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T.C.
ANKARA

7. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2018/1604 D.İş

HAKİM : Kenan TÜRK  42562
KATİP : Hüseyin SERTKAYA  185923

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma 
Bürosu'nun 26/02/2018 tarih ve 2016/146249 Soruşturma sayılı yazıları ile;

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan yukarıda numarası yazılı 
FETÖ/PDY soruşturmasına esas olmak üzere;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı en son Altunizade Fem Dershanesinde öğretmen 
olarak görev yapan şüphelinin yurt dışında Hollanda Ülkesinde görüldüğüne dair Adalet 
Bakanlığı Uuluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yazısı ve  üzerine atılı 
suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların (ifadelerin) ve 
tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmakla; 

Yurt dışında kaçak durumda bulunan şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve 
mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 
5271 sayılı CMK’nun 248. maddesi  uyarınca YOKLUĞUNDA TUTUKLANMASINA,

Karar verilmesi kamu adına talep olunur." şeklindeki talepli dosya nöbetçi 
Hakimliğimize gönderilmiş olmakla,

Evrak incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 247. maddesinde; ''hakkında 

kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı 
ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak 
denir'' şeklinde kaçak şüphelinin tarifi yapılmış ve buna ilişkin usul belirtilmiştir.

Bahse konu Kanun'un 248/5. maddesinde ''kaçak şüpheli'' hakkında tutuklama kararını 
 soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin yokluğunda verebileceği 
belirtilmiştir. 

Soruşturmanın geldiği aşama, şüphelilerin bu zamana kadar yakalanamaması hususu 
dikkate alınarak, dosya kapsamına göre haklarında tutuklamayı gerektirecek deliller 
bulunduğu ve üzerlerine atılı suçların söz konusu Kanun'un 100. maddesinde belirtilen 
katalog suçlardan olduğu cihetle, şüpheli hakkında  yokluğunda aşağıdaki şekilde karar 
verilmiştir.

HÜKÜM:Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma 

Bürosu'nun 26/02/2018 tarih ve 2016/146249 Soruşturma sayılı talebinin KABULÜNE,
Şüpheliye yapılan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı gözönüne alınarak;
 Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan şüpheli H U  (T.C. Kimlik 

No: ) 5271 saylı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve 248/5. maddesi 
gereğince YOKLUĞUNDA TUTUKLANMASINA,

Yakalandığında yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 2016/146249 Soruşturma sayılı soruşturma dosyasında soruşturmayı yürüten 
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Cumhuriyet Savcısının huzurunda hazır edilmesine, bu süre içinde hazır edilemeyecekse 
şüphelinin yakalamanın yapıldığı yerde, 20/09/2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uyarınca Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla 
C.Başsavcılığı tarafından dinlenilmesi için hazır edilmesine, Yakalamanın yapıldığı yerde 
SEGBİS yoksa, aynı süre içinde bu sistemin bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu en yakın 
yer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesine,

Şüphelinin yakalanıp yukarıda belirtilen ifade işlemlerinden sonra Cumhuriyet 
başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklama talebinin değerlendirilmesi ve takdiri için 
nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkinin sağlanması hususunun yakalama müzekkeresine 
yazılmasına,

Hazırlık soruşturması olması nedeniyle soruşturma evraklarından gerekli olanların 
suretlerinin Cumhuriyet Savcılığınca yakalama emrine eklenmesine,

Hazırlık evrakının ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine,
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı kabil olmak üzere (itirazın 5271 saylı 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 268. madde gereğince 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek 
bir dilekçe ya da tutanağa geçirilmek şartı ile zabıt katibine yapılacak beyanda bulunmak 
suretiyle yapılabileceği, süresinde itiraz edilmediğinde kararın kesinleşeceğine) karar verilip 
tutunak birlikte imza altına alındı. 26/02/2018

Katip 185923
E-imzalıdır.

  Hakim 42562
E-imzalıdır.
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