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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu

Sayı : 81016607-4-1-TTR-3-2018-E.10662/66197 10/06/2018
Konu : Cemal TÜRK

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
 

İlgi     : a) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 27/12/2017 tarihli ve 2017/44695 sayılı yazısı.
b) İçişleri Bakanlığına hitaplı 01/02/2018 tarihli ve 2406/12441 sayılı yazımız.

             c) İçişleri Bakanlığının 04/05/2018 tarihli ve 239/92771 sayılı yazısı.
d) İçişleri Bakanlığının 08/05/2018 tarihli ve 239/94387 sayılı yazısı.
  
"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 kararlarına istinaden ulusal seviyede aranan, Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Akçapınar 
nüfusuna kayıtlı,  T.C. 
kimlik numaralı Cemal TÜRK'ün uluslararası seviyede aranması maksadıyla düzenlenen kırmızı 
bülten talep formu ve ekleri ilgi (a) yazı ilişiğinde Bakanlığımıza sunulmuş, mezkur evrak gereğinin 
ifası için ilgi (b) yazımız ekinde İçişleri Bakanlığına iletilmişti.

Konuya ilişkin ilgi (c) ve (d) yazılar ile  İnterpol Genel Sekreterliğinden alınan 04.05.2018 
tarihli iki mesajda özetle:

-İnterpol veri tabanına 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ/PDY iltisaklı 115 şahısla ilgili 
veri girişi yapıldığı,

-Söz konusu taleplerimizin karşılanmayacağı ve bu şahıslarla ilgili İnterpol kanalının 
kullanılmaması gerektiği,

-İnterpol Tüzüğü'nün 3. maddesindeki; "Teşkilatın siyasi, askeri, dini veya ırkçı özellikler 
taşıyan faaliyetlerde bulunması ya da aracılık üstlenmesi kesinlikle yasaktır." hükmünce adı geçenler 
hakkında yapılan veri girişlerinin İnterpol veri tabanından silineceği ve bundan sonrası için de 
İnterpol veri tabanına 15 Temmuz terörist darbe girişimine ilişkin veri girişi yapılmaması hususunun 
aktarıldığı belirtilerek konuya ilişkin görüşlerimizin bildirilmesi istenmiştir.

Ayrıca ilgi (c) ve (d) yazıların ekinde iletilen listeler incelendiğinde, Cemal TÜRK 
hakkındaki kırmızı bülten düzenlenmesine ilişkin talebimizin İNTERPOL Genel Sekreterliğine 
iletildiği, ancak talebimizin reddedildiği anlaşılmaktadır.

                    Bilindiği üzere "Kırmızı Bülten" bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, 
şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye iadesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel 
Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, 
ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak 
izi fişlerini içeren bir bültendir. 

Tükiye’nin FETÖ terör örgütünün yurtdışı yapılanmasına yönelik uluslararası yürüttüğü 
çalışmalarda örgüt üyeleri hakkında kırmızı bülten çıkarılması ve örgüt üyelerinin diğer ülkelerde 
serbestçe seyahat etmelerinin önlenmesi, mücadelemizin en önemli unsurlarından birisini teşkil 
etmektedir. İnterpol Genel Sekreterliği’nin olumsuz tavrı nedeniyle, 15 Temmuz 2016 terörist darbe 
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teşebbüsünden sonra, FETÖ terör örgütünün amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için etkin rol 
oynadıkları iddiasıyla haklarındaki soruşturma ve kovuşturmalara devam olunan kaçak durumundaki 
şüpheli/sanıklar hakkındaki kırmızı bülten düzenlenmesi taleplerimizde uzunca bir süredir mesafe 
alınamamaktadır.

Uluslararası uygulama gereği, pasaportlarında kayıp/iptal/çalıntı şerhi bulunan kişilerle ilgili 
bilgi, tüm İnterpol üyeleri tarafından görülebilmektedir. Bu sayede, veri tabanına hakkında bu yönde 
bir bilgi girilen kişiyle ilgili olarak, bu kişinin bulunduğu devlet makamları, İçişleri Bakanlığımızla 
temasa geçerek, kişi hakkındaki bilgileri sorabildiğinden, başta FETÖ olmak üzere, tüm terör 
suçlarından şüpheli/sanık/hükümlü olan kişilerin bulundukları yerler tespit edilebilmektedir. 
İnterpol’ün ülkemizin bu imkânını askıya alması sonucunda, FETÖ mensupları yurt dışında daha 
rahat hareket edebilmektedirler.

15 Temmuz 2016 terörist darbe teşebbüsünden sonra, FETÖ üyeleri hakkında yürütülen tüm  
soruşturma ve kovuşturmalar, milli güvenliğimize tehdit oluşturan unsurların cezalandırılmaları ve 
devlet otoritesinin devamının sağlanmasına yönelik olup, bu kapsamda yapmış olduğumuz taleplerin, 
İnterpol’ün red gerekçesinde belirtmiş olduğu "Teşkilatın siyasi, askeri, dini veya ırkçı özellikler 
taşıyan faaliyetlerde bulunması ya da aracılık üstlenmesi kesinlikle yasaktır" hükmü içerisinde 
değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Buna göre, İnterpol Veri Tabanına 15 Temmuz terörist darbe girişimi ve FETÖ terör örgütü 
iltisaklı 115 şahısla ilgili yapılan veri girişlerinin İnterpol veri tabanından silinmesi ve bundan sonraki 
süreçte söz konusu taleplerin İnterpol Tüzüğü’nün 3. maddesi uyarınca karşılanmayacak olması kabul 
edilebilecek bir tutum değildir. 

         Öte yandan, İnterpol Veri İşleme Kurallarının 135 inci maddesinde; “Kuralların 
uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıkların ortak istişare ile çözülmesi 
gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde, konu İcra Komitesine ve gerekirse Genel Kurula 
sunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla;
 İnterpol Veri İşleme Kurallarının mezkûr. maddesinde yer alan düzenleme gözetilerek, İnterpol 

Genel Sekreterliğinin, veri tabanı girişi ve kırmızı bülten taleplerimize karşı haksız olarak takındığı 
tutum ve yukarıda izah edilen diğer hususlara karşılık haklılığımızın savunulması amacıyla görüş 
oluşturulmasının, İnterpol Genel Sekreterliği nezdinde İcra Kurulu ve gerek olması halinde Genel 
Kurul’da gerekli girişimlerin yapılarak bu talebimizin dile getirilmesinin faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.

Gereğini İçişleri Bakanlığından,
Bilgilerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından,
Arz ve rica ederim.

Murat ERDEM
                              Hâkim

  Bakan a.
Daire Başkanı

            e-imzalıdır 

DAĞITIM:
İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

FİZİKİ OLARAK GÖNDERİLMEYECEKTİR
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