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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu

ACELE-GÜNLÜDÜR
Sayı : E.81016607-4-1-TTR-0368-2017-13970/132119          03.11.2021
Konu : ALİ URSAVAŞ

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi    : a) 05.10.2021 tarihli ve E.81016607-4-1-TTR-0368-2017-12620/118372 sayılı yazımız.
            b) 22.10.2021 tarihli ve 2017/19568 B.M. sayılı yazınız.
            c) 25.10.2021 tarihli ve 2021-3/35984 sayılı yazınız.
  

"Silahlı Terör Örgütü Kurup Yönetmek, Hükümeti Yıkmaya Teşebbüs Etmek, Anayasayı İhlal 
Etmeye Teşebbüs Etmek, Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 
29.07.2016 tarihli ve 2016/238 Esas sayılı,

"Nitelikli Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç Gelirlerini Aklamak, Nitelikli Dolandırıcılık ve 
Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Ele Geçirmek, Başkasına Vermek" suçlarından 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 31.01.2017 tarihli ve 2016/238 Esas sayılı,

Yakalama emirlerine istinaden ulusal seviyede aranan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 
iadesi talep edilen  T.C. kimlik numaralı Ali Ursavaş hakkındaki ilgi (a) yazıyla, ABD 
makamları tarafından, iade talebine esas teşkil eden tüm suçlar yönünden şahsın bizzat gerçekleştirdiği 
eylemlere ve şahıs hakkındaki delillere ilişkin ilave bilgi ve açıklama istendiği belirtilerek, ABD 
makamlarına iletilmek üzere Mahkemesince bir tutanak düzenlenebileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda alınan ilgi (b) yazıyla, adı geçen hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından düzenlenen 19.10.2021 tarihli ve 2018/180 Esas sayılı tutanak Bakanlığımıza iletilmiştir.

Diğer taraftan ise, anılan Mahkemenin bila tarihli ve 2018/180 Esas sayılı yazısına istinaden; 
Orhan İnandı isimli şahsa ait 89 sayfalık bir ifade tutanağının, yine İnandı'ya ait 259 kişi hakkındaki 116 
sayfalık teşhis tutanağının, teşhis tutanağında kayıtlı 259 kişi hakkındaki 105 sayfalık bir araştırma 
raporunun, benzer şekilde, Selahattin Gülen isimli şahsa ait ifade tutanağı ile teşhis tutanağının 78 
sayfalık kısmının ilgi (c) ekinde kül halinde Bakanlığımıza gönderildiği ve bahse konu belgelerin iadesi 
talep edilen şahıs yönünden Bakanlığımızca değerlendirilmesinin istendiği belirlenmiştir.

Bilgileri olduğu üzere, 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu'nun 22'nci 
maddesi uyarınca, iade talepleri adlî merciler tarafından gerçekleştirilmekte, mezkur Kanun'un 
uygulamasında Merkezi Makam sıfatı bulunan Bakanlığımızın ise, adlî mercilerin iş birliği taleplerinin 
uygunluğu konusunda karar vermek, yine uygulanacak adli iş birliği türü ve izlenecek yöntem konusunda 
karar vermek görevi ve yetkisi bulunmaktadır.

Ayrıca, ABD makamlarının Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması çerçevesindeki ek kanıt ve bilgi 
talebinin, yargı yetkisini kullanan Mahkeme tarafından değerlendirilmesi, iadesi istenen şahsın 
gerçekleştirdiği iddia olunan eylemler ve adli süreç içerisinde elde edilen deliller yönünden verilecek 
yanıtın da yine adli merci tarafından takdiri gerekmektedir.

Bu itibarla, ilgi (c) yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen klasör ilişikte iade edilmiş olup;
1. Şahıs hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince düzenlenen 19.10.2021 tarihli ve 2018/180 

Esas sayılı tutanağa ilave edilecek bir bilgi veya açıklama olup olmadığının Mahkemesince tespit ve 
takdiri,
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2. Mezkur tutanağa ilave edilecek bilgi veya açıklama bulunmuyorsa, tutanağın mevcut haliyle 
ABD makamlarına iletilmesine yönelik takdirlerinin bildirilmesi,

3. İlgi (c) yazı ekinde yer alan belgelerde kayıtlı bilgi ve açıklamalar doğrultusunda şahıs 
hakkında yeniden tutanak düzenlenmesine karar verilmesi halinde bir an evvel gereğine tevessül edilmesi,

Uygun olacaktır.
Bilgilerini ve ek kanıt ve bilgi sunulması için ABD makamlarınca Anlaşma'nın 8'inci maddesi 

uyarınca tayin edilen süre de dikkate alınarak, 17.11.2021 tarihine kadar gereğini rica ederim.

Emrah ÖZKAN
Hâkim

Bakan a.
Daire Başkanı

                          

Ek: 1 Klasör
(Fiziki olarak 03.11.2021 tarihli ve 4-1-TTR-412-2016 sayılı yazımız ekinde gönderilmiştir.)
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