde adres degiikligini mahkemeye bizzat gelerek bildirmesi yada iade-i tahahiitlii bu adres
degiikligini mahkememize bildirmesi, aksi

takdirde uanki bildirdigi adresine tebligat yapllacagl

hususu, ihtar edildi.
Samk haklanm ogrendigini bildirdi.
SANIK ERGIN SA YGUN BEYANINDA: Okunan yakalama emrindeki kimlik bilgileri ban a

mttir, ben esas savunmaml yargrlamanm goriildiigii 20 I 01283

Esas saylh dosyamn durumasmda

yapacaglm, Mahkemenizce ben daha once gozaltma almdlktan soma 25 ubat 20 I 0 tarihinde saglik
nedenlerimden

dolayl

s rbest

durumumdan 90k daha iy
raporda

da

hastaligllll

blrakrldlm.

Benim

0

tarihteki

saglik

belirtilerek tedavi'

ve

cezaevinde kalabil cegi yo iinde bir rapor diizenlenmi. Be

bu

gerekir eklind

kontrolii,- .y

durumum

di. Hakkrmda diizenlenen Adli TIp raporu doktorla
k nusunda

orumluyo

eker 19ii

m,

tehis

GATA'da tedavi

gord'''iim sii

ii ve haftada iki defa d

yapllmak Aynca e.\<er astahgmdan kaynakl¥{n

kan

iyet

ko

olleri

bu iinkii

takdiridir.
yaplldlgl

t kdirde

oru cezaevinde kal
. inde giinliik 5

kere

saghk
cak bu

amaSl

t nsiyon

anma derecesiyle ilgi1y' ol9iim

avisi uygulanmak,tadlr. ,Cezaevi
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koullannda bu tedavinin saglanmayacagml diiiiniiyorum dedi.
Samk miidafii

Av. V. Sedat KiiiikyIlmaz'dan soruldu: Miivekkil 2010 ylh Subat aymda

gozaltma ahndlktan sonra serbest blrakllml ve 0 tarihten beri GATA'da tedavisi devam etmektedir.
Beyine giden her iki damarda daralma mevcuttur. 10 sayfahk Adli TIp Kurumu raporunun ilk 9
sayfasl GATA tarafmdan diizenlenen raporlann ozeti niteligindedir. Miivekkil ile ilgili olarak giinliik

eker ve tansiyon ol9iimleri yapllmakta aynca eker hastahgl ile ilgili diyet tedavisi uygulanmaktadlr.
Cezaevi koullannda bu tedavi ve kontrol hizmetlerinin sunulamayacagl a91ktIr. Miivekkil ka9ak
durumda

degildir,

biz

her

yakalamanm kaldmlmasml

durumada
talep ettik.

miivekkil

ile

ilgili

Dosyada miitalaa

raporlan

aamasma

Mahkemeye

gelmitir.

ibraz

26.03.2012

ederek
tarihli

durumada biz zaten miivekkili savunma ama9h hazlf edecektik. Bu durumda miivekkilin tutuksuz
yargllanmak iizere sahverilmesini talep ediyoruz dedi.

Samk miidafii

Av. Ozgiir KiiiikyJlmaz'dan soruldu: Miivekkilim ve meslektalmm

beyanlanna katIhyorum, miivekkilin tutuksuz yargllanmak iizere sahverilmesini talep ederim dedi.
IDOlA MAKAMINDAN

SORULDU: Alman savunmaya

bir diyecegimiz yoktur, salllk

hakkmda 91kartIlan yakalama karanllln vicahiye gevrilerek salllga isnat edilen sU9un vaslfve mahiyeti,
mevcut deli I durumu, katolog sU91ardan olmasl ve Adli TIp Kurumunun 01.02.2012 tarihli raporu
birlikte degerlendirildiginde salllgm tutuklanmasma karar verilmesi miitala olunur dedi.
Dosya incelendi.

GEREGi GORUSULDU iSTEM GiBi :
1- Samk ERGiN SAYGUN'a atIl1 bulunan sU9un vaslf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil
durumu, kuvvetli su9 iiphesini gosteren olgularm bulunmasl, atIh sU9un CMK'nun 100/3. maddesinde
belirtilen

katalog

uygulanmasmm

sU91ardan

yetersiz

olmasl

kalacagl

ve

belirtilen

anlallmakla

bu

sebeplerle

CMK.I00-I0l

adli

kontrol

MADDESi

hiikiimlerinin

UYARINCA

TUTUKLANMASINA,
Samk hakkmda yeteri kadar tutuklama miizekkeresi 91kanlmasma,

Tutuklama karanna 7 giin i9inde mahkememize verilecek bir dilekge veya mahkeme kalemine
ya da cezaevi gorevlisine yapllacak sozlii baFuru iizerine tanzim edilecek tutanagm mahkememizce
onaylanmak suretiyle itiraz yolunun a91k oldugunun ihtar edilmesine, (ihtarat yaplldl)

Samgm

tutuklandlgma dair yakmlanna

haber verilmesi

i9in

CMK.nm

107/1-2 maddesi

uyannca istanbul Cumhuriyet Basavclhgmca miizekkere yazllmasma,

2- Samk ERGiN SAYGUN hakkmda Mahkememizce 91kanlan 11.02.2011 tarih 2010/283
Esas 20 I 0/185 Soruturma sayll1 yakalama emrinin GERi ALINMASINA, Mahkememize iadesi i9in
istanbul Cumhuriyet Basavclhgma miizekkere yazllmasma,
3-

Samgm

duruma

giinii

mahkememizde

hazlr

bulundurulmasl

 Cumhuriyet

Basavclhgma miizekkere yaZllmna,

4- Bu nedle yargllam llln daha iinceden bpakIlan \261,9"3" giinii saat \J9:30'a

blrakllmama oy}lr#l ve oybirligiy

karar verildi. 1 4/03/201 2
KATIIY1178l14
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