T.C. İSTANBUL 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
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Sanığa CMK'nun 147/1-a maddesi uyarınca kimliği ile ilgili sorulara doğru cevap vermek
zorunda olduğu, aksi davranışın ayrı bir ceza soruşturmasına konu olabileceği ve TCK 206 maddesi
kapsamında "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak" TCK 204/1 maddesi
kapsamında "Resmi Belgede Sahtecilik" veya TCK 268 maddesi kapsamında "Başkasına Ait Kimlik
Bilgilerini Kullanılmak" suçlarını oluşturabileceği ihtar edildi.
SANIKTAN SORULDU: "Haklarımı ve yükümlülüklerimi anladım. Savunmamı şu an bizzat
kendim yapacağım." dedi.
SANIK BUNYOD BABANAZAROV SAVUNMASINDA: Ben İstanbul 20. AĞır Ceza
Mahkemesi'nde savunma yapmıştım. O savunmamı aynen tekrar ediyorum. Ben 2016 yılı mayıs
ayında Özbekistan'tan Türkiye'ye Kur'an eğitimi almak için geldim. Sabiha Gökçen havalimanından
Türkiye'ye giriş yaptım. Ağabeyim Güney Kore'de çalışmaktaydı. Kendisi İstanbul Sultanbeyli'de
bulunan İhlas İlim adlı Kur'an kursunun adresini bana verdi. Uçak bileti ücretimi karşıladı. Ben de
bunun üzerine İstanbul'a geldim. Sultanbeyli'de faaliyet gösteren İhlas İlim Medrese adlı medreseye
gittim, 3 ay kadar bir süre burada Kur'an eğitim gördüm, daha sonra param kalmayınca medreseden
ayrıldım, günlük işlerde çalışmaya başladım. Medresede eğitim görürken huzurdaki sanıklardan
Azizjon ile tanışmıştım. Medreseden ayrıldıktan sonra kendisini aradım ev ihtiyacım olduğunu
söyledim. Bana 200 TL vermek halinde ev ayarlayabileceğini söyledi. Kabul ettim. Ayarladığı evde 1
gün kaldım. Bu evde çok kişi vardı bu nedenle evden ayrıldım, dedi.
Sanıktan soruldu: Huzurdaki sanıklardan Azizjon dışındaki diğer sanıkları kaldığım bu evde
gördüm. Daha önceden kendileri ile hiçbir tanışıklığım yoktu, dedi.
Sanıktan soruldu: İddianamede adı geçen sanıklardan Rashad ve Orhan adlı şahısları
tanımam, o gece evde bu şahısların bulunup bulunmadığını da bilmiyorum, dedi.
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Sanıktan soruldu: Telegram programını cep telefonuma Özbekistan'da yüklemiştim.
Kullandığım beyan edilen bunyod0990 niki bana aittir. İddianamede yazdığım iddia olunan mesajı ben
yazdım. Bu mesajdaki amacım silahlı bir savaş değildi, nefsim ile savaşmayı kastettim, dedi.
Sanıktan soruldu: Ben Özbekistan'da da Türkiye'de de karıştığım herhangi bir olay yoktur,
dedi.
Sanıktan soruldu: Müslim ismini benim kullandığım doğrudur bu bana herhagi bir örgüt
tarafından verilmiş bir kod isim değildir. Annem ve babam küçüklüğümden bu yana bana Müslim,
ağabeyime ise Müslüman ismi ile hitap ederler. Benim çocukluktan beri aile içinde kullanılan
ismimdir, dedi.
Sanığa nüfus ve sabıka kaydı olmadığından okunamadı.
Sanığa pasaport kaydı okundu, soruldu; Doğrudur, dedi.
Sanığa soruşturma evresinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan beyanı okundu
çelişki nedeniyle soruldu: Benim şu anki savunmam doğrudur. Kaldığım mesciddeki arkadaşlarım
Bunyod adı ile bilirler. Müslim aile içinde kullandığımız bir isimdir. dedi.
Sanğa SCH'de alınan savunması okundu, soruldu: Doğrudur, dedi.
Sanığa iddianame ekindeki yakalama tutanağı, tespit tutanağı, cep telefonu inceleme
tutanakları, mesaj kayıtları, adli raporlar, kriminal raporları başta olmak üzere tüm belgeler ayrı ayrı
okundu, soruldu: Savunmama aykırı hususları kabul etmiyorum. Mesaj içerikleri doğrudur, yukarıda
açıklamasını yapmıştım, yazışmalarda adı geçen şahıslardan Abusaloni adli şahsı tanımam Akliddini
adlı şahıs ise medresede hoca idi, dedi.
Sanığa CMK'nun 226.maddesi uyarınca; üzerine atılı suçun hukuki niteliğinin değişme ve
eylemin sabit olması halinde hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadeli Kanunu'nun 5/1 maddesinin
uygulanma ihtimaline binaen ek savunma hakkı verildi. Ek savunmasını hazırlaması için süre talep

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

