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Konu : Suat Yiğit 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 01.02.2021 tarihli ve 2016/36532 B.M. sayılı yazınız.

 
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 

27.07.2016 tarihli ve 2016/238 Esas sayılı,
 
 

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.01.2017 tarihli ve 2016/238 Esas sayılı,
Yakalama emirlerine istinaden ulusal seviyede aranan  kimlik numaralı Suat 

Yiğit hakkında Kırmızı Bülten yayımlanmasını teminen Mahkemesince düzenlenen talep evrakı evvelce 
İçişleri Bakanlığına iletilmiş ancak vaki talep INTERPOL Genel Sekreterliğince uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan, ilgi yazı ekinde yer alan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.12.2020 tarihli 
2018/180 Esas sayılı yazısı ile anılan Mahkemenin 05.09.2019 tarihli ve aynı sayılı yazısında özetle; 
Yiğit'e ilişkin ilk Kırmızı Bülten talebinin 27.07.2016 tarihli yakalama emrine istinaden yapıldığı, ikinci 
talep evrakının ise 30.01.2017 tarihli yakalama emrinin de infazı amacıyla düzenlendiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, kayıtlarımızın tetkiki suretiyle, Bakanlığımızca İçişleri Bakanlığına iletilen ve 
INTERPOL Genel Sekreterliğince uygun bulunmayan talep evrakının her iki yakalama emrine ve her iki 
yakalama emrine esas teşkil eden suçlara istinaden düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, 27.07.2016 ve 30.01.2017 tarihli yakalama emirlerine istinaden düzenlenen ve fakat 
INTERPOL Genel Sekreterliğince uygun bulunmayan talep evrakında yer almayıp da bu kez bildirilmek 
istenen yeni bir eylem ya da suç ile adı geçen hakkındaki Kırmızı Bülten talebinin olumlu 
neticelenmesine katkı sağlayacak mahiyette yeni deliller bulunmakta ise keyfiyetin izah olunduğu güncel 
bir talep evrakı düzenlenebileceği; aynı yakalama emirleri, aynı suç, eylem ve deliller hakkında ise 
mükerrer talep iletilmesine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğinin takdirini teminen keyfiyetin Mahkemesine iletilmesini rica ederim. 
  

                                                                                                                 
Emrah ÖZKAN

                                    Hâkim
                        Bakan a.

                  Daire Başkanı
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