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I.

BASVURUNUN KONUSU

1. Ba~vuru, tutuklama nedeni olarak ceza siiresine dayah kas;ma ~iiphesinin
gosterilmesi nedeniyle masumiyet karinesinin; haks1z olarak tutuklama karan verilmesi
nedeniyle ki~i hiirriyeti ve giivenligi hakkmm; mahkumiyet kararmm sorgulama imkanmm
tanmmad1g1 gizli tamk beyamna dayandmlmas1, kanun yolu mercii karanmn gereks;esiz
olmas1, kanuni hakim giivencesine aykm ~ekilde ozel yetkili mahkemede ileti~imin
dinlenmesi sonucu tesadiifen elde edilen delillerin hiikme esas almarak ve magdurlar
dinlenilmeden karar verilmesi nedenleriyle adil yarg1lanma hakkmm ihlal edildigi iddialanna
ili~kindir.

II. BASVURU SURECi
2.

Ba~vuru 21/7/2014 tarihinde yapdm1~tlr.

3. Ba~vuru, ba~vuru formu ve eklerinin idari yonden yap1lan on incelemesinden
sonra Komisyona sunulmu~tur.
4. Komisyonca ba~vurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Boliim tarafmdan
yapilmasma karar verilmi~tir.
5. Ba~vurunun bir omegi gorii~ i<;in Adalet Bakanhgma (Bakanhk) gonderilmi~tir.
Bakanhk, gorii~iinii bildirmi~tir.
6.

Ba~vurucu, Bakanhgm gorii~iine kar~1 siiresinde beyanda bulunmu~tur.

III. OLAY VE OLGULAR
7. Ba~vuru formu ve eklerinde ifade edildigi ~ekliyle ve Ulusal Y arg1 Ag1 Bili~im
Sistemi (UYAP) arac1hg1yla eri~ilen bilgi ve belgeler s;ers;evesinde olaylar ozetle ~oyledir:
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8. Ba~vurucu 1979 yilmda dogmu~ olup olaylann gen;ekle~tigi tarihte S.
otomobillerinin Hatay yetkili servisi ve bayisidir.
9. iddianamede iddia edildigi uzere Hatay Curnhuriyet Ba~savc1hgmca ytirtittilen
bir ba~ka soru~turma kapsammda Hatay merkezli pkar ama9h bir su9 orguttinun teknik takibi
sirasmda mahkeme karanyla ileti~im takibinde olan bir telefon hath dinlenmektedir. Bu hat
ile ba~ka bir su9 organizasyonu 9er9evesinde ileti~imi tespit edilmekte olan diger bir telefon
hattmdan gorti~me yap1ld1g1 ve gorti~me i9eriginin su9 te~kil ettigi tespit edilmi~tir.
10. Aym gun telefon tapelerinde ismi ge9en Yayladag1'ndaki 9adir kentte kalan
Suriye uyruklu magdur M.K. ile Hatay/Altmozu'ndeki 9adir kentte kalan Suriye ordusundan
aynlan ve muhalif grup i9indeki yarbay oldugu iddia edilen Suriye uyruklu magdur H.H.
kaybolmu~tur. Olaym ger9ekle~tigi gun Hatay Emniyet Mudurlugune muracaat eden bir
~ahsm, aralannda MiT gorevlisinin de bulundugu Mete Aslan, Y.N. ve M.N.nin Suriyeli iki
ki~iyi 9adir kentten alarak deniz yoluyla Suriye tarafma ge9irip buradan Suriye guvenlik
gu9lerine teslim ettiklerine dair ihbarda bulunmas1 uzerine Adana Cumhuriyet
Ba~savc1hgmca (CMK mulga 250. maddesi ile gorevli) (Ba~savc1hk) soru~turma
ba~latilm1~tlf.
11. Hatay Valiligince olaya ili~kin ytirtittilen idari soru~turma sonucu duzenlenen
ve soru~turma kapsammda Ba~savc1hk9a incelenen raporun ilgili kis1mlan ~u ~ekildedir:
"... Konu ile ilgili [M.H.nin] [magdurun yegeni] terciiman araczlzgz ile alznan
ifadesinde amcasz ile parkta otururken saat 14'e dogru amcaszna gelen telefon iizerine,
Jandarma 'nzn oniinde bulu$alzm dedigini, sonrasznda Jandarma 'nzn oniinde beyaz renkli bir
taksiye bindigini, bu $ahszn Yayladagz <;adzr kentinde kendileri ile miilakat yapan ve verdikler
bilgileri bilgisayara kaydeden, gorse tanzyabilecegi ki$i oldugunu, amcasznzn arabayc
binerken 5 dakikaya kadar gelirim dedigini belirtmi$tir.

[H.H.nin] [magdur] bindigi beyaz renkli araczn MjT'e ait olabilecegi, Onder isimli
ki$inin Yayladagz c;adzr kentte miilakat yapan istihbarat gorevlisi olabilecegi, arabaya alan
ki$inin bu kurumdan oldugunun MjT Miidiirii tarafindan da ifade edildiginin iddia edildigi,
biitiin bunlarzn Altznozii Kaymakamz ile MjT Miidiirii arasznda gec;en telefon g6rii$melerinin
teknik yonden incelenmesi ile ayrzca ekte bulunan CD 'nin teknik yonden incelenmesinden de
anla$zlabilecegi, ayrzca [i.M.H.nin] [magdurun karde~i] bahsettigi istihbarat gorevlisine ai1
oldugunu iddia ettigi telefon numarasz ile g6rii$me yaptzgz anla$zlmaktadzr. Biitiin bu iddialar
goz oniinde bulunduruldugunda bu konu ile baglantzlz kurumun ozelligi, konunun gerek teknik
yonlerinin bulunmasz gerekse <;ok <;e$itli yonleri ile ara$tzrzlmasz gerektigi, biitiin bunlarzn
miifetti$lik bilgi, teknigini ve uzmanlzgznz gerektirdigi dii$iiniilmektedir."

12. Soru~turma kapsammda Ba~savc1hk9a incelenen MiT Muste~arhg1 Tefti~
Raporu'nun ilgili kis1mlan ~oyledir:
"... Onder Szgzrczkoglu'nun [H.H.yi] [magdur] aramaszyla ba$layan g6rii$me trafiginde
kar$zlzklz be$ gorii$meden sonra 28 Agustos 2011 saat 14.17'de [H.H.nin] [magdur] Onder
Szgzrczkoglu 'nu aradzgz, gorii$melerin i<;eriginin bilinmedigi ...

[H.H.nin] [magdur] saat I l.09'da Onder Szgzrczkoglu'nu aradzgz, adz ge<;enin ifadesine
gore izinli olarak kamptan <;zktzgznz, birka<; ki$iyle birlikte Altznozii Jandarma Karakolu'nun
kar$zszndaki kampta oldugunu ve gorii$mek istedigini soyledigi, Antakya 'da oldugunu
soyleyen Onder Szgzrczkoglu 'nun kendisinin Altznozii 'ne gelebilecegini belirttigi,
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Kendi ifadesine gore, Antakya'da [A.] Servisi i$leten arkada$z [H.K.den] aldzgz [R.]
marka gumu$ renkli otomobille Altznozu 'ne giden Onder Szgzrczkoglu 'nun, yegeniyle birlikte
yanzna gelen [H.H.yi] [magdur] tek ba$zna araczna alarak yakla$zk 10-15 dakika Altznozu
sokaklarznda dola$tzgz ... "

13. Ba~savc1hk tarafmdan 16/2/2012 tarihli karar ile beyam almacak gizli tamk
hakkmda 27/12/2007 tarihli ve 5726 say1h Tamk Koruma Kanunu'nun 5. maddesinin birinci
fikrasmm (a) ve (b) bentleri uyanca gizli tamga yeni bir adres verilmesi, duru~mada hazu
bulunma hakk1 bulunanlar olmadan tamgm dinlenmesi ya da ses veya gorilnttistinlin
degi~tirilerek ozel ortamda dinlenmesi ~eklinde tamk koruma tedbir karan verilmi~tir.
Karann gerek9esinin ilgili k1sm1 ~oyledir:
"Yukarzda a<;zk kimlik bilgileri yazzlz tanzk r;zkar amar;lz sur; orgutu adzna yapzlan olay
hakkznda bildiklerini ve gorduklerini anlatmak istedigini, ancak olaya ili$kin tanzklzgzn ve
kimliginin ortaya r;zkmasz durumunda kendisinin ve yakznlarznzn, sanzk ve yakznlarzndan
gelebilecek muhtemel tehlikelere maruz kalabileceginden r;ekindigini ve korktugunu ifade
etmesi nedeniyle tanzgzn kimlik bilgilerinin a<;zklanmasz ve adres bilgilerinin dosyada yer
almasznzn can guvenligi apszndan tehlike olu$turabilecegi hususu Cumhuriyet
Ba$savczlzgzmzzca dikkate alznarak. .. "

14. Gizli tamk kod CMK 250/2012-2'nin Savc1hktaki beyam ~u ~ekildedir:
"[H.H.] [magdur] isimli ki$inin ka<;zrzlmaszndan kzsa bir sure sonra ... [M.N.] benimde
bulundugum kalabalzk bir grup ir;erisinde [H.H.] [magdur] ve yanzndaki Suriye'li bir ki$iyi
daha kendilerinin ka<;zrzp, Suriye'de bulu$tuklarz Mete'nin [ba~vurucu] agabeyi [M.A.] ile
birlikte Suriye istihbarat gorevlilerine teslim ettiklerini soyledi.
Bulundugum ortamda anlattigma gore Onder S1g1rc1koglu isimli MiT gorevlisinin
aleni dii!jmam iki Suriye'liyi barmdzklarz 9ad1r kentten alzp tenha bir yere arabaszyla
91ktzgmda Mete Asian [ba~vurucu] [M.N. ve M.nin] uzaktan akrabasz olan 'Sari Murat'
lakaplz [Y.N.] bulunduklarz ara9la Onder ve Suriyelilerin bulundugu aracm oniinii
kesmi#er, Suriyelileri ... polis siisii vererek kendi ara9larma bindirmi#er, Mete
[ba~vurucu] ile birlikte Samandag il9esinin Yaylzca Beldesine ka91rm1!jlar. Aslznda Onder
ile anla$malzlarmz$. Onder'in elinden zorla kar;zrzyor gibi gostermi$ler. 2 ki$iyi Yaylzca
Beldesinin Batz Ayaz Yalu tarafinda bulunan kullanzlmayan metruk bir evde bir sure zorlc
tutmu$lar, karanlzk olduktan sonra Meydan Koyu'nde sahilde balzkr;zlzk yapan ve dag
tarafindaki en son balzk<;z kulubesini i$leten ki$inin balzkr;z botuyla denizden botla Suriye'ye
ger;mi$ler. Suriye'de Lazkiye $ehrinde [M.A.] ve Suriye jstihbarat gorevlileriyle bulU$fflU$lar.
Ayn, gece Mete Asian 'da [ba~vurucu] normal szmr kapzsmdan Suriye'ye ge9i!] yapmz!J,
[M.A.] tarafindan kendilerini kar!}zladzgmda Mete Asian 'da [ba~vurucu] oradaymz!j. Suriye
guvenlik gur;lerine teslim edildiklerinde bu gorevliler 2 Suriye'linin ba$larzna siyah r;uvallar
ger;irmi$ler. [M.N. ve Y.N.] Lazkiye'ye gittikleri balzk<;z botuyla geri donmu$ler, Mete Asian
[ba~vurucu] ise normal kapzdan geri donu$ yapmz$. Bunlarz bulundugum ortamda ovunerei
anlatzyordu. Aynz gunlerde r;evrede iki Suriye'lilerin ka<;zrzldzklarz anlatzlznca anlattzklarzna
inandzm. Ben ka<;zrzlan bu iki ki$inin isimlerini bilmiyorum. Ancak olay Arefe Gunu olmu$tU.
Benim duydugumda bayramzn 1. gunu veya diger gunuydu. Ayrzca [M.N.] yaptzklarz bu i$ler
kar$zlzgz kar$zlzklarzmzzz aldzk diye soyledi.

Ayrzca MjT mensubu oldugu soylenen [E.K.] isimli ki$i de szk szk Mete Aslan'zn
[ba~vurucu] i$lettigi [S.] bayiine gelir giderdi, samimilerdi.
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Suriye resmi yetkililerinden ismini hattrlayamadigim bir ki# Kas,m, Araltk 2011
tarihleri i<;erisinde 3 kez Mete Asian 'm [ba~vurucu] ofisine geldiler, fotograjlarim
gosterdikleri <;adir kentte kalan Suriye'li muhaliflerden bazilarmm Suriye'ye kaprilmas,
i<;in yardimc, olmas,m istediler. Daha sonra ba:jka ki:jileri gotiiriip gotiirmediklerini
bilmiyorum.
Baz1 diyologlarz sadece ben bildigim fr;in anlatmam durumumda de:jifre olurum. 0
yiizden ilerde mahkeme a:Jamas1 olursa mahkemeye hitaben anlatabilirim. Burada yer a/mast
benim giivenligimi tehlikeye dii:jiiriir. Ayrzca kimligimin gizlenmesini, tedbir alznmasznz talep
ediyorum."

15. Ba~vurucu, devletin gizli kalmas1 gereken bilgilerini siyasal veya askeri
casusluk amac1yla temin etme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak ki~iyi hiirriyetinden
yoksun kilma suc;larmdan 10/2/2012 tarihinde gozaltma almm1~; 12/2/2012 tarihinde ise
tutuklanm1~t1r.
16. Ba~savc1hgm 4/7/2012 tarihli iddianamesi ile Suriye'deki siyasal kan~1khk
sebebiyle rejime muhalifkalan ve Tiirkiye'deki miilteci kamplannda barman magdurlar M.K.
ve H.H.nin casusluk amac1yla zorla kac;mhp Suriye'deki rejim giic;lerine teslim edilmeleri
suretiyle devletin gizli bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amac1yla temin etme ve cebir,
tehdit veya hile kullanarak ki~iyi hiirriyetinden yoksun kilma suc;lanndan ba~vurucunun da
aralannda bulundugu ~iipheliler hakkmda kamu davas1 ac;1lm1~t1r.
17. iddianamede gosterilen deliller kapsammda yapilan degerlendirme ~u ~ekildedir:
"Bir ba:jka sue; orgiitiine yonelik mahkeme karanyla yaptlan telefon dinlemeleri
szrasznda sue; tarihinde Hatay j[i'ndeki c;adzr kamplarznda barman 2 Suriye'li muhalifin
aralarznda istihbarat gorevlilerinin de bulundugu bir grubun organizesiyle kac;zrzldzgz, Suriye
giivenlik gorevlilerine teslim edildigi yoniindeki tespitler iizerine soru:jturmaya ba:jlandzgz,
Yukanda yer verilen tesadiifen elde edilen telefon gorii:Jmeleri, gorii:Jen ki:jilerin
:jiipheliler Onder S1g1rc1koglu, Mete Asian [ba~vurucu] ve [E.A.K.] olduklarzna dair ses
e:jle:jtirmesi raporu, suc;a karz:Jan !jiiphelilerin sue; oncesi ve sonraszndaki hareketlerinin ve
bulu:jma noktalarznz belirleyen cep telefonu HTS raporlarz, eylemin ger<;ekle~tirili#ne
yonelik olu#a uyumlu gizli tamk beyam, operasyon sonrasz tutuklanan suc;a karz:Jan
:jiiphelilerin kzsmi kabulleri, :jiipheli Onder'in kendi istegi ve ba:jvurmas1 iizerine 14/05/201 ~
tarihinde yeniden alznan savunmasznda suc;un gerc;ekle:jtirili:ji ve suc;a karz:Janlarla ilgili
yaptzg1 samimi a91klamalar, mii:jteki ve tanzk beyanlarz, [M.K.nm] kac;mlmasmda bir ba:jka
MjT mensubunun gorev aldzgzna dair cep telefonu HTS dokiimleri, magdur [M.K.y1] Mh
mensubuyla en son goren ki:Jinin olayla uyumlu beyan ve te:jhisleri, Milli jstihbara,
Te:jkilatznzn ve Hatay Valiliginin idari soru:jturma raporlarz ve tiim dosya kapsamz birlikte
degerlendirildiginde;

Ac;zklanan gerekc;elerle !jiipheliler [N.B.], Onder Szgzrczkoglu, [E.A.K.], Mete Asian
[ba~vurucu], [Y.N.] ve [M.N.nin] siyasi casusluk ve ki:jiyi hiirriyetinden yoksun kzlma, !jiipheli
[M.A.A.nm] gorevi kotiiye kullanma suc;larznz i:jledikleri anla:jzlmakla;
::Jiiphelilerin ... AYR! AYR! CEZALANDIRILMALARINA, ... karar verilmesi kamu adma
talep ve iddia olunur."
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18. Adana 10. Agu Ceza Mahkemesince (TMK 10. madde ile gorevli) (Mahkeme)
ba~vurucu ve miidafiinin hazu bulundugu 30/11/2012 tarihli celsede gizli tamgm bir sonraki
duru~mada hazu edilmesine karar verilerek bir sonraki duru~ma 8/2/2013 tarihine
b1rakilm1~tu.
19. Aym celsede diger samk olan M.N.nin Mahkeme ontindeki savunmasmm ilgili
k1s1mlan ~oyledir:
"... Savunmamz miidafiim ile birlikte yapacagzm. Bu konuda daha once verdigim
ifadelerimi tekrar ederim. Biitiin G$amalarda dosdogru ya$adzgzm olaylarz anlattzm. Daha
onceki ifadelerimde de belirttigim gibi belirtilen ki$ilerin hi9 birisini tanzmam. Bunlarla daha
once herhangi bir oturmu$lugum veya konu$mU$lugum yoktur. Bu ki$ilerin telefon
numaralarznz bilmem, onlar da benim telefon numaralarzmz bilmez. Benim gordiigiim ki$iler
yanznda 9alz$tzgzm ki$ilerin soyledigi ve gosterdigi kadardzr. ... Onder Bey'in yanzndc
gordiigiim ki$i konusunda emniyette bana soru sordular. Ben, bu ki$inin de MjT'ten olduguni
dii$iindiigiimii soyledim. Bana, bu konu ile ilgili beige, fotograf ve benzeri $eyler
gostermelerini istedim. Bunun iizerine bana fotograf gosterdiler ve ben de bu ki$inin MjT'ten
oldugunu dii$iindiigiimii tekrar ettim ancak bu ki$inin Suriyeli oldugunu soylediler. Daha
once de belirttigim gibi o ana kadar ben bu ki$iyi MjT'ten biri olarak biliyordum ...
.. . onceki savunmalarzmz tekrar ederim. Gizli tanzk beyanznz kabul etmiyorum.
<;evremde bu tiir $eyleri konu$tugum tanzdzk hi9 kimse yoktur. Zaten boyle bir i$in i9inde
olmadzgzma gore bu konularz konu$mam da miimkiin degildir. Atzlz su9lamalarz kabul
etmiyorum. Onder Bey'in talebine dayanarak Mete Bey'in [ba~vurucu] bizden istedigini
samimi duygularla yerine getirdim bunun dz$znda ba$ka bir su9umuz yoktur."

20. Sonrasmda Mahkeme, Adana Emniyet Mtidtirltigtintin gizli tamgm koruma
stiresinin sona erecegini bildiren yaz1s1 tizerine 24/ 1/2013 tarihli karanyla "heniiz gizli tamgzn
beyanznzn tespit edilemedigi, dava konusu eylemler ile samklarzn sosyal ve ekonomik
statiileri dikkate ahndzgznda gizli tamgzn ar;zk kimlik ve adres bilgilerinin ortaya r;1kmas1mn
hem gizli tamk ar;zszndan hem de dava dosyasznzn sonur;landmlmasz ar;zszndan uygun
olmayacagz" gerek9esiyle Ba~savc1hk9a verilmi~ olan koruma tedbirinin devamma karar
vermi~tir. Gizli tamk hakkmdaki bahsi ge9en koruma tedbir karan, Adana 5. Agu Ceza
Mahkemesinin 30/5/2014, 28/5/2015 ve 29/4/2016 tarihli kararlanyla aym ~artlarla uzatilm1~;
nihayetinde 29/3/2017 tarihli karanyla kaldmlm1~tu.
21. Mahkeme; ba~vurucu ve mtidafiinin hazu bulundugu 8/2/2013 tarihli celsede,
Adana Emniyet Mtidtirltigti Tamk Koruma Sube Mtidtirltigti tarafmdan gonderilen yaz1da
gtivenlik ve gizli tamgm kimliginin ortaya 91kma olas1hg1 gerek9eleriyle gizli tamgm hazu
edilemeyeceginin bildirilerek gizli tamgm kapah duru~mada dinlenmesinin talep edildigini
belirtip gizli tamgm kapah oturumda dinlenmesi i9in hazu edilmesi konusunda Adana
Emniyet Mtidtirltigti Tamk Koruma Sube Mtidtirltigtine yaz1 yaz1lmasma ve duru~manm
29/3/2013 tarihine b1rak1lmasma karar vermi~tir.
22. Mahkeme; gizli tamgm beyamm, gtinti ve saati ba~vurucuya bildirilmeyen
26/2/2013 tarihinde ba~vurucu ve mtidafiinin bulunmad1g1 ara celsede alm1~t1r. Amlan
celsede Cumhuriyet savc1s1 hazu bulunmu~tur. Gizli tamgm beyam ~u ~ekildedir:
"Mete Aslan'zn [ba~vurucu] yanznda 9alz$an [M.N.] adzndaki ki$i, benim de
bulundugum bir ortamda heyecanlz bir $ekilde bir takzm olaylardan sozediyordu. Ben de
orada bulunanlar gibi onu dinliyordum. 0 ana kadar bu olaylarla ilgili bir bilgim yoktu kaldz
ki daha sonra da tv den duyduktan sonra konunun ne oldugunu anladzm. [M.N.] konu~malan
s1rasmda Suriye'ye gotiiriilen iki ki#yi Suriye'ye kaprd1klarm1 soyledi, hatta orada Mete
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Asian [ba~vurucu], [M.A.] ve Suriye askerlerinin bulundugu bir ortamda teslim edilmi#er.
Bu ki$ileri polis susu vererek ba$ka ki$ilerin alzp goturdugunu de soyledi. Bu ki$ileri aldzktan
sonra [M.N.] ve [Y.N.ye] teslim etmi$ler, bunlar da bir koye goturerek orada bir sun
tutmu$lar, daha sonra Samandag sahiline goturmu$ler, tekne yolu ile de Suriye tarafina
ge9irmi$ler, [M.N.] bu ki$ilerin Suriye tarafina ge<;irilmeleri szrasznda bizzat yanlarzndaymz$.
Suriye'ye goturen ki$ileri bulunduklarz yerden polis susu vererek a/an ki$inin Onder adzndaki
ki# oldugunu soyledi, onlar 6nder abi diye hitap ediyorlardz. Bu ki#lerin Suriye ye
gertikleri giin Mete Asian da [ba~vurucu] Suriye taraftna germi$ ve karmlan ki#leri abisi
ile birlikte orada kar$llam1#ard1r. Bu ki$ilerin teslim edildikleri andan itibaren kafalarzna
9uval ge9irmi$ler. Bu olaylardan once Onder adzndaki ki$i, Mete Aslan'zn [ba~vurucu] i$
yerinden otomobil satzn almz$fl. ... Bu olaylarla ilgili [Y.N.] adzndaki ki$iden bir $ey
duymadzm. [M.N.] ise bu tur konularz ulu orta bir <;ok yerde konu$an birisidir. Bu tur
konu$malarzda kendisine bir kahraman edaz vermek amacz ile yapmaktadzr dedi.
11

23. Ba~vurucu ve mtidafiinin hazir bulundugu 29/3/2013 tarihli duru~mada gizli
tamgm celse arasmda dinlendigi tutanaga ge9irilmi~tir. Aym celsede ba~vurucu mtidafii; gizli
tamk beyanmm usule aykm olarak almd1gm1, aynca bu tamgm beyanlannm duyuma dayah
beyanlar oldugunu dile getirmi~tir. Mahkemece, Adana Tamk Koruma Sube Mtidtirltigtintin
gizli tamgm kimliginin a91ga 91kmamas1 ve gtivenliginin saglanmasma dair yazilan dikkate
ahmp taraflann olmad1g1 ortamda dinlendigi belirtilerek gizli tamgm yeniden dinlenmesi
konusundaki taleplerin reddine karar verilmi~tir.
24. Ba~vurucu ve mtidafiinin hazir bulundugu 19/6/2013 tarihli duru~mada magdur
M.K.nm karde~i 6.K. tamk olarak dinlenmi~tir. Beyanm ilgili kis1mlan ~u ~ekildedir:
"... Yayladagznda kaldzgz kampta bir olay olmasz nedeni ile kendisinin Reyhanlz'daki
kampa gonderme kararz almz$lar, 27/8/2011 tarihinde de Reyhanlz'daki kampa getirmi$ler,
ancak e$i ve <;ocuklarz onceki kampta kalmz$, e$i ve <;ocuklarz ile aynz yerde kalma konusunda
[E.M.] adznda bir Turk istihbaratznda gorevli ki$i ile telefon g6ri1$mesi yapmz$ ve durumunu
anlatarak yardzm istemi$ ... telefonda g6ri1$tukten sonra ertesi gun bulu$mak uzere
anla$mZ$lar, ancak ertesi gun [E.M.] i$lerin yogunlugu nedeni ile oraya gelemeyecegini
ancak Hatay'a geldigi taktirde goru$ebileceklerini soylemi$, bunun uzerine karde$im, ertesi
gun Hatay Merkez'e gitmi$ ... bulu$ma yerine gitmi$ ancak kendisini [E.O.] olarak tanztan
ba$ka birisi gelmi$, karde$im [E.M.] ile [E.O.] adzndaki ki$ilerin farklz ki$iler olduklarznz
soyledi ... [E.M.] ve [E.O.] adzndaki ki$iler aynz telefon numarasznz kullanzyorlarmz$. [E.O.]
20 dakikalzk bir i$i oldugunu ve sonrasznda kendisinin sorunu ile ilgilenecegini soylemi$, bir
sure toprak yolda gitmi$ler ve kar$zlarzna 7-8 kiyi silahlz bir grup <;zkml$, bu grubun kim
oldugunu sormu$, [E.O.] de PKK'lz demi$ .. . bu ki$iler kendisinin elini baglamz$ ve ba$ka bir
araca almz$lar, kimsenin bulunmadzgz bir yere goturmu$ler. [E.O.], karde$imi silahlz ki$ilere
teslim ettikten sonra kendisi oradan ayrzlmz$, bir sure tutuldugu yerde [H.H.] [magdur]
adznda birisini daha getirmi$ler, burada 9 saat kadar kalmz$lar, gece karanlzgznda da
Samandag tarafinda bir yere goturmu$ler, bu sure i<;erisinde gozleri kapalzymz$, gemiye
bindirilerek Lazkiye tarafina gitmi$ler, gemide iken gozleri a<;zkmz$, gemide bulunan ki$iler
i<;erisinde kendilerini ara<;la durduran ki$iler de varmz$, daha sonra Lazkiye'de Suriye devlet
gorevlilerine teslim etmi$ler, bu ki$iler ozel bir u<;akla her ikisini Sam 'daki muhaberat
merkezine goturmu$ler ... karde$imi ve yanzndaki [H.H.yi] [magdur] 48 sureyle hucrede
tutmu$lar ve her gun i$kence yapmz$lar, daha sonra Sadnaye cezaevine goturmu$ler, bir sure
sonra da mahkemeye pkarzlmz$lar ve karde$ime 5 yzl hapis cezasz verilmi$, [H.H. ye]
[magdur] de omur boyu hapis cezasz verilmi$, kaldzklarz cezaevi muhalifleri tuttuklarz ve
Birlqmi$ Millet/er tarafindan bilinen bir cezaeviymi$ .. . ancak [E.O.] olarak bahsettigi ve
kendisini silahlz ki$ilere teslim eden ki$iyi bana tarif etti, tarif ettigi ozelliklere uyan VE
burada bulunan ki$i, size gosterdigim [E.A.K.] ki$idir, ama net olarak bir $ey soylemem
mumkun degildir.
11
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25. Mahkeme 7/10/2013 tarihli karanyla ba~vurucunun devletin gizli kalmas1
gereken belgelerini siyasal ve askeri casusluk amac1yla temin etme su9undan oy9okluguyla
beraatine ve tahliyesine, ki~iyi hiirriyetinden yoksun kilma su9undan ise oybirligiyle toplam
16 yil 8 ay hapis cezas1 ile cezalandmlmasma ve bu su9tan dolay1 tutuklanmasma karar
vermi~tir. Mahkemenin gerek9esinin ilgili kls1mlan ~oyledir:
II

Samk Onder'in Mit bunyesinde tercumand1r ancak anlatzmlardan anla$tlacag1 uzere
meslek memuru imi$ gibi ki$ilerle hire bir mulakat yapmt$tlr. Diger samklann beyanlarma
gore de Onder kendisini Mit gorevlisi olarak tamtmaktad1r.
Samk [E.A.K.] beyaz e$ya bayiidir ve sanzk Onder'in beyanzna gore Mit haber elemanz
olarak 9alz$mZ$tlr, sanzklar Onder ve [E.] uzun suredir tanz$maktadzr.
Samk Mete Asian [ba~vurucu], ara9 bayii i$1eten bir esnaft1r ve samk Onder ile beyaz
e$ya bayii i$1eten samk [E.] vas1tas1yla tam$ml$tlr. Mete nin [ba~vurucu] beyanzna gore
Onder kendisini Hatay Mit :Jube yard1mc1SL olarak tamtmt$tlr.
Sanzklar [Y.] ve [M.N.] sanzk Mete'nin [ba~vurucu] yanznda 9alz$an ki$ilerdir.

Gizli tamk a~amalarda degi~mez ~ekilde samk [M.den] duyduklarmz anlatmz~tlr ve
gizli tamgm aktard1g1 bilgiler ile olay1m1zdaki samklann hareket dokiimleri hire bir
uyu~maktadtr.

Olaym olu~ ~ekline ili~kin olarak gizli tamgm anlattmlan ile magdur [K.den]
[magdur M.K.] duyduklanm anlatan tamk [O.niin] [magdur M.K.nin karde~i]
anlattmlan uyumludur.
Yukanda dokumu yapllan ileti$imin tespiti kayztlarz da bu anlatzmlan dogrulamaktadzr.

Bu ileti$imin tespiti kayztlarzna, sanzk Onder'in a$amalarda degi$en 9eli$kili
beyanlarzna, diger sanzklarzn kzsmi ikrar i9eren anlatzmlarzna, gizli tamgm a~amalarda
degi~meyen beyanma, bu beyan ile uyumlu tamk [O.niin] anlattmma, yaptlan Mh
mufetti$1ik incelemesine ve Hatay Valiligi idari ara$ttrma raporuna ve tum dosya i9erigine
gore [H.] [magdur] muhaliflerle bulu$turulmak, [K.] [magdur] de ailesiyle aym 9ad1rkente
kalmak konusunu konu$mak i9in MjT gorevlisiyle bulu$mU$, rzzalarzyla ara9lara binmi$,
belirli bir yerde her iki magdur da kendilerine PKK militanz veya polis susu veren ki$ilerce
aslznda onceden anla$zlmz$ oldugu $ekilde MjT gorevlilerinin elinden alznarak metruk bir
binaya hapsedilmi$1erdir. [H.yi] [magdur] samk Onder, [K.y1] [magdur] [E.6.J olarak bilinen
MjT gorevlisi kandzrarak goturmu$tur. (Savctl1k9a [E.6.J isimli $ahsm MjT mensubu [H.G.]
oldugu ileri surulmu$ ise de bu $ah1s hakkmda soru$turma izni verilmedigi i9in davl
gorulmemi$tir.) Her iki magdurun MjT gorevlilerinin elinden mizansen olarak alznmasz
eyleminde Mete Asian [ba~vurucu] ile [M. ve Y.N.] isimli sanzklar rol almz$far, [K.] [magdur]
ve [H.] [magdur] bu sanzklarca metruk binada belirli bir sure hapsedildikten sonra kayzkla
Suriye'ye goturulmu$[tiir] ...
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Samk Onder magdurlarzn metruk binaya kapatzlmalarz sonrasz Antakya ya geri
donerken magdur [H.H.nin] cep telefonunu da yamnda gotiirmii$ ve bu telefonu Mete Aslan'a
[ba~vurucu] vermi$tir. Onder, Mete'den [ba~vurucu] telefonu Gaziantep istikametine dogru
gotiiriip burada birka9 arama yaptzktan sonra telefonu kapatzp atmaszm soylemi$, Mete'de
aym talimatla telefonu [M.ye] vermi$tir. Bu husus samklarzn beyanlarzyla dogrulanmZ$,
telefon gorii$melerine gore de, [M.] Hatay'zn Hassa ve Kzrzkhan il9e sznzrlarz i9inde cep
telefonunda kayztlz olan birka9 yeri kzsa kzsa arayzp telefonu kapatmz$lzr. Yani [H.nin]
[magdur] Gaziantep 'e dogru gittigi izlenimi olu$turulmaya 9alz$tlmt$ltr.
Sanzklarzn olaydaki konum ve katkzlarzna gelince, sanzk Onder, magdur [H.yi]
kandzrarak rzzas1yla araczna alm1$, Mete [ba~vurucu], [M. ve Y.nin] onlerini kesip [H.yi]
[magdur] ka91rmalarz $eklindeki senaryoyu hazzrlamz$tlr. Olayda yardzmcz olmalarz i9in [E.]
ve [M.yi] ikna etmi$, su9u birlikte i$lemi$lerdir."

26. Ba~vurucu, ki~iyi hiirriyetinden yoksun kilma su9undan mahkumiyet karanyla
birlikte verilen tutukluluk karanna itiraz etmi~; Adana 8. Ag1r Ceza Mahkemesince
31 /10/2013 tarihli kararla tahliye talebi reddedilerek ba~vurucunun tutukluluk halinin
devamma kararverilmi~tir. Ret karan ba~vurucuya 12/11/2013 tarihinde teblig edilmi~tir.
27. Mahkumiyet karannm temyizi iizerine Yarg1tay 9. Ceza Dairesinin 7/7/2014
tarihli karan ile hiikiim ba~vurucu yoniinden onanm1~t1r.
28. Ba~vurucu 21/7/2014 tarihinde bireysel ba~vuruda bulunmu~tur.
29. bte yandan ba~vurucunun 7/10/2013 tarihli mahkumiyet karanna konu
yarg1lama siireciyle ilgili hiikmedilen hapis cezasmm siiresine bagh olarak ka9acag1
~iiphesiyle tutuklama karan verilmesi ile azami tutukluluk siiresinin a~ilmas1 ve tutuklama
kararmm gerek9esinin soyut olduguna ili~kin hak ihlali iddialanm i9eren dilek9esiyle
2013/8521 say1h bireysel ba~vuruda bulundugu anla~ilmaktad1r. Amlan ba~vurunun
masumiyet karinesinin ihlal edildigi yoniindeki iddiamn a91k9a dayanaktan yoksun olmas1,
ki~i hiirriyeti ve giivenligi hakkmm ihlal edildigi yoniindeki iddianm ise mahkumiyet
hiikmiiniin kesinle~tigi 7/7/2014 tarihinden itibaren 4/12/2004 tarihli ve 5271 say1h Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesine dayanarak tazminat talebinde bulunma imkamna
sahip olunmasma ragmen etkin ve eri~ilebilir bir 96ziim imkam sunan bu yola
ba~vurulmad1gmdan ba~vuru yollarmm tiiketilmemesi nedenleriyle kabul edilemez olduguna
karar verildigi tespit edilmi~tir.

IV. iLGiLiHUKUK
A. Ulusal Hukuk
30. Anayasa Mahkemesi, daha onceki karannda tamgm kimliginin gizli
tutulmasmm ko~ullan ile tamk koruma tedbirlerine ve koruma tedbiri uygulanan tamklann
dinlenme usullerine dayanak olu~turan mevzuata yer vermi~tir (Onder Szgzrczkoglu (2), B.
No: 2014/13176, 17/7/2018 §§ 30-33).

B.

Uluslararas1 Hukuk

31. Mevcut ba~vurunun degerlendirilmesi s1rasmda gozoniinde
uluslararas1 hukuk kaynaklan i9in bkz. Onder Szgzrczkoglu (2), §§ 34-38.

bulundurulan
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V. iNCELEME VE GEREK<;E
32. Mahkemenin 12/12/2018 tarihinde yapm1~ oldugu toplant1da ba~vuru incelenip
geregi dti~tiniildti:

A. Masumiyet Karinesi ile Ki~i Hiirriyeti ve Giivenligi Hakkmm ihlal
Edildigine ili~kin iddia
33. Ba~vurucu, tutuklama nedeni olarak ceza stiresine dayah ka9ma ~tiphesi
gosterilerek masumiyet karinesinin; yargilamada kanuni tutukluluk stiresinin a~ild1gm1,
tutukluluga itiraz yolunu etkin olarak kullanamad1gm1 ve kararlann gerek9esiz oldugunu
belirterek de ki~i htirriyeti ve gtivenligi hakkmm ihlal edildigini ileri stirmti~llir.
34. Ba~vurucunun 14/11/2013 tarihinde aym konuyla ilgili ileri stirdtigti ihlal
iddialanna ili~kin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel ba~vuruda bulundugu, Birinci
Boltimtin 18/9/2014 tarihli ve 2013/8521 ba~vuru numarah karanyla ba~vurunun kabul
edilemez olduguna karar verildigi anla~ilm1~tlf.
35 . A91klanan gerek9elerle ba~vurunun bu kismmm mukerrer ba§vuru niteliginde
olmas1 nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir.

B. Adil Y argilanma Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddialar
1.

Tamk Sorgulama Hakkmm ihlal Edildigine ili~kin iddia

a.

Ba~vurucunun iddialan ve Bakanhk Gorii~ii

36. Ba~vurucu, kendisine hazir bulunma olanag1 saglanmadan ara celsede gizli
tamgm dinlenmesi ile bu beyanm mahkG.miyete esas almmas1 nedenleriyle tamk sorgulama
hakkmm ihlal edildigini ileri stirmti~llir.
37. Bakanhk gorti~tinde; gizli tamgm belirlenen gtinden farkh bir tarihte ve
ba~vurucunun yoklugunda dinlediginin, sonraki oturumda gizli tamk beyanmm ba~vurucuya
okundugunun ve gizli tamgm yeniden dinlenmesi talebinin de tamgm kimliginin ortaya
91kma tehlikesinden bahisle reddedildiginin dikkate almmas1 gerektigi bildirilmi~tir. Diger
taraftan gizli tamk ifadesinin yanmda HTS ve ileti~im tespit tutanaklannm, diger bir tamgm
beyanmm, kurumlardan alman raporlann ve samklann k1smi kabullerinin mahkGmiyete esas
almd1g1 vurgulanm1~tlr.
38. Ba~vurucu; Bakanhk gorti~tine kar~1 beyanmda, tamgm dinlenme yonteminin
hukuka aykm oldugunu belirtip sorgulanmasma olanak verilmeyen gizli tamk beyanma
dayamlarak karar verildigini ifade etmi~tir.

b.

Degerlendirme

39. Anayasa'nm 36. maddesinin birinci f1kras1 ~oyledir:
"Herkes, me$rU vaszta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargz mercileri onunde
davacz veya davalz olarak iddia ve savunma ile adil yargzlanma hakkma sahiptir."
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Kabul Edilebilirlik Yoniinden

40. A91k9a dayanaktan yoksun olmad1g1 ve kabul edilemezligine karar verilmesini
gerektirecek ba~ka bir neden de bulunmad1g1 anla~dan ba~vurunun bu kls1mmm kabul
edilebilir olduguna karar verilmesi gerekir.

ii.

Esas Yoniinden

41. Anayasa Mahkemesi; ba~vuru konusu aym yarg1lamada diger bir samk (diger
bir ba~vurucu) tarafmdan yapdan benzer ba~vuruda verdigi Onder Szgzrczkoglu (2) karannda
(§§ 55-62), tanzk sorgulama hakkz kapsammda tamgm duru~mada dinlenilmesi, tamkla
yuzle~ilebilmesi ve aynca tamgm kimliginin gizli tutulmas1 ko~ullanna ili~kin genel ilkeleri
a91klam1~tlr.
42. Anayasa Mahkemesinin amlan Onder Szgzrczkoglu (2) ihlal karannda (§§
63-68); celse arasmda ve ba~vurucuya haber verilmeksizin dinlenen gizli tamgm beyanlannm
tespiti s1rasmda ba~vurucunun ses baglant1s1 yoluyla da olsa onu sorgulayamad1g1, sorulan
sorulara verdigi cevaplar hakkmda ki~isel izlenim edinme flrsatm1 elde edemedigi ve bu
yuzden tamgm gosterdigi reaksiyonlar konusunda Mahkemenin dikkatinin 9ekilemedigi
vurgulanm1~tlr. Diger bir ifadeyle savunma tarafmm sorgulama yoluyla gizli tamgm
gilvenilirligini test edemedigi belirtilerek gizli tamk beyanma kar~1 ba~vurucuya (samga)
yeterli bir itiraz imkam tanmd1gmm kabul edilmesinin miimkiin olmad1g1 sonucuna
vanlm1~t1r.
43. Somut ba~vuruda da Onder Szgzrczkoglu (2) karannda a91klanan, hiikmiin
belirleyici bi9imde gizli tamgm ifadesine dayandmld1g1, mahkumiyet karan verilirken
gozetilen ileti~imin tespitine dair delilin bir ba~ka soru~turma kapsammda elde edildigi, samk
(ba~vurucu) lehine alman teminatlar gozetildiginde tamk menfaatleri ile samgm adil
yarg1lanma kapsammdaki haklanmn dengelenmedigi tespitlerinden aynlmay1 gerektirir bir
durumun bulunmad1g1 anla~dm1~t1r.
44. A91klanan gerek9elerle Anayasa'nm 36. maddesinde giivence altma alman adil
yarg1lanma hakk1 kapsammdaki tamk sorgulama hakkmm ihlal edildigine karar verilmesi
gerekir.

2.

Diger ihlal iddialan

45. Ba~vurucunun tamk sorgulama hakkmm ihlal edildigine karar verildiginden adil
yarg1lanma hakk1 kapsammdaki kanuni hakim giivencesine aykm ~ekilde ozel yetkili
mahkemede yapilan yargilama ile hukuka aykm delillerin esas almarak magdurlar
dinlenmeden cezanm bireyselle~tirilmesinde hataya dii~iilerek mahkumiyet karan verildigine
ve Y arg1tay karanmn gerek9esiz olduguna ili~kin diger ~ikayetleri hakkmda kabul
edilebilirlik ve esas yoniinden aynca bir inceleme yap1lmasma gerek goriilmemi~tir.

C. 6216 Say1h Kanun'un 50. Maddesi Yoniinden
46. 30/3/2011 tarihli ve 6216 say1h Anayasa Mahkemesinin Kurulu~u ve Y argdama
Usulleri HakkmdaKanun'un 50. maddesinin (1) ve (2) numarah fikralan ~oyledir:
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"(]) Esas inceleme sonunda, baJvurucunun hakkznzn ihlal edildigine ya da
edilmedigine karar verilir. jh/al kararz verilmesi halinde ihlalin ve sonur;larznzn ortadan
kaldzrzlmasz i<;in yapzlmasz gerekenlere hukmedilir ...
(2) Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararzndan kaynaklanmzJsa, ihlali ve sonur;larznz
ortadan kaldzrmak i<;in yeniden yargzlama yapmak ilzere dosya ilgili mahkemeye gonderilir.
Yeniden yargzlama yapzlmasznda hukuki yarar bulunmayan hallerde baJvurucu lehine
tazminata hukmedilebilir vey a gene! mahkemelerde dava ar;zlmasz yolu gosterilebilir. Yeniden
yargzlama yapmakla yilkumlu mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararznda ar;zkladzgz
ihlali ve sonur;larznz ortadan kaldzracak Jekilde mumkunse dosya ilzerinden karar verir."

47. Anayasa Mahkemesinin Mehmet Dogan ([GK], B. No: 2014/8875, 7/6/2018)
karannda, ihlal sonucuna vanld1gmda ihlalin nas1l ortadan kaldmlacagmm belirlenmesi
hususunda genel ilkeler belirlenmi~tir.
48. Mehmet Dogan karannda ozetle uygun giderim yolunun tespiti a91smdan
oncelikle ihlalin kaynagmm belirlenmesi gerektigi vurgulanm1~tu. Buna gore ihlalin
mahkeme karanndan kaynakland1g1 durumlarda 6216 say1h Kanun 'un 50. maddesinin (2)
numarah fikras1 ile Anayasa Mahkemesi i9tiiziigii'niin 79. maddesinin (1) numarah fikrasmm
(a) bendi uyannca kural olarak ihlali ve sonm;lanm ortadan kaldumak i9in yeniden yargilama
yap1lmak iizere karann bir omeginin ilgili mahkemeye gonderilmesine hiikmedilir (Mehmet
Dogan, §§ 57, 58).
49. Anayasa Mahkemesinin tespit edilen ihlalin giderilmesi amac1yla yeniden
yarg1lama yap1lmasma hiikmettigi hallerde ilgili usul kanunlannda diizenlenen yarg1lamanm
yenilenmesi kurumundan farkh olarak yarg1lamanm yenilenmesi sebebinin varhgmm kabulti
ve onceki karann kaldmlmas1 hususunda derece mahkemesinin herhangi bir takdir yetkisi
bulunmamaktadu. Zira ihlal karan verilen hallerde yarg1lamanm yenilenmesinin gerekliligi
hususundaki takdir derece mahkemelerine degil ihlalin varhgm1 tespit eden Anayasa
Mahkemesine b1rak1lm1~tir. Derece mahkemesi Anayasa Mahkemesinin ihlal karannda
belirttigi dogrultuda ihlalin sonu9lanm gidermek iizere gereken i~lemleri yapmakla
yiiktimliidiir (Mehmet Dogan, § 59).
50. Ba~vurucu; ihlalin tespiti, yargilamanm yenilenmesi ve tazminat taleplerinde
bulunmu~tur.
51. Ba~vurucunun Anayasa'nm 36. maddesinde diizenlenen adil yargilanma hakk1
kapsammda tanzk sorgulama hakkmm ihlal edildigi sonucuna vanlm1~tlr. Dolay1s1yla somut
ba~vuruda ihlalin mahkeme karanndan kaynakland1g1 anla~ilmaktadu.
52. Bu durumda tamk sorgulama hakkmm ihlalinin sonu9lanmn ortadan
kaldmlmas1 i9in yeniden yarg1lama yap1lmasmda hukuki yarar bulunmaktad1r. Buna gore
yapilacak yeniden yargilama ise 6216 say1h Kanun'un 50. maddesinin (2) numarah fikrasma
gore ihlalin ve sonu9lannm ortadan kaldmlmasma yoneliktir. Bu kapsamda derece
mahkemelerince yap1lmas1 gereken i~; oncelikle ihlale yol a9an mahkeme karannm
ba~vurucu yontinden ortadan kaldmlmas1, sonrasmda tamk sorgulama hakkmm ihlalinin
sonu9lannm ortadan kaldmlmas1 i9in yeniden yargilama yapilmas1 ve sonucuna uygun yeni
bir karar verilmesinden ibarettir. Bu sebeple karann bir omeginin ba~vurucu yoniinden
yeniden yarg1lama yap1lmak iizere (kapatilan) Adana 10. Agu Ceza Mahkemesinin (TMK 10.
madde ile gorevli) dosyalannm devredildigi mahkemeye gonderilmesine karar verilmesi
gerekir.
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53. Adil yarg1lanma hakk:1 kapsammdaki tamk sorgulama hakkmm ihlalinin
sonu9lannm ortadan kaldmlmas1 i9in yeniden yarg1lama yapilmasmm yeterli giderim
saglayacag1 sonucuna vanld1gmdan tazminat taleplerinin reddine karar verilmesi gerekir.
54. Dosyadaki belgelerden tespit edilen 206, 10 TL har9 ve 1.980 TL vekalet
ucretinden olu~an toplam 2.186, 10 TL yarg1lama giderinin ba~vurucuya odenmesine karar
verilmesi gerekir.

VI. HOKUM
A91klanan gerek9elerle;
A. Masumiyet karinesi ile ki~i hurriyeti ve guvenligi hakkmm ihlal edildigine
ili~kin iddialann mukerrer ba§vuru niteliginde olmas1 nedeniyle REDDiNE,
B. Adil yargilanma hakk:1 kapsammdaki tamk sorgulama hakkmm ihlal edildigine
ili~kin iddianm KABUL EDiLEBiLiR OLDUGUNA,
C. Anayasa'nm 36. maddesinde guvence altma alman adil yargilanma hakk:1
kapsammdaki tamk sorgulama hakkmm iHLAL EDiLDiGiNE,
D. Karann bir omeginin tamk sorgulama hakkmm ihlalinin sonu9lanmn ortadan
kaldmlmas1 i9in yeniden yargilama yapilmak uzere (kapatilan) Adana 10. Ag1r Ceza
Mahkemesinin (TMK 10. maddesi ile gorevli) (E.2012/46, K.2013/88) dosyalarmm
devredildigi mahkemeye GONDERiLMESiNE,
E. Ba~vurucunun tazminat taleplerinin REDDiNE,
F. 206,10 TL har9 ve 1.980 TL vekalet ucretinden olu~an toplam 2.186,10 TL
yarg1lama giderinin BASVURUCUYA ODENMESiNE,
G. Odemelerin karann tebligini takiben ba~vurucunun Bazine ve Maliye
Bakanhgma ba~vuru tarihinden itibaren dort ay i9inde yapilmasma, odemede gecikme olmas1
halinde bu surenin sona erdigi tarihten odeme tarihine kadar ge9en sure i9in yasal FAiZ
UYGULANMASINA,
H. Karann bir omegmm Adalet Bakanhgma GONDERiLMESiNE 12/12/2018
tarihinde OYBiRLiGiYLE karar verildi.

Ba~kan
Burhan 0-STUN

0-ye
Serdar OZGULDUR

0-ye
Hasan Tahsin GOKCAN

0-ye
Hicabi DURSUN

0-ye
YusufSevki HAKYEMEZ
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