
T.C. 
ADALET BAKANLIGI 

Uluslararas1 Hukuk ve D1~ ili~kiler Genel Miidiirliigii 
Su9lulann iadesi ve Hiikiimlii Nakli Biirosu 

Say1 : 81016607-4-1-TTR-671-2017-E.12923/78565 

Konu : Ahmet KiRMi<;: 

ANKARA CUMHURiYET BASSA VCILIGINA 

13/07/2018 

ilgi : a) Ankara Cumhuriyet Ba~savc1hgmm 27/12/2017 tarihli ve 2017 /39036 B.M. say1h yaz1si. 
b) i9i~leri Bakanhgma hitaph 26/01 /2018 tarihli ve E.2064/10679 say1h yaz1m1z. 
c) i9i~leri Bakanhgmm 04/05/2018 tarihli ve 239/92771 say1h yaz1si. 
d) i9i~leri Bakanhgmm 08/05/2018 tarihli ve 239/94387 say1h yaz1si. 

"    
" su9lanndan Ankara 4. Agir Ceza 

Mahkemesinin 26/0712016 tarihli ve 2016/23 8 Esas say1h, 
"          

    

 su9lanndan Ankara 4. Agir Ceza Mahkemesinin 30/01/2017 tarihli ve 2016/23 8 Esas say1h, 
Y akalama kararlanna istinaden ulusal seviyede aranan, a 

T.C. 
kimlik numarah Ahmet KiRMi<;:'in uluslararas1 seviyede aranmas1 maksad1yla diizenlenen kirm1z1 
biilten talep formu ve ekleri ilgi (a) yaz1 ili~iginde Bakanhg1m1za sunulmu~, mezkur evrak gereginin 
ifas1 i9in ilgi (b) yaz1m1z ekinde i9i~leri Bakanhgma iletilmi~ti . 

Konuya ili~kin ilgi ( c) ve ( d) yaz1lar ile interpol Genel Sekreterliginden alman 04/05/2018 
tarihli iki mesajda ozetle: 

-interpol veri tabanma 15 Temmuz Darbe Giri~imi ve FETO/PDY iltisakh 115 ~ah1sla ilgili 
veri giri~i yap1ld1g1, 

-Soz konusu taleplerimizin kar~1lanmayacag1 ve bu ~ah1slarla ilgili interpol kanalmm 
kullamlmamas1 gerektigi, 

-interpol Tliziigu'nlin 3 tincti maddesinde yer alan; "Te~kilatzn siyasi, askeri, dini veya 1rk91 
Ozellikler ta~zyanfaaliyetlerde bulunmaS/ ya da araCzllk UStlenmesi kesinlikle yasakf/Y. II htikrntince adl 
ge9enler hakkmda yap1lan veri giri~lerinin interpol veri tabanmdan silinecegi ve bundan sonras1 i9in 
de interpol veri tabanma 15 Temmuz terorist darbe giri~imine ili~kin veri giri~i yap1lmamas1 
hususunun aktanld1g1 belirtilerek konuya ili~kin gorli~lerimizin bildirilmesi istenmi~tir. 

Aynca ilgi (c) ve (d) yazilann ekinde iletilen listeler incelendiginde, ad1 ge9en hakkmdaki 
ktrm1z1 btilten dtizenlenmesine ili~kin talebimizin iNTERPOL Genel Sekreterligine iletildigi, ancak 
talebimizin reddedildigi anla~Ilmaktad1r. 

Bilindigi tizere "K1rm1z1 Btilten" bir tilkenin adli makamlannca aranan htikiirnlti, 
~iipheli veya samklann ilgili iilkeye iadesi amac1yla goriildiigii yerde yakalanmas1 i9in interpol Genel 
Sekreterligi 'nee 91karttlan, aranan ~ah1slann a91k kimligi ve isnat edilen su9a ili~kin adli bilgiler, 
ilgililerin bulundugu yer tespit edildiginde ahnmas1 gereken tedbirler ile mevcutsa fotograf ve parmak 
izi fWerini i9eren bir biiltendir. 

Tiikiye'nin FETO teror orgiitiiniin yurtd1~1 yapilanmasma yonelik uluslararas1 yiiriittiigii 
9ah~malarda orgtit iiyeleri hakkmda k1rm1z1 biilten 91kanlmas1 ve orgiit iiyelerinin diger iilkelerde 
serbest9e seyahat etmelerinin onlenmesi, miicadelemizin en onemli unsurlanndan birisini te~kil 

etmektedir. interpol Genel Sekreterligi'nin olumsuz tavn nedeniyle, 15 Temrnuz 2016 terorist darbe 
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te~ebbtistinden sonra, FET6 teror orgtittintin amac;lannm gerc;ekle~tirilebilmesi ic;in etkin rol 
oynad1klan iddias1yla haklanndaki soru~turma ve kovu~turmalara devam olunan kac;ak durumundaki 
~tipheli/samklar hakkmdaki k1rm1z1 btilten dtizenlenmesi taleplerimizde uzunca bir stiredir mesafe 
ahnamamaktadu. 

Uluslararas1 uygulama geregi, pasaportlannda kay1p/iptal/c;almh ~erhi bulunan ki~ilerle ilgili 
bilgi, ttim interpol liyeleri tarafmdan gorlilebilmektedir. Bu sayede, veri tabanma hakkmda bu yonde 
bir bilgi girilen ki~iyle ilgili olarak, bu ki~inin bulundugu devlet makamlan, ic;i~leri Bakanhg1m1zla 
temasa gec;erek, ki~i hakkmdaki bilgileri sorabildiginden, ba~ta FET6 olmak lizere, ttim teror 
suc;lanndan ~lipheli/samk/htiklimlii olan ki~ilerin bulunduklan yerler tespit edilebilmektedir. 
interpol 'tin tilkemizin bu imkamm ask1ya almas1 sonucunda, FET6 mensuplan yurt d1~mda daha 
rahat hareket edebilmektedirler. 

15 Temmuz 2016 terorist darbe te~ebbiislinden sonra, FET6 liyeleri hakkmda ylirlittilen tlim 
soru~turma ve kovu~turmalar, milli gtivenligimize tehdit olu~turan unsurlann cezalandmlmalan ve 
devlet otoritesinin devammm saglanmasma yonelik olup, bu kapsamda yapm1~ oldugumuz talepler, 
interpol'tin red gerekc;esinde belirtmi~ oldugu "Te~kilatm siyasi, askeri, dini veya Irk91 ozellikler 
ta~1yan faaliyetlerde bulunmas1 ya da arac1hk listlenmesi kesinlikle yasaktir" hlikmli ic;erisinde 
degerlendirilemeyecegi dti~tintilmektedir. 

Bu nedenle, interpol Veri Tabanma 15 Temmuz terorist darbe giri~imi ve FET6 teror orgtitti 
iltisakh 115 ~ah1sla ilgili yapilan veri giri~lerinin interpol veri tabanmdan silinmesi ve bundan sonraki 
stirec;te soz konusu taleplerin interpol Ttiztigti 'ntin 3. maddesi uyarmca kar~1lanmayacak olmas1 kabul 
edilebilecek bir tutum degildir. 

6te yandan, interpol Veri i~leme Kurallannm 135 inci maddesinde; "Kurallann 
uygulanmaszyla baglantzlz olarak ortaya 9zkan uyu!jmazlzklarzn ortak isti§are ile 9ozulmesi 
gerekmektedir. Bunun mumkun olmamasz halinde, konu kra Komitesine ve gerekirse Gene! Kurula 
sunulabilir. " hlikmli yer almaktadir. 

Bu itibarla; 
interpol Veri i~leme Kurallannm 135 inci maddesinde yer alan diizenleme gozetilerek, interpol 

Gene) Sekreterliginin, veri tabam giri~i ve k1rm1z1 btilten taleplerimize kar~1 haks1z olarak takmd1g1 
tutum ve yukanda izah edilen diger hususlara kar~1hk hakhhg1m1zm savunulmas1 amac1yla gorli~ 

olu~turulmasmm, interpol Genel Sekreterligi nezdinde icra Kurulu ve gerek olmas1 halinde Genel 
Kurul'da gerekli giri~imlerin yap1larak bu talebimizin dile getirilmesinin faydah olacag1 
degerlendirilmektedir. 

Geregini ii;i~leri Bakanhgmdan, 
Bilgilerini Ankara Cumhuriyet Ba~savc1hgmdan, 

Arz ve rica ederim. 

DAGITIM: 
Ic;i~leri Bakanhg1 (Emniyet Genel Mtidtirltigti) 
Ankara Cumhuriyet Ba~savc1hg1 

MuratERDEM 
Hakim 
Bakan a. 

Daire Ba~kam 

e-imzaltdtr 

FiziKi OLARAK GONDERiLMEYECEKTiR 
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