
Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerince elektronik imza ile imzalanmıştır.  1/10

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden                                         ile erişebilirsiniz.

T.C.
ANTALYA

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
( H.A.G.B. )

DOSYA NO : 2021/662 Esas
KARAR NO : 2022/420
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2021/     

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

HAKİM :
C.SAVCISI :
KATİP :
DAVACI : K.H.
KATILAN :

VEKİLİ : Av.

SANIK :
,

SANIK :

MÜDAFİLERİ : Av.

SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma
SUÇ TARİHİ : 12/08/2021
SUÇ YERİ : ANTALYA
KARAR TARİHİ : 28/06/2022

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi ile yukarıda açık kimliği yazılı sanık
hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
İDDİA   :
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 30.09.2021 tarihli, 2021/      soruşturma no,

2021/      esas no, 2021/      iddianame nolu iddianamesi ile; "Olay tarihi itibariyle şüpheli
ile şüpheli             'nun temin edilen 12/08/2021 tarihli Günlük Görev Listesi
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kapsamında           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro
Amirliği'nde polis memuru olarak görev yaptıkları; Olay günü olan 12/08/2021 tarihinde Antalya
Barosu'na kayıtlı olarak      sicil numarasıyla avukatlık görevini ifa etmekte olan müşteki

'in avukatlık görevi çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında müdafi olarak
(T.C. Kimlik No:           ) isimli şahsın           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile

İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması
işlemine iştirak etmiş olduğu, ancak yasal görevi müvekkili            'a isnat edilen suçlamalar
ile ilgili olarak savunma yapmak olan müşteki              in ifade alma işlemi sırasında
avukatlık görevi çerçevesinde ifadenin usule uygun olarak alınmadığını ve müvekkili olan

ın iradesinin baskı altında bırakıldığını ve müvekkili olan          al'a isnat edilen
suçlamaya yönelik beyanda bulunmak istediğini belirterek bu hususları ifade tutanağına geçirmek
istediğini beyan etmesine rağmen şüpheli             ile şüpheli              tarafından böyle bir
usulün bulunmadığı ifade edilerek müşteki             'e beyanda bulunup savunma hakkı
tanınmaksızın doğrudan ifade tutanağının imzalanması aşamasına geçildiği, ayrıca müşteki

'in ifade tutanağına imza atmayacağını ve imzadan imtina ettiğini şüpheli             ile
şüpheli             'ya bildirerek imzadan imtina nedenini ifade tutanağına geçirmek istemesine
rağmen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 169/6'da düzenlenen hükme aykırı bir şekilde
müşteki              tarafından yazılmak istenen imzadan imtina nedeninin ifade tutanağına
geçirilmediği ve ifade tutanağının müşteki             'in önünden alındığı, yine belirtilen
hususlar çerçevesinde şüpheli             ile şüpheli             'nun görev gereklerine aykırı
hareket ederek ifade alma işlemini yasal mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdikleri; Yine şüpheli

ile şüpheli             'nun ifade alma işlemi sırasında             (T.C. Kimlik
No:           ) isimli şahsın müdafii olan ve avukatlık görevi ifa etmekte olan müşteki

aracılığıyla yapacak olduğu savunma hakkının kısıtlanmasına neden olmak suretiyle
(T.C. Kimlik No:           ) isimli şahsın mağduriyetine neden oldukları; Soruşturmaya

konu olaya ilişkin olarak 12/08/2021 tarihli ifade tutanağının onaylı bir sureti ile birlikte olay
anını gösterir kamera görüntü kayıtlarının temin edilerek soruşturma dosyasına eklendiği ve temin
edilen kamera görüntü kayıtlarının incelenmesine ilişkin olarak kolluk görevlilerince 21/09/2021
tarihli Görüntü İnceleme Tutanağının düzenlendiği; Bu şekilde şüpheli              ve şüpheli

in üzerilerine atılı Görevi Kötüye Kullanma suçunu işledikleri" iddiasıyla sanıkların
TCK'nun 257/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmiştir.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA : "Olay tarihi itibariyle
sanıkların temin edilen 12/08/2021 tarihli Günlük Görev Listesi kapsamında           İlçe
Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde polis memuru
olarak görev yaptıkları; olay günü olan 12/08/2021 tarihinde Antalya Barosu'na kayıtlı olarak

sicil numarasıyla avukatlık görevini ifa etmekte olan müşteki              in avukatlık
görevi çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında müdafi olarak             (T.C.
Kimlik No:           ) isimli şahsın           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması işlemine iştirak etmiş
olduğu, ancak yasal görevi müvekkili            'a isnat edilen suçlamalar ile ilgili olarak
savunma yapmak olan müşteki             'in ifade alma işlemi sırasında avukatlık görevi
çerçevesinde ifadenin usule uygun olarak alınmadığını ve müvekkili olan            'ın
iradesinin baskı altında bırakıldığını ve müvekkili olan            'a isnat edilen suçlamaya
yönelik beyanda bulunmak istediğini belirterek bu hususları ifade tutanağına geçirmek istediğini
beyan etmesine rağmen sanıklar tarafından böyle bir usulün bulunmadığı ifade edilerek müşteki

e beyanda bulunup savunma hakkı tanınmaksızın doğrudan ifade tutanağının
imzalanması aşamasına geçildiği, ayrıca müşteki             'in ifade tutanağına imza
atmayacağını ve imzadan imtina ettiğini sanıklara bildirerek imzadan imtina nedenini ifade
tutanağına geçirmek istemesine rağmen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu md. 169/6'da
düzenlenen hükme aykırı bir şekilde müşteki              tarafından yazılmak istenen imzadan
imtina nedeninin ifade tutanağına geçirilmediği ve ifade tutanağının müşteki             'in

Karar, Av. Yankı Büyüksezer tarafından Kişisel Verilerden arındırılmıştır.



T.C. ANTALYA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2021/662 Esas - 2022/420

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerince elektronik imza ile imzalanmıştır.  3/10

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden                                         ile erişebilirsiniz.

önünden alındığı, yine belirtilen hususlar çerçevesinde sanıkların görev gereklerine aykırı hareket
ederek ifade alma işlemini yasal mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdikleri; yine sanıkların ifade
alma işlemi sırasında             (T.C. Kimlik No:           ) isimli şahsın müdafii olan ve
avukatlık görevi ifa etmekte olan müşteki              aracılığıyla yapacak olduğu savunma
hakkının kısıtlanmasına neden olmak suretiyle             (T.C. Kimlik No:           ) isimli
şahsın mağduriyetine neden oldukları; bu şekilde sanıkların üzerilerine atılı Görevi Kötüye
Kullanma suçunu işledikleri; İfade Tutanakları, sanıkların tevilli ikrarları, 12/08/2021 tarihli
Günlük Görev Listesi, bir adet görüntü CD'si, 21/09/2021 tarihli Görüntü İnceleme Tutanağı,
Soruşturmaya konu 12/08/2021 tarihli ifade tutanağının onaylı bir sureti ve tüm soruşturma
dosyası kapsamından anlaşılmakla, sanıkların eylemlerine uyan TCK'nun 257/1, 53, maddeleri
gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur"
demiştir.

KATILAN BEYANINDA : "Olayla ilgili olarak yazılı şikayet dilekçemi sunmuştum, yazılı
şikayet dilekçemi tekrar ederim, olay günü ifade alma sırasında müvekkilim olan            'ın
iradesi sanıklar tarafından baskı altına alındığı için vekil sıfatıyla ayrıca beyanda bulunmak
istedim, buna müsaade etmediler, bunun üzerine ifade tutanağı altına şerh düşerek imzadan imtina
etmek istedim, şerh düşmeme de müsaade etmediler, ifade tutanağına imzadan imtina etme
sebebimle ilgili şerh düşeceğim sırada sanık             ifade tutanağını elimden çekerek cebren
aldı, bunun üzerine Antalya Barosu Avukat Hakları Merkezi ile görüştüm ve ifade tutanağını da
imzalamadım, ayrıca ifade tutanağına şerh düşmeme müsaade etmeyip cebren çekip aldıklarında
bana imzadan imtinaya ilişkin tutanak düzenleyeceklerini söylemediler,  bana da tutanak
düzenlemem yönünde bir beyanda bulunmadılar, sanıkların bu yöndeki savunmalarını da kabul
etmiyorum, olay nedeniyle sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum", "olay günü
karakolda ifade alma sırasında yaşanan davaya konu olaylar nedeniyle tanık
vekaletini bana vermedi, davada başka bir vekilden destek alarak savunmasını yürütmüş, oysa
karakolda buluştuğumuzda ifade sonrasında bana vekalet vereceği konusunda konuşmuş ve
anlaşmıştık, ancak yaşanan davaya konu olay nedeniyle tanık       vekaletini bana vermedi, bu
nedenle zarara uğradım,...ayrıca olay tarihinde polis memuru olan sanıklar hazır bulunduğu ifade
tutanağını da tarafıma vermediler, zaten beni kovdular, tutanağı da vermediler", demiştir.

KATILAN VEKİLİ BEYANINDA : "Müvekkilin beyanına aynen iştirak ediyoruz,
sanıklardan şikayetçiyiz,  davaya katılmak istiyoruz, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2013/148 esas
2014/87 karar sayılı kararı ile mağduriyet kavramının sadece ekonomik bakımdan uygulanan
zarardan ibaret olmayıp bireysel hakların ihlali sonucunu doğuran her türlü hakların bu kapsamda
bulunduğu kabul edilmiştir, bu açıdan müvekkilin sosyal haklarından biri olan avukatlık mesleğini
icra etmesi, sanıkların fiileri sebebiyle engellenmiştir, bu sebeple söz konusu netice müvekkilimize
karşı TCK'nun 257 maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu vücut vermiştir,
sanıklardan şikayetçiyiz,  sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" demiştir.

Antalya Barosunu temsilen Av.             beyanında: "Olayda avukat olan katılan
görevini yapmak isterken kolluk görevlileri tarafından engellenmiştir, avukat bir kamu görevlisidir,
yargılamanın her aşamasında soruşturmadaki her işlemde kamu görevlisi sıfatıyla savunma
hakkının sağlamak üzere orada bulunan bir kişidir, hiçbir avukat herhangi bir işlemin figuranı
değildir, avukatı figuran gibi görmeye çalışan bu anlayışla mücadelede yalnızca baroların değil
bağımsız ve tarafsız mahkemelerin vereceği kararlarda mühimdir, bu anlamda biz burada
verilecek olan kararın yalnızca bu olaya özgü değil savunma hakkının tesisi ve kamunun savunma
hakkına da bakışı ile ilgili olduğunu düşünüyoruz, sanıklar müdafi tarafından dosyaya sunulan
tavsiye kararı dosyada yargılamaya konu eylemlerle doğrudan ilgili değildir, olayda avukatlık
görevini yapan katılana sanıklar ifadenin alındığı sırada müdahale ettikleri gibi, ifade tutanağının
imzalanması sırasında da şerh düşmesine müsade etmemişlerdir, bu kapsamda sanıklardan
şikayetçiyiz, cezalandırılmalarını talep ederiz" dedi.

Antalya Barosu Avukat Hakları Merkezi adına Av.                   beyanında:
"Sanıklar görevini yerine getirmeye çalışan katılanın ifade alma sırasında görevini layıkıyla
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yapmasını engelleyecek ve geçerli sonuç doğurmayacak bir evrak haline gelecek şekilde ifade alma
işlemi yapmışlar, bu anlamda kamu zararına da sebebiyet vermişlerdir, zira kollukta alınan şüpheli
ifadesinin hükme esas alınabilmesi için müdafi imzası bulunması şarttır, sanıklardan şikayetçiyiz,
cezalandırılmalarını talep ederiz" dedi.

SAVUNMA :
SANIK              SAVUNMASINDA : "Ben hakkımdaki iddiayı ve iddianameyi

anladım, olay günü           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Büro Amirliğinde görevliydim, ben ifadeyi yazan konumundaydım, diğer sanık             ifadeyi
alan olarak görevliydi, olay tarihinde öğle saatlerinde davada tanık olan            'ın bir olay
nedeniyle ifadesini alacaktık, müşteki de bahsi geçen            'ın avukatı idi, ifadeye
başlamadan önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak olan             ve müştekiye sorduk, ifadeye
başlamadan önce görüşme yapmak istemediler, ifade alındığı sırada müşteki yer yer ifadesi alan
şahsa ve ifadesine müdahalelerde bulundu, biz buna müsaade etmedik, ifade alma işlemi
tamamlandıktan sonra müşteki kendiside beyanda bulunmak istedi, ancak biz mevzuatta böyle
birşey olmadığını mahkemede beyanda bulunabileceğini söyledik, bunun üzerine müşteki ifade
tutanağına şerh düşmek istedi, biz buna müsaade etmedik, imzadan imtina etmesi sebebiyle
tutanağımızı düzenleyeceğimizi bildirdik, ayrıca kendisinin de tutanak tanzim edebileceğini
söyledik, ifade alma işlemini mevzuata uygun yaptık, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi
istiyorum" demiştir.

SANIK             SAVUNMASINDA : "Ben hakkımdaki iddayı ve iddianameyi
anladım, olay günü           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele
Büro Amirliğinde görevliydim, ben ifadeyi alan konumundaydım, diğer sanık              ise
ifadeyi yazan olarak görevliydi, olay tarihinde öğle saatlerinde davada tanık olan            'ın
bir olay nedeniyle ifadesini aldık, müşteki            'ın avukatı idi, ifade almaya başlamadan
önce sorduk,             ve müşteki görüşme yapmak istemediler, ifadeyi aldık, müşteki kendiside
beyanda bulunmak istedi, ancak CMK 147 ve yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği
gereğince bunu uygun görmedik, kendisine açıkladık, bunun üzerine müşteki ifade tutanağına şerh
düşmek istedi, tecrübe olarak ifade tutanağına şerh düşüldüğüne tanık olmadığımdan ve kanunda
buna ilişkin açıklık olmadığından buna müsaade etmedik, imzadan imtina etmesi sebebiyle
tutanağımızı düzenleyeceğimizi bildirdik, ayrıca kendisinin de tutanak tanzim edebileceğini
söyledik, müşteki karakoldan ayrıldıktan sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile de görüştük,
imzadan imtina ile ilgili tutanak tutmamızı söyledi,  ifade alma işlemini mevzuata uygun yaptık,
suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" demiştir.

SANIKLAR MÜDAFİ SAVUNMASINDA : "Müvekkillerin savunmalarına aynen iştirak
ediyoruz, müvekkillere mevzuat ifade tutanağı ile ilgili yorum yapma yetkisini vermemektedir,  bu
bağlamda mevzuat gereğince görevini yapmışlardır, olayda ifadesi alınan            'ın ifadesi
usulünce alınmıştır, kendisinin bir itirazı da söz konusu olmaksızın tutanağı imzalamıştır, atılı suç
unsurları itibariyle oluşmamıştır, suçlamaları kabul etmiyoruz, ayrı ayrı beraatlerine karar
verilmesini talep ederiz, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde hagb dahil lehe olan
hükümlerin uygulanmasını talep ederiz, davaya konu olayda CMK'nun 147 ve devamı maddeleri
kapsamında katılanın o tarihte şüpheli olan şahsa yönelik adli yardım hakkı söz konusudur, olay
sırasında ifade alındığı sırada avukat olan katılan müdahale etmeye yönelmiştir, müvekkillerin bu
aşamada dahi katılanın adli yardımda bulunmasına engel olmaları söz konusu değildir, olay
sonrasında davaya konu olayla ilgili ifadesi alınan tanık       ifade bittikten sonra katılanın
kendi beyanlarının zapta geçmesini istediğini, polis memurlarının da böyle bir uygulama
olmadığını söyleyerek kabul etmediklerini  beyan etmektedir, bu kapsamda tanık      'in
ifadesinin alındığı sırada müvekkillerin engellemesi söz konusu değildir, bu hususta olay
sonrasında sıcağı sıcağına alınan beyanlar Yargıtay içtihatlarında da öncelikle gözetileceği
belirtilmektedir, ayrıca polis görevlisi olan müvekkiller davaya konu edilen olay sonrasında olayı
tutanakla tespit edip Cumhuriyet Savcısına bilgi vermişlerdir, Cumhuriyet Savcısının talimatı
gereğince de olayı tutanak altına almışlardır, katılanın avukatlık görevi kapsamında savunma

Karar, Av. Yankı Büyüksezer tarafından Kişisel Verilerden arındırılmıştır.



T.C. ANTALYA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2021/662 Esas - 2022/420

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerince elektronik imza ile imzalanmıştır.  5/10

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden                                         ile erişebilirsiniz

hakkının engellendiğine dair somut bir olgu mevcut değildir, kaldı ki polis görevlilerinin ifade
alma sırasında düzenleyecekleri tutanağa ilişkin matbu form altında şüpheli müdafinin beyanının
alınacağına dair bir kısım da bulunmamaktadır, bu kapsamda suçlamayı kabul etmiyoruz,
müvekkillerin ayrı ayrı beraatlerini talep ediyoruz, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde
HAGB dahil lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" demiştir.

DELİLLER     :
A-) Sözlü Deliller:
Tanık             anlatımında: "İddia edilen olay tarihinde eski kız arkadaşım olan

ile aramda yaşanan olaylar nedeniyle polisler telefonla beni karakola çağırdılar,
bunun üzerine bu davada müşteki olan avukat              ile görüştüm, karakolda buluştuk,
ifadem alındığı sırada hakkımdaki iddia kapsamında kız arkadaşımın bana gönderdiği hakaret
içeren mesajları telefonumdan birebir göstermek ve ifade tutanağına olduğu gibi yazılmasını
istedim, polisler mesajların kendilerinde olduğunu o nedenle benim göstermeme gerek olmadığını,
sadece aklımdakileri söylememi söylediler,  bu kapsamda ifademi verdim, ifadem yazıldıktan sonra
avukat hanım benim ifadelerimin ifade tutanağına tam olarak geçirilmediğini  belirterek "bende
avukat olarak beyanda bulunmak istiyorum" dedi, polisler avukat hanıma böyle bir hakkının
olmadığını söylediler, bunun üzerine avukat hanım imza atmayacağını ve imzadan imtina sebebini
tutanağın altına yazmak istediğini söyledi, polislerden yaşı daha büyük olan "burası mahkeme
değil, ben kaç yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir hakkınız yok" dedi ve avukat hanımın önünden
ifade tutanağını çekip aldılar, ardından önce avukatım çıktı, daha sonra tam hatırlamamakla
birlikte tutanağı imzaladıktan sonra bende karakoldan çıktım,Davaya konu olayın yaşandığı tarihte
eski kız arkadaşım          ile aramızdaki olayda karşılıklı olarak şikayetlerimizden vazgeçtik ve
soruşturma aşamasında dosya kapandı,Karakoldaki ifademde sadece sorulan sorulara cevap
vermiştim, şuan da huzurdaki ifadem daha doğrudur, olay günü avukat hanım polislere benim ifade
sırasındaki beyanlarımın tam olarak tutanağa geçirilmemiş olduğunu belirterek ve bu nedenle
avukat sıfatıyla beyanda bulunmak istediğini söyledi, ancak polisler kabul etmedi, ardından avukat
hanım bu durumda imza atmayacağını söyledi, bunu üzerine az önce ifade ettiğim gibi yaşlı olan
polis kağıdı çekip avukat hanımın önünden çekip aldı ve "burası mahkeme değil" diye başlayan az
önce başlayan cümleleri söyledi, bu hususta huzurdaki beyanım doğrudur, benim polisler
tarafından ifadem alındığı sırada avukat hanım herhangi bir şekilde müdahalede bulunmadı,
benim ifadem bittikten sonra avukat hanım konuşmaya başladı" demiştir.

B-) Yazılı Deliller:
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun 09/07/2021 Tarihli ve 16521 Sayılı tavsiye kararı,
Görüntü inceleme tutanağı,
Polis tutanağı,
Sanığın adli sicil ve nüfus kaydı.
C-) Değerlendirme:
Yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen deliller usulüne uygun olarak toplanan deliller olup

hükmün sübutunda tüm bu maddi deliller ve tüm dosya kapsamı esas alınmıştır.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KABUL VE GEREKÇE :
Yapılan yargılama, yukarıda yer verilen ve mahkememizce ayrı ayrı değerlendirilen

deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Sanıklar             ve             'nun suç tarihi de
olan 12.08.2021 tarihinde           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Büro Amirliği'nde polis memuru olarak görev yaptıkları, olay günü Antalya Barosu'na
kayıtlı olarak      sicil numarasıyla avukatlık görevini ifa etmekte olan katılan             'in
avukatlık görevi çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında müdafi olarak iş bu dosyada
tanık sıfatıyla bulunan            'ın           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı
Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması işlemine iştirak ettiği,
ancak yasal görevi müvekkili            'a isnat edilen suçlamalar ile ilgili olarak savunma
yapmak olan katılan             'in ifade alma işlemi sırasında avukatlık görevi çerçevesinde
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ifadenin usule uygun olarak alınmadığını ve müvekkili olan            'ın iradesinin baskı altında
bırakıldığını ve müvekkili olan            'a isnat edilen suçlamaya yönelik beyanda bulunmak
istediğini belirterek bu hususları ifade tutanağına geçirmek istediğini beyan etmesine rağmen
sanıklar             ve              tarafından böyle bir usulün bulunmadığı ifade edilerek
katılan              e beyanda bulunup savunma hakkı tanınmaksızın doğrudan ifade tutanağının
imzalanması aşamasına geçildiği, katılan             'in ifade tutanağına imza atmayacağını ve
imzadan imtina ettiğini sanıklara bildirerek imzadan imtina nedenini ifade tutanağına geçirmek
istemesine rağmen CMK'nın 169/6. maddesi hükmüne aykırı olarak katılan             
tarafından yazılmak istenen imzadan imtina nedeninin ifade tutanağına geçirilmediği ve ifade
tutanağının katılan              in önünden alındığı, belirtilen bu hususlar çerçevesinde
sanıkların görev gereklerine aykırı hareket ederek ifade alma işlemini yasal mevzuata aykırı olarak
gerçekleştirdikleri,

Katılanın aşamalarda alınan beyanında özetle, "olay günü ifade alma sırasında müvekkilim
olan            'ın iradesinin sanıklar tarafından baskı altına alındığı için vekil sıfatıyla ayrıca
beyanda bulunmak istediğini, sanıkların buna müsaade etmediklerini, bunun üzerine ifade tutanağı
altına şerh düşerek imzadan imtina etmek istediğini, şerh düşmesine de müsaade etmediklerini,
ifade tutanağına imzadan imtina etme sebebiyle ilgili şerh düşeceği sırada sanık            'in
ifade tutanağını kendisinin elinden çekerek cebren aldığını, bunun üzerine Antalya Barosu Avukat
Hakları Merkezi ile görüştüğünü ve ifade tutanağını da imzalamadığını, ifade tutanağına şerh
düşmesine müsaade etmeyip cebren çekip aldıkları sırada kendisine imzadan imtinaya ilişkin
tutanak düzenleyeceklerini söylemediklerini,  kendisine de tutanak düzenlemsi yönünde bir beyanda
bulunmadıklarını" beyan ederek olayı doğruladığı, sanıklardan ayrı ayrı şikayetçi olduğu ve davaya
katıldığı, tanık            'ın da alınan ifadesinde özetle, "...ifadesi yazıldıktan sonra avukat olan
katılanın kendisinin (tanık) ifadesinin ifade tutanağına tam olarak geçirilmediğini belirterek
kendisinin de avukat olarak beyanda bulunmak istediğini söylediğini, polis olan sanıkların avukat
hanıma böyle bir hakkının olmadığını söylediklerini,  bunun üzerine avukat hanımın imza
atmayacağını ve imzadan imtina sebebini tutanağın altına yazmak istediğini söylediğini,
polislerden yaşı daha büyük olanın "burası mahkeme değil, ben kaç yıldır bu işi yapıyorum, böyle
bir hakkınız yok" dediğini ve avukat hanımın önünden ifade tutanağını çekip aldığını" şeklinde
katılanın anlatımını destekler mahiyette beyanda bulunduğu,

Sanık             'nun aşamalarda alınan savunmasında özetle, "İfadeyi diğer sanık      
     'in aldığını, kendisinin de yazdığını, davada tanık olan            'ın bir olay nedeniyle
ifadesini aldıkları sırada, müştekinin de müdafii olduğunu, ifade sırasında müştekinin yer yer
ifadesi alan şahsa ve ifadesine müdahalelerde bulunduğunu, kendilerinin de buna müsaade
etmediklerini, ifade alma işlemi tamamlandıktan sonra müştekinin kendisinin de beyanda bulunmak
istediğini, kendilerinin de mevzuatta böyle birşey olmadığını mahkemede beyanda bulunabileceğini
söylediklerini, bunun üzerine müştekinin ifade tutanağına şerh düşmek istediğini, kendilerinin buna
da müsaade etmediklerini, imzadan imtina etmesi sebebiyle tutanak düzenleyeceklerini
bildirdiklerini, müştekiye kendisinin de tutanak tanzim edebileceğini söylediklerini" ileri sürerek,
yüklenen suçu ve eylemini kabul etmediğini beyan ettiği, sanık            'in de aşamalarda
alınan savunmasında özetle, "Olayda kendisinin ifadeyi aldığı esnada, diğer sanığın da ifadeyi
yazmakta olduğu, ifadeyi aldıktan sonra müştekinin de beyanda bulunmak istediğini, ancak CMK
147 ve yakalama gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği gereğince bunu uygun görmediklerini
ve müştekiye açıkladıklarını, bunun üzerine müştekinin ifade tutanağına şerh düşmek istediğini,
tecrübe olarak ifade tutanağına şerh düşüldüğüne tanık olmadığından ve kanunda buna ilişkin
açıklık olmadığından buna müsaade etmediklerini,  imzadan imtina etmesi sebebiyle tutanak
düzenleyeceklerini bildirdiklerini, müştekiye kendisinin de tutanak tanzim edebileceğini
söylediklerini, müşteki karakoldan ayrıldıktan sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile de görüşerek
imzadan imtina ile ilgili tutanak düzenlediklerini"  ileri sürerek, yüklenen suçu ve eylemini kabul
etmediğini beyan ettiği, sanıkların anılan savunmalarında müştekinin ifade alma işlemi ile ilgili
olarak şerhini yazdırmak istemesi üzerine bunu kabul etmediklerini, akabinde müştekinin imzadan
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imtina etmesi üzerine bunun nedenini de tutanağa yazmadıklarını kabul etmeleri itibariyle,
yüklenen suç ve eylemlerine ilişkin anılan savunmalarının esasen tevilli ikrar mahiyetinde
olduğunun değerlendirildiği,

5271 Sayılı CMK'nın 169/6, maddesi gereğince, "İmzadan kaçınma hâlinde nedenlerinin
tutanağa geçirileceği", yine 01.06.2005 Tarihli ve 25832 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin "Müdafi tayini" başlıklı
20/3. maddesinin; "Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında müdafiîn, şüpheli veya
sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma
hakkının engellenemeyeceği, kısıtlanamayacağı" düzenlemesini içerdiği, aynı Yönetmeliğin "İfade
almanın esasları" başlıklı 23. maddesinin (j) fıkrasında ifadenin bir tutanağa bağlanacağı, bu
tutanakta; tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzaları (4.
alt bent), imzadan çekinme hâlinde bunun nedenlerinin (5. alt bent) yer alacağının düzernlenmiş
olduğu, yine aynı Yönetmeliğin 23. Maddesinin son fıkrasında; "İfade esasları bu Yönetmeliğe ekli
İfade Tutanağı (EK-D) formatına uygun olarak yerine getirilir." düzenlemesine yer verildiği,
Yönetmeliğin "İfade Tutanağı (Şüpheli İçin)" başlıklı Ek-D'sinde ifade tutanağının şekli
unsurlarına ve şüpheli kişilere açıklanması gereken hakların belirtildiği, tutanak altında
imzalayacak kişiler arasında "Müdafii" başlığına da yer verildiği, formun alt kısmında "İfade veren
kimliği hakkındaki soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür. Not: İfade verenin tutanağı
imzalamaması durumunda bunun sebepleri kendisinden sorulup varsa tutanağa geçirilir. İfadenin
aynı zamanda hangi teknik araçlarla kaydedildiği hususu tutanağın  altına not olarak yazılır."
açıklamasına yer verildiği,

Katılanın olay günü davamızın tanığı olan            'ın müdafii olarak hazır bulunduğu,
"müdafii" kelimesinin sözlükte (https://sozluk.adalet.gov.tr/m%c3%bcdafii) "Savunucu; savunan"
şeklinde tanımlandığı, ceza muhakemesi hukukumuzda şüpheli veya sanığın müdafiinin önemli bir
süje olarak yer aldığı, CMK'nın "İfade alma ve sorguda yasak usuller" başlıklı 148. maddesinin (4)
numaralı fıkrası gereğince "müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadenin, hâkim veya
mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamayacağı",
bu çerçevede ve yukarıda anılan CMK'nın 147, 148/4 ve 169/6. maddesi ile Yakalama, Gözaltına
Alma ve İfade Alma Yönetmeliğini 20/3 ve 23/j (4 ve 5. alt bentler) hükümleri ile  aynı
Yönetmeliğin Ek D'sinin içeriği birlikte göz önüne alındığında, kollukta ifade sırasında hazır
bulunan şüpheli müdafiinin varsa ifadeye ilişkin şermleri/görüşleri ile imzada imtina etmesi halinde
bunun nedenlerinin müdafiinin açıkladığı şekliyle tutanağa geçirilmesi gerektiğinden kuşku
bulunmadığı, bu anlamda; olayda katılanın müdafii sıfatıyla hazır bulunduğu, bu nedenle hukuk
dışı olduğunu değerlendirdiği bir uygulama karşısında susmasının ve kabullenmesinin
beklenemeyeceği, tutanağın tanzim biçimi ve içeriği ile ilgili kendi öz düşüncesi itibariyle eğer
hukuka aykırı işler yapıldığı kanaatine ulaşmış ise, buna ilişkin düşüncesini bizzatihi tutanağa
yazdırmasının savunma görevinin doğal sonucu ve gereği olduğu, aksi düşüncenin  kabulünün ceza
muhakeme hukuku ilkeleriyle de bağdaşmayacağı, diğer yandan TBMM Kamu Denetçiliği
Kurumunun 09/07/2021 Tarihli ve 16521 Sayılı tavsiye kararının da göz önünde bulundurulması
gerektiği,

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin 23. Maddesinin (d) fıkrasında
"Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya
doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz.
Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. Müdafi
şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir ve müdafiîn her türlü müdahalesi tutanağa
geçirilir." şeklinde düzenlemeye yer verildiği, Yönetmeliğin anılan bu maddesi dahi ifade sırasında
söz ve davranışların tutanağa dercedilmesi gerektiğine delalet ettiği, sanık müdafii tarafından
dosyaya sunulan Emniyet Genel Müdürlüğünün 13/06/2022 tarihli ve 63210 Sayılı tavsiye kararına
ise, yukarıda anılan CMK ve Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği hükümleri
karşısında hukuksal bir değer atfetmenin mümkün görülmediği,

Bu çerçevede, sanıklar ve sanıklar müdafiinin anılan savunmalarına ise, katılanın beyanları,
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tanık anlatımları ve dosya kapsamı ile yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri, bu kapsamda
sıklıkla uygulamakta oldukları Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin anılan
hükümleri ve yine TBMM Kamu Denetçiliği  Kurumunun 09/07/2021 Tarihli ve 16521 Sayılı
tavsiye kararı birlikte göz önüne alınarak, suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine
ulaşılmakla ayrı ayrı itibar edilmediği,

Ayrıca ve yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, sanıkların yasak hatasının (mevzuata
ilişkin yorum hatası) da suç kastı ve kusurluluk yönünden değer ifade etmeyeceği ve suçun
sübutuna tesir etmeyeceğinin değerlendirildiği,

Bu kapsamda, sanıkların görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmiş oldukları kanaatine
ulaşıldığı, ancak; sanıkların üzerlerine atılı suç yönünden; kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan
haller dışında görevinin gereklerine aykırı hareket etmiş olmanın yanı sıra, kişilerin mağduriyetine
veya kamunun zararına yol açılmış olması ya da kişilere haksız bir menfaat sağlanmış olması
koşulunun de arandığı,

Bu bakımdan, sanıklar tarafından görevlerinin gereklerine aykırı hareket edilmek suretiyle
katılanın avukatlık görevini layıkıyla yapmasının engellendiği, bu nedenle de katılanın müdafii
sıfatıyla ifadesinde hazır bulunduğu davamızda tanık olarak dinlenen            'ın vekaletini
alabilmesi olasılığının ortadan kaldırıldığı, bu itibarla sanıkların görevlerinin gereklerine aykırı ve
keyfi tutumları ile katılanın mağduriyetine yol açmış olduklarının değerlendirildiği,

Bu suretle, sanıklar             ve             'nun, suç tarihi de olan 12.08.2021
tarihinde           İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro
Amirliği'nde polis memuru olarak görevli bulundukları esnada, davada tanık sıfatıyla dinlenmiş
olan             ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı sırada müdafii sıfatıyla iştirak eden katılan

'in müvekkilinin baskı altına alındığı ve ifadenin usule uygun alınmadığından bahisle
tutanağa yazdırmak istediği görüşünü tutanağa yazmayı reddederek ve devamında katılanın
imzadan imtina etmesi üzerine bunun sebebinin tutanağa yazılması yönündeki isteğini de kabul
etmeyip, imzadan imtina sebebini ifade tutanağına yazmayarak ve ifade tutanağını katılanın
önünden çekip alarak, bu itibarla görevlerinin gereklerine aykırı davranarak ve keyfiyetle hareket
ederek, katılanın müdafii sıfatıyla görevini layıkıyla yapmasını engelleyip, katılanın olayda şüpheli
sıfatıyla ifadesi alınan ve davamızda tanık olan            'ın vekaletini alması olasılığını ortadan
kaldırarak mağduriyetine yol açmak suretleriyle, sanıkların ayrı ayrı üzerlerine atılı "Memuriyet
Görevini Kötüye Kullanmak" suçunu işledikleri, sanıkların ayrı ayrı aşamalardaki tevilli ikrar
mahiyetindeki savunmaları, katılanın aşamalardaki beyanları, tanık anlatımı ve tüm dosya
kapsamından anlaşılmakla ve Mahkememizin bu kabul şekline göre;

Sanıklar              ve            'in ayrı ayrı usulen sübutu benimsenen atılı suçtan
eylemlerine uyan TCK'nın 257/1. maddesi uyarınca ve suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve
saikleri, sanıkların ayrı ayrı kasta dayalı kusurlarının ağırlığı, ortaya çıkan zarar ve tehlike birlikte
göz önüne alınarak ağırlaştırıcı bir sebep bulunmadığı değerlendirildiğinden takdiren asgari hadden
ceza belirlenmek suretiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları cihetine gidilmiş, sanıkların ayrı ayrı
geçmişlerinde sabıkalarının bulunmaması, fiilden sonra ve yargılama aşamasında dosyaya yansıyan
olumsuz tutum ve davranışlarının bulunmaması ile cezanın gelecekleri üzerindeki olası tesirleri
ayrı ayrı sanıkların lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle, haklarında ayrı ayrı verilen
cezalardan TCK'nun 62/1. maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında ayrı ayrı indirim yapılmasına,
sanıklara ayrı ayrı verilen hapis cezalarına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 24/11/2015 tarihli
ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli ve
2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamındaki iptal edilen hususlar ile 15/04/2020 tarihli ve
31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile
değişik 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde gerçekleştirilen değişikliğin gözetilerek, TCK'nın
53/1-2-3 madde fıkralarının ayrı ayrı sanıklar yönünden tatbikine ve sanıkların daha önceden kasıtlı
suçtan mahkumiyetlerinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları
göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı sanıkların yeniden suç işlemeyecekleri hususunda
mahkememizce edinilen olumlu kanaat ve yine zararın giderilmesine veya aynen tazmine yer
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olmadığı hususları göz önüne alınarak CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince sanıklar hakkında
verilen hükümlerin ayrı ayrı açıklanmasının geri bırakılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis
edilmiştir.

H Ü K Ü M      : Yukarıda Açıklanan Gerekçe ve Nedenler İle;
1-Sanık             'nun, 12/08/2021 tarihinde üzerine atılı "Görevi Kötüye Kullanma"

suçunu işlediği sabit görülmekle, müsnet  eylemine uyan TCK'nın 257/1. maddesi uyarınca ve
suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, ortaya çıkan
zarar ve tehlike birlikte göz önüne alınarak ağırlaştırıcı bir sebep bulunmadığı değerlendirilmekle
takdiren asgari hadden SANIĞIN 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişinde sabıkasının bulunmaması, fiilden sonra ve yargılama aşamasında
dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışının bulunmaması ile cezanın geleceği üzerindeki
olası tesirleri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle, hakkında verilen cezadan TCK'nun
62/1. maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında indirim yapılması suretiyle SANIĞIN  5 AY HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDARILMASINA,

Sanık hakkında başkaca takdîri ve yasal indirim ve arttırım sebeplerinin uygulanmasına
takdiren yer olmadığına, kabul dışı kalan tüm taleplerin reddine,

Sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 24/11/2015 tarihli ve
29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140
Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamındaki iptal edilen hususlar ile 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değişik 5237
sayılı TCK’nın 53. maddesinde gerçekleştirilen değişikliğin gözetilerek, TCK'nın 53/1-2-3 madde
fıkralarının tatbikine,

Sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile
duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda mahkememizce edinilen olumlu kanaat ve yine zararın giderilmesine veya aynen
tazmine yer olmadığı hususları göz önüne alınarak CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık
hakkındaki verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,
denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü
yükletilmesine takdiren yer olmadığına,

-Denetim süresi içerisinde dava zaman aşımının duracağının bildirilmesine,
-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetim serbestli

yükümlülüklerine uygun davranıldığı takdirde CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca  açıklanması geri
bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına,

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirde CMK’nun 231/11 maddesi
uyarınca dosyanın ele alınarak hükmün açıklanacağının ihtarına, (müdafine ihtar olundu)

2-Sanık             in, 12/08/2021 tarihinde üzerine atılı "Görevi Kötüye Kullanma"
suçunu işlediği sabit görülmekle, müsnet  eylemine uyan TCK'nın 257/1. maddesi uyarınca ve
suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, ortaya çıkan
zarar ve tehlike birlikte göz önüne alınarak ağırlaştırıcı bir sebep bulunmadığı değerlendirilmekle
takdiren asgari hadden SANIĞIN 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişinde sabıkasının bulunmaması, fiilden sonra ve yargılama aşamasında
dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışının bulunmaması ile cezanın geleceği üzerindeki
olası tesirleri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle, hakkında verilen cezadan TCK'nun
62/1. maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında indirim yapılması suretiyle SANIĞIN  5 AY HAPİS
CEZASI İLE CEZALANDARILMASINA,

Sanık hakkında başkaca takdîri ve yasal indirim ve arttırım sebeplerinin uygulanmasına
takdiren yer olmadığına, kabul dışı kalan tüm taleplerin reddine,

Sanığa verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 24/11/2015 tarihli ve
29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140
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Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamındaki iptal edilen hususlar ile 15/04/2020 tarihli ve 31100 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değişik 5237
sayılı TCK’nın 53. maddesinde gerçekleştirilen değişikliğin gözetilerek, TCK'nın 53/1-2-3 madde
fıkralarının tatbikine,

Sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile
duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda mahkememizce edinilen olumlu kanaat ve yine zararın giderilmesine veya aynen
tazmine yer olmadığı hususları göz önüne alınarak CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık
hakkındaki verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,
denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü
yükletilmesine takdiren yer olmadığına,

-Denetim süresi içerisinde dava zaman aşımının duracağının bildirilmesine,
-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetim serbestli

yükümlülüklerine uygun davranıldığı takdirde CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca  açıklanması geri
bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına,

-Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlendiği takdirde CMK’nun 231/11 maddesi
uyarınca dosyanın ele alınarak hükmün açıklanacağının ihtarına, (müdafine ihtar olundu)

3-Katılanın kendisini bir vekil ile temsil ettirmiş olması nedeniyle, hüküm tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 5.100,00 TL. tutarındaki maktu
vekalet ücretinin sanıklar tarafından eşit miktarlarda olmak üzere katılana ödenmesine,

4-Yargılama nedeniyle yapılan 6 davetiye gideri 133,00 TL ve 2 adet posta gideri 13,20 TL
toplamı 146,20 TL. tutarındaki yargılama masrafından paylarına düşen 73,10'ar TL'nin CMK'nın
324-325. Maddeleri gereğince sanıklardan ayrı ayrı tahsili ile hazineye irad kaydına,

İLİŞKİN; katılan, katılan vekilleri, Antalya Barosu Temsilcisi, Antalya Barosu Avukat
Hakları Merkezi Temsilcisi ve sanık müdafinin ayrı ayrı yüzlerine karşı, sanıkların yokluğunda,
iddia makamında Cumhuriyet Savcısı             bulunduğu halde TALEBE UYGUN ve
İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere  karar verildi ve açıklandı.

İş bu kararın sanıklara, sanıkların müdafilerine, katılan ve vekillerine, Antalya Barosu ve
Antalya Barosu Avukat Hakları Merkezi Temsilcilerine ve iddia makamına ayrı ayrı tefhim
tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt
katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirilmesi  ve tutanağın hakime onaylattırılması veyahut
bulunduğu cezaevine dilekçe vermek suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza
Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna tabi olduğu, belirtilen süre içerisinde başvuruda
bulunulmaması halinde kararın usulünce kesinleştirileceği hususları açıkca okunup, usulen
anlatıldı. 28/06/2022

KATİP                                 HAKİM
e-imzalıdır. e-imzalıdır.
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