
 

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA 
ANKARA 

 
 
Tebliğname No : 16 – 2020/5508 
 
Sanık : Ahmet Hüsrev Altan 
Vekili: Av. Figen Albuga Çalıkuşu 

 
Suç : Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım 

etmek 
 
Talep : 09.12.2019 tarihli yasa yolu dilekçemizde yazılı      
savunmalarımıza ek “temyiz sebeplerinin” sunulması ve neticede, 
 
hükmün bozulmasının,  müvekkil hakkında “TAHLİYE ve BERAAT” kararı        
verilmesinin istenmesi talebidir. 
 
İzahı : 
 
Yasa yolu başvuru dilekçesini önce Yargıtay makamına yönelik yazmış olsam          
da ilk derece mahkemesi olan 26. AĞM’nin CMK açık hükmüne karşın           
diretmesi ve ısrarı nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yazarak 09          
Aralık 2019 tarihinde ibraz ettim.  
Bu dilekçemi, dilekçem ekinde yer alan,  
Müvekkilin yasanın gücü yerine hukuksal zorbalık ile tutuklanmasına karşı,         
Türkiye’de bir ilk olan hüküm ile tahliye sonrası tutuklama sürecini, suç           
işleyerek bireyin özgürlüğüne el koyma sürecini ayrıntıları ile ele aldığımız  
ÖNCELİKLE VE ACİLEN TAHLİYE KARARI VERİLMESİ isteğimizi       
havi dilekçemizi tekrar etmekle beraber, inceleme sırasında dikkate alınmasını         
ÖNEMLE talep ettiğim başkaca temyiz sebeplerini de sunmak istiyorum. 

1- 16. Ceza Dairesi, gazeteci-yazar müvekkilim hakkında 05 Temmuz        
2019 tarihinde verdiği 2019/521-4769 sayılı kararından sonra,  

12 Eylül 2019 tarihinde gene bir grup gazeteciler için 2019/7004-5220 sayılı bir            
karar daha vermiştir. 
İki karar içeriğine ve gerekçelerine dikkatle bakmak ve değerlendirmek gerektiği          
düşüncesindeyim.  
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Zira iki karar içeriğine göre beraat isterken gösterilen gerekçeler esas          
alındığında, müvekkilimin yargılandığı dosya kapsamı üzerinden yapılan       
değerlendirmeye göre de neticenin beraat olması gerekir idi. 
Müvekkilimin dosyası üzerinden yapılacak yeni incelemede bu bariz çelişkinin         
giderilmesini isterken, yeni incelemede esasa etkili olacak ve 05 Temmuz 2019           
tarihinden sonra TMK 7. Maddesine eklenen lehe olan düzenlenmenin de          
dikkate alınmasını talep etmekteyiz. 
Zira artık eleştiri maksadıyla açılanan düşünce suç olmaktan çıkarılmıştır.         
Bu yönde ayrıntılı beyanlarımız 09 Aralık 2019 tarihli yasa yolu dilekçemizde           
bulunmaktadır. 
 

2- 16. CD’nin 12 Eylül 2019 tarihinde bir grup gazeteciler için verdiği           
2019/7004-5220 sayılı karar gerekçelerine göre TCK 220/7 Madde        
unsurları nelerdir? 

 
● Kişi, örgütün işlediği somut fiili bilmese de terör örgütü olduğunu,          

sağladığı yardımın örgütün yararına kullanılacağını bilmeli ve bu        
irade ile hareket etmelidir. İnsani mülahazalarla yapılan yardımlar        
örgüte yardım suçunu oluşturmaz. Yapılacak her türlü yardımın suç olarak          
değerlendirilmemesi gerekir.  
 

● Örgüte yardım suçunda manevi unsurun oluşması için genel kasıt yeterli          
değildir. Özel kasıt ile işlenen bir suçtur. Fail örgütün amacını          
gerçekleştirmesine katkı sağlamak kastı ile hareket etmelidir. 

 
● Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım         

edilmiş olması gerekir. Başka bir ifadeyle, yardım fiilinin örgütün suç          
işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu bilinerek       
gerçekleştirilmiş olması gerekir. Fıkra metninde geçen "bilerek" ibaresi        
doğrudan kastı ifade eder. 

 
● Dairemizce de benimsenen, yerleşik yargısal uygulamalara (Yargıtay 9.        

Ceza Dairesi, 05.11.2009 tarih ve 2009/10374 E- 2009/11111 K.) göre de,           
sanığın, örgütün amacını ve faaliyetlerinde kullanılacağını bilerek       
yardımda bulunması gerekir. 
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● Yukarıda yer verilen öğretideki görüşler ve istikrar kazanmış Yargıtay         

uygulamaları göz önüne alındığında; suç örgütleri veya silahlı terör         
örgütlerine yardım suçunun ancak doğrudan kastla işlenebileceği,       
yardımın örgütün amacını gerçekleştirmeye hizmet etmesi gerektiği,       
örgüt üyelerine yapılan yardımın da örgüte yapılmış gibi kabul edilmekle          
birlikte örgüt üyesinin mensup olduğu örgütün bilinmesi ve bu yardımın          
da insani mülahazalarla değil örgütün amaçlarını gerçekleştirme gayesiyle        
yapılması hususunda ortak bir kanaat mevcuttur.  
  

Tam bu noktada sormak isterim ki fazlası detayları ile yasa yolu başvuru            
dilekçemizde vardır; 
  
● Ahmet Altan’ın FETÖ/PDY isimli silahlı terör örgütü adı altında bir          

örgüt olduğunu bildiğine dair bir delil var mıdır? Şüpheden uzak,          
inandırıcı, yasal, varsayıma ve kanıya dayanmayan kesin hiçbir delil         
YOKTUR. 

 
● Ahmet Altan’ın örgütün amacını gerçekleştirmesine katkı sağlamak       

kastı ile hareket ettiğini ispatlar delil var mıdır? YOKTUR.  
 
● Ahmet Altan’ın özel kastını ispatlat delil var mıdır ? YOKTUR. 

 
3- 16. CD’nin 12 Eylül 2019 tarihinde bir grup gazeteciler için verdiği           

2019/7004-5220 sayılı kararda yer alan BERAAT gerekçelerine       
bakalım; 

 
“Bir basın suçu ile ilgili hapis cezası verilmesi “ancak istisnai durumlarda”,           
özellikle nefret söylemi ve şiddete tahrikte olduğu gibi diğer temel haklara           
ciddi bir biçimde zarar verildiği takdirde gazetecilerin ifade özgürlüğüne         
bağdaşabilecektir. (Dammonn v İsviçre hudoc 2006 para 57)” 
 

“Bu açıklamalar ışığında, muhalif kimliği ile bilinen Cumhuriyet        
gazetesindeki iktidara yönelik eleştiri ve yorumlarının, çoğulcu, özgürlükçü,        
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hoşgörülü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıklama özgürlüğü, sadece       
genel kabul gören ve zararsız yahut önemsiz addedilen düşünceler         
yönündeki değil, aynı zamanda halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen         
kural dışı, hatta endişe verici düşünceler için de geçerlidir.” 
 
Bu görüş ve alıntılanan karar AİHM’in meşhur Handyside Kararı’dır. İfade ve           
düşünce özgürlüğünün esaslı tanımı, özü ve sınırları bu kararda yapılmıştır.  
16. CD’si burada son derece isabetli bir şekilde “basın suçu ile ilgili ceza             
verilebilmesinin ancak istisnai durumda olacağını, bu istisnanın da nefret         
söylemi ya da şiddete tahrikte olduğu gibi temel haklara ciddi zarar verdiği            
takdirde” olabileceğine kararında yer veriyor. 
Ve gene isabetli bir şekilde “muhalif kimlik ile bilinmeye” atıf yaparak ,            
iktidara yönelik eleştiri ve yorumların yukarıda yazılı olduğu üzere koruma          
altında olduğuna atıf yapıyor.  
Sonuç olarak da; 

“Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinin yerleşik        
uygulamalarına göre; ceza hukukunun genel prensiplerinden olan şüpheden        
sanık yargılanır ilkesi uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel koşulunu,         
suçun kuşkuya yer verilemeyeceği şekilde ispat edilmesine bağlı olduğunu, 

 
kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların         
aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı,  
 
yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir        
kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya            
değil,  
 
kesin ve açık bir ispata dayanması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü              
bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği,  
 
yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza          
yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı,  
 
ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü          
kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu,  
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adli hataların önüne geçebilmenin de başka bir yolu olmadığı da nazara           
alınarak,  
 
eser sahibi veya genel yayın yönetmeni olmayan sanıkların, silahlı terör          
örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair, her          
türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü        
kurulamayacağı gözetilmeksizin, delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı      
sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması” yönünden bozma kararı         
veriyor. 
 
16. CD 05.07.2019 tarih 2019/521-4769 sayılı kararında müvekkil Ahmet          

Altan’ın 3 yazı ve bir TV programı konuşmasında açıkladığı düşüncelerinden          
ibaret eylemini suç kabul ederek suçun adını da suça konu eyleminin adını            
“hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım etmek” koyarken         
gösterdiği gerekçe ise ; 
“Kamuoyunca tanınan, siyasi, ideolojik kimlikleri itibarıyla savunmaları hayatın        
olağan akışına uygun düşen gazeteci sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın           
gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirdikleri makale ve konuşmalarının       
eleştiri içeren muhtevasından ayrık olarak önce dini bir kült, ardından bir           
terör örgütüne dönüşen, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören          
FETÖ/PDY’nin, devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca, silahlı bir        
kalkışma, darbe gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olarak       
görüldüğü bir dönemde örgütün anayasal düzene karşı icra edeceği kalkışma          
öncesindeki sürece mutad siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışmak ve         
örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde         
meşruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti        
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan eylemleri, ‘hiyerarşik yapısına       
dahil olmamakla birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etmek         
suçunu’ oluşturmaktadır.”. 
 
Yargıtay 16. CD’si Cumhuriyet Gazetesi bir kısım yazarlarının TCK 220/7          
maddesi hükmüne göre verilen mahkumiyet kararını bozup beraat kararı         
verilmesini isterken kabul ettiği gerekçe ve görüş ile , 
Gazeteci yazar Ahmet Altan’ın yazdığı yazı ile TCK 220/7’ye göre          
cezalandırılmasını isterken kabul ettiği gerekçe ve görüş arasında ciddi bir          
aykırılık ve çelişki mevcuttur. 
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Yargıtay denetiminde bu bariz farklılık ve çelişkinin bulunmaması gerekir.  
Yargıtay’ın varlık ve kuruluş sebeplerinden birisi en başta geleni yargı          
kararları arasında birliği sağlamaktır.  
Bu iki karar arasındaki bariz bu çelişki giderilmediği takdirde Yargıtay          
kararları arasında hem de aynı dairenin aynı ceza maddesine temas eder           
ihtilaf hakkında verdiği kararlar arasında birlik sağlanamamış olacaktır. 
 
● Ahmet Altan’a “yazdığı yazı ve tv konuşması sebebiyle” ceza         

verilmiştir. 16 CD gerekçesinde de bu kabul vardır. 
 
● Basın suçu sebebiyle ceza verilebilmesinin istisnası olan yazı içeriğinde         

ya da konuşmasında “nefret söylemi ya da şiddete tahrik ya temel           
haklara ciddi zarar” unsurları Ahmet Altan’ın yazı ve konuşmasında         
yoktur. 

 
● Zaten 16.CD de “nefret söylemi ya da şiddete tahrik” sebebi ile ceza            

verilmesi gerektiği yolunda bir gerekçe göstermemiştir. 
 
● Ahmet Altan, en az Cumhuriyet Gazetesi yazarları kadar muhalif kimliği          

ile tanınan ve bilinen bir yazardır.  
 
● Cumhuriyet Gazetesi muhalif kabul edilip, AİHM kararlarına uygun        

olarak iktidara yönelik eleştiri ve yorumlarının, çoğulcu, özgürlükçü,        
hoşgörülü, demokratik toplumlarda, düşünceyi açıklama özgürlüğü,      
sadece genel kabul gören ve zararsız yahut önemsiz addedilen         
düşünceler yönündeki değil, aynı zamanda halkın bir kısmı        
tarafından benimsenmeyen kural dışı, hatta endişe verici düşünceler        
kapsamında kabul edilirken,  

 
● Ahmet Altan’ın iktidara yönelik eleştiri ve yorumlarının “mutad        

siyasi muhalefet görüntüsü vermeye çalışmak ve örgütün sempatizan        
sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini        
korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti       
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan eylemler” olarak      
değerlendirilmesinin yasal izahı mümkün değildir. 

● Ahmet Altan’ın Gazetecilik faaliyetinin böyle değerlendirilmesi nasıl       
mümkün olur? 
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● Delil nedir? 
 
● Mutad siyasi faaliyet görüntüsü vermeye çalışmak nedir? 

 
● “Örgütün sempatizan sınıfını oluşturan geniş halk kitleleri nazarında        

sözde meşruiyetini koruma amacı”… Böyle bir amaç, amacın hasıl olması          
birer kanı değil midir?  

 
● Ahmet Altan’ın böyle bir amaca hizmet ettiğini kabul etmeyi zorunlu          

kılan en yüksek olasılıktaki kuşkuyu dahi yok eden delil nedir? 
 
● Madem bu kadar kati ve kesin delil var NEDEN KARARDA BU DELİL            

GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ? 
 
● Ahmet Altan’ın terör örgütü ile hiçbir irtibatı, görüşmesi vs ispat          

edilmemiş, somut bir delil gösterilmemiş iken, darbe olacağını bildiği,         
örgütün silahı terör örgütü olduğunu bildiği, darbe yapmayı amaçladığını         
bildiği iddialarının tamamı dikkat çektiği üzere sanığın “iç dünyası” ile          
ilgi iddialar olarak kalmaktadır. 

 
● Bilmek ya da bilmemek… Ceza hukukunda sanığın iç dünyası ile          

ilgilenilmez. Maddi gerçeğe sanığın iç dünyası yorumlanarak ulaşılamaz        
çünkü. 

 
● “FETÖ/PDY’nin, devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca,      

silahlı bir kalkışma, darbe gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetle       
muhtemel olarak görüldüğü bir dönemde örgütün anayasal düzene        
karşı icra edeceği kalkışma öncesindeki sürece mutad siyasi muhalefet         
görüntüsü vermeye çalışmak ve örgütün sempatizan sınıfını oluşturan        
geniş halk kitleleri nazarında sözde meşruiyetini korumak amacına        
hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti” gibi bir gazetecilik        
faaliyeti olur mu?  

 
16. CD 05.07.2019 tarih 2019/521-4769 sayılı kararında 21.sayfasında        
GENİŞ GENİŞ ANLATILAN  

“Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Dairelerinin yerleşik        
uygulamalarına göre; ceza hukukunun genel prensiplerinden olan şüpheden        
sanık yargılanır ilkesi uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel koşulunu,         
suçun kuşkuya yer verilemeyeceği şekilde ispat edilmesine bağlı olduğunu, 
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kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların         
aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı,  
 
yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir        
kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya            
değil,  
 
kesin ve açık bir ispata dayanması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü              
bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği,  
 
yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza          
yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı,  
 
ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü          
kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu,  
 
adli hataların önüne geçebilmenin de başka bir yolu olmadığı da nazara           
alınarak,  
 
silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket         
ettiklerine dair, her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan         
mahkumiyet hükmü kurulamayacağı”  gibi,  
HUKUK GENEL İLKELERİ ŞAHISTAN ŞAHISA DEĞİŞİYOR MU       
YOKSA? 
 
Ahmet Altan’ı cezalandırmak için; 
● Terör örgütünün varlığını 
● Bu örgütün darbeye kalkışacağını bildiğini 
● Bu örgüte yardım etmek kastı ile örgütün bilgisi ve talimatına uygun yazı            

yazdığını 
● Amacının sempatizan kitleler üzerinde meşruiyet sağlamak olduğunu, 
● Dünyaca ünlü yazarın amacının düşüncelerini ifade etmek olmadığını, 

 
“şüpheden sanık yargılanır ilkesi uyarınca bir suçtan cezalandırılmanın temel         
koşulunu, suçun kuşkuya yer verilemeyeceği şekilde ispat edilmesine bağlı         
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olduğu, 
 

kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddiaların sanıkların         
aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamayacağı,  
 
yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir        
kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya            
değil,  
 
kesin ve açık bir ispata dayanması ve bu ispatın hiçbir kuşku ve başka türlü              
bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olması gerektiği,  
 
yüksek de olsa bir olasılığa dayalı olarak sanıkların cezalandırılmasının ceza          
yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaştırmayacağı,  
 
ceza yargılamasında mahkumiyetin büyük veya küçük olasılığa değil her türlü          
kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmasının şart olduğu,  
 
adli hataların önüne geçebilmenin de başka bir yolu olmadığı da nazara           
alınarak,  
 
silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket         
ettiklerine dair, her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan         
mahkumiyet hükmü kurulamayacağı” ilke ve kabulüne göre mahkumiyet        
verildiği dosya kapsamı ele alındığında,  
Müvekkile de beraat kararı verilmesinin istenmesi gerekeceği açıktır. 
 
09.12.2019 tarihli temyiz dilekçemizde ayrıntılı yer verdiğimiz üzere,        
müvekkilin mahkumiyet gerekçesini ve Yargıtay 16. CD’nin bozma        
gerekçesini ispatlar, her türlü kuşkuyu bertaraf eder kesin ve açık bir delil            
yoktur. 
Aksine; 
Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının Yargıtay Kararında geçtiği üzere  
 
“yine ceza mahkumiyetinin yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir        
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kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşan olası kanıya”            
göre mahkumiyeti istenmektedir. 
 
Gene 16. CD Yargıtay Kararına göre Basın suçundan ceza verilmesinin          
istisnaları arasında böylesine bir kanaat üzerinden, yani darbe olacağını ve          
örgütün darbe yapacağını bildiği gibi niyet okuma, bir kanı üzerinden ceza           
verilebileceği sayılmamıştır. Bu yönde hiç bir emsal AİHM kararı da yoktur. 
 
Özetle ve Sonuç Olarak ; 
 
YCGK kararlarında kabul edildiği üzere; 
 
“Yargıtay’ın görevi, yasaların Türkiye genelinde hukuka uygun olarak        
uygulanıp uygulanmadığını denetlemek, içtihatları ile ülkede yasaların ve        
hukuk kurallarının uygulanmasındaki birliği sağlamaktır. Aksine kabul,       
hukuk kurallarının Türkiye genelinde farklı uygulanmasına yol açar ki; bu da           
Yargıtay’ın kuruluş amacına ve eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturur.” 
Yargıtay içtihatları ile ülkede yasaların ve hukuk kurallarının uygulanmasındaki         
birliği sağlamak kadar Yargıtay’ın aynı suça temas eden ve üstelik sanıkları da            
gazeteci yazar olması sebebiyle aynı suçtan yargılaması yapılmış dosyalarda,         
düşünce ve ifade hürriyetini Anayasa, AİHM kararları ve evrensel hukuk ilkeleri           
parantezinde tavizsiz uygulaması önemlidir.  
 
Eşitlik ve adalet duygusunun zarar görmemesi adına anlamlıdır. Yargıtay         
kararlarının emsal özelliği sebebi ile doğacak neticeler bakımından da dikkat          
edilmesi gereklidir. 
 
Süreçte müvekkilim hakkında 05 Temmuz 2019 tarihinden sonra, 12 Eylül 2019           
tarihinde verilen 2019/7004-5220 sayılı karar, 
 
24.10.2019 tarihli 7188 SY ile 7.maddede yapılan değişiklik ile eleştiri amacıyla           
açıklanan düşüncenin suç olmadığının kabulüne göre yasa yolu müracaat         
dilekçem ve eki dilekçem, 15.01.2020 tarihli “öncelik ve tahliye” istekli dilekçe           
içeriklerini tekrar ile  
 
● TMK 7.maddeye yapılan ekleme doğrudan AHMET ALTAN’ı       

ilgilendiren lehe uygulama olduğundan ve eleştiri amacıyla açılanan        
düşünce suç olmaktan çıktığından, 
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● Dosya kapsamı ve delil durumu itibarıyla silahlı terör örgütüne         
yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair, her         
türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan beraat yerine        
mahkumiyet hükmü kurulmasına göre AHMET ALTAN’IN      
BERAATİNE, 

 
● Ek tahliye talepli dilekçelere göre CEZANIN ASGARİ HADDİNDEN ÇOK         

FAZLASINDA TUTUKTA GEÇEN SÜREYE, 
 

● OLASI TEMYİZ YASA YOLUNDA GEÇEÇEK SÜREYE GÖRE,  
 

● CEZANIN PEŞİN PEŞİN ÇEKTİRİLMESİNİN YASAL DAYANAKTAN      
UZAK OLDUĞU GERÇEĞİ DE DİKKATE ALINARAK 

 
● Ve tüm dosya içeriğine göre müvekkilin TAHLİYESİNE karar verilmesine         

karar verilmesini dilerim.  15 Ocak 2020 
 
  
 
Av. FİGEN ALBUGA ÇALIKUŞU 
AHMET HÜSREV ALTAN VEKİLİ 
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