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Sanıklara 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname'nin 6/1-h maddesinde uyarınca iddianame özetlenerek okundu.
Sanıklara CMK'nun 147/1-b maddesi uyarınca yüklenen suçlar anlatıldı.
Sanıklara CMK'nun 147/1-c,e,f, 149/1 ve 191/1-c maddeleri uyarınca "Müdafi seçme
haklarının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin sorgusunda hazır
bulunabileceği, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istedikleri
takdirde, kendilerine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceği, yüklenen suç hakkında
açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin
toplanmasını isteyebilecekleri, aleyhlerine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehlerine
olan hususları ileri sürmek haklarının olduğu, kovuşturmanın her aşamasında bir veya (667 Sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/1-ğ
maddesi uyarınca 3'den fazla olmamak kaydıyla) birden fazla müdafiin hukuki yardımından
yararlanabilecekleri, kanunî temsilcisi varsa, onun da sanıklara müdafi seçebileceği" hatırlatıldı.
Sanıklara CMK'nun 147/1-a maddesi uyarınca kimlikleri ile ilgili sorulara doğru cevap
vermek zorunda oldukları, 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 ayrı ayrı ihtar edildi.
SANIKLAR NAVRUZ VE AZIZJON'DAN AYRI AYRI SORULDU: "Haklarımızı ve
yükümlülüklerimizi anladık. Savunmalarımızı huzurunuzda bulunan müdafiilerimiz eşliğinde şu an
yapmak istiyoruz" dediler.
SANIKLAR TAHİR VE NİGMATİLLA BİRLİKTE SORULDU: "Haklarımızı ve
yükümlülüklerimizi anladık. Savunmalarımızı şu an yapmak istiyoruz" dediler.
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NAVRUZ KASYMOV
TERCÜMAN ARACILIĞIYLA ALINAN
SAVUNMASINDA: Ben 10.02.2016 tarihinde yasal yollarla Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye
giriş yaptım. Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir medresede İslami eğitim aldım. Medresenin ve eğitim
verenin kişinin ismini hatırlamıyorum. Burada uzun süreli olarak kalmadım. Eğitim aldığım sırada
Navruz isminin Türkçe olarak telaffuzunun zor olduğu söylenerek bana başka bir isim kullanmam
söylendi, ben de bunun üzerine Davut ismini kullanmak zorunda kaldım. Daha önceden
Kahramanmaraş'ta 16 kişi ile birlikte yakalandım. Kahramanmaraş'a gitmem turistik bir gezi içindi
sınırı geçme amacım yoktur. 16 kişilik grup içerisinde 2 Tacik arkadaş vardı. 1 kişi de Cezayir uyruklu
idi. Tacik uyruklu arkadaşlar ile Gaziantep iline çalışmak amacıyla gideceklerini söylüyorlardı.
Cezayir uyruklu kişi ise Gaziantep'te büyük bir hayvanat bahçesi olduğunu, turistik olarak
gidilebileceğini söylüyordu. Biz de bu şekilde Gaziantep'e gidiyorduk yakalandık. Grubun sınırı
geçme amacı olduğunu bilmiyordum. Sadece araç şoförü konuşmasında Suriye sınırından bahsetmişti,
dedi.
Sanığa cep telefonundan ele geçen yazışmalar okundu, soruldu: Sözkonusu yazışmalarada
iddianameye konu edilen yazıları ben yazmadım. Gruba başka arkadaşlar tarafından yazılmış
yazılardır. Türkiye'den dönüşte Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkelere havayolu
ile giriş yapıldığında Müslüman'ları Işid üyesi olup olmadığını bakmaksızın tutukluyorlardı. Bir
arkadaş da gruba bana uyarı mahiyetinde bu yazıları yazdı, dedi.
Sanıktan soruldu: Telefonumda geçtiği iddia olunan resimler ise dahil olduğum Whatsapp
veya Telegram grubunda başkaları tarafından atılan resimler olabilir. Benim ne geçmişte ne de şimdi
Deaş ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum, dedi
Sanığa kimlik bilgilerine ilişkin pasaport kayıtları okundu, soruldu: Doğrudur, dedi.
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ile erişebilirsiniz.

