İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: …………….…………
TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ: ……………………….
VEKİLİ: ………………..
ADRESİ: ……………………
KONU: Tahliye talebi ve gerekçelerinin sunulması (CMK m. 103-105).
Şüpheli … tarihinde tutuklanmıştır. Somut olayda Anayasanın 19 ve AİHS’nin
5. maddeleri ile bu maddelere ilişkin Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının
gereklerine uyulmadan tutuklama kararı verilmiştir. CMK’nın 100 ve özellikle 101/2
maddeleri emretmesine rağmen, atılı suçun şüpheli tarafından işlendiği hususunda
kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller, tutuklama nedenlerinden en az birinin
bulunduğunu gösteren somut bilgi ve bulgular ile adli kontrolün yetersiz kalacağını
gösteren somut bulgular tutuklamaya ilişkin kararların gerekçesinde gösterilmemiştir.
Ayrıca, şüphelinin hamile olduğu / altı aydan küçük bebeğinin bulunduğu ve
5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. maddeleri gereği tutuklanmasının mümkün
olmadığı, bu durumda bulunan hükümlünün cezasının infazı yasak olduğuna göre,
henüz masumiyet karinesinden yararlanan bir kişinin özgürlüğünden yoksun
bırakılmasının, aynı kanunun 116. maddesi gereğince imkânsız olduğu, bu nedenle
tutukluluk halinin iç hukuka açıkça aykırı olduğu da dikkate alındığında şüphelinin
serbest bırakılması gerekmektedir.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun,
hamile bayanlarla altı aydan daha küçük bebeği olan kadınların tutuklanmasını
yasaklamıştır. 5275 sayılı Kanunun 16/4 maddesine göre, “Hapis cezasının infazı,
gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar
hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa,
doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.” 5275 sayılı Kanunun 116.
maddesine göre, yukarıdaki hüküm “tutuklular” hakkında da uygulanır. Kanunun 16/4
hükmünün kullandığı dil ile tutuklanan şüphelinin mahkûm oluncaya kadar masum
olduğu ve 116. madde, Anayasanın 19 ile AİHS’nin 5. maddeleri birlikte
değerlendirildiğinde, hamile ve altı aydan küçük bebeği olanların tutuklanması iç
hukukta açıkça yasaktır. Bir suçtan dolayı mahkûm olmuş kişiler için öngörülen yasak,
tutuklama gibi bir tedbir açısından haydi haydi uygulanır. Zira tutuklanan kişinin atılı
suçu işleyip işlemediği henüz bir mahkeme kararı ile tespit dahi edilmemiştir. Kısaca,
5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, hamile
kadınların ve altı ayı geçmemiş bebeği olanların tutuklanması iç hukuka açıkça
aykırıdır.
NOT: BEBEĞİ ELİNDEN ALINANLAR AŞAĞIDAKİ PARAGRAFTA
YER VERİLEN GEREKÇEYİ DE KULLANABİLİR. BU DURUMDA
OLMAYANLAR AŞAĞIDAKİ PARAGRAFI METİNDEN ÇIKARMALIDIR:
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İki aydan büyük altı aydan küçük bebeği olanların, bebeklerinin kendilerinden
alınıp devlet kurumuna verilmesi ve yukarıdaki yasal engel ortadan kaldırılarak
annenin tutuklanması, 5275 sayılı Kanunun 16/4 ve 116. maddelerini dolanmak
anlamına gelir ve bu durum uygulamayı keyfi kılar. Hukukta keyfiliğe yer yoktur.
Kısaca, iki aydan büyük altı aydan küçük bebeği olan annenin elinden bebeğinin
alınmasının nedeni, annenin tutuklanması mümkün kılma amacı güder ki, bu durum
tutuklamayı tek başına keyfi ve illegal yapar. AİHM’ye göre, “AİHS’nin 5. maddesinin
ana varlık nedeni, bireyin keyfi olarak tutuklanmasını engellemektir; tutuklama,
sadece iç hukuka uygun olmakla kalmamalı, aynı zamanda keyfi de olmamalıdır.”
Kanunları kötü niyetli yorumlayıp uygulama açık bir keyfilik örneğidir.
Yukarıda belirtilen tüm nedenlerle hukuka açıkça aykırı olan tutuklama kararı
kaldırılarak şüphelinin tahliyesine karar verilmesi talep olunur.
HUKUKİ DAYANAKLAR: AİHS, Anayasa, CMK m. 100, 101, 267, 268
vd., CGTUHK m. 16 ve 116, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları.
SONUÇ VE TALEP:
Belirtilen gerekçelerle, hukuka açıkça aykırı olan tutuklama kararı kaldırılarak,
şüphelinin tahliyesine karar verilmesi; hâkimlik aksi görüşte ise, tutuklama kararının
CMK’nın 109 ve devamı maddeleri gereğince adli kontrol tedbirine çevrilmesini
şüpheli eşi olarak talep ederim. …/01/2017.

Şüpheli Vekili

(imza)

NOT: Eğer tutuklu yakınınızın avukatı yoksa dilekçeyi tutuklu yakınınızın durumuna
uyarlayarak, özellikle dilekçenin ilk ve son kısmındaki “VEKİLİ” kelimelerini
metinden çıkararak dilekçeye son şeklini verip tutuklu yakınınıza ulaştırınız. Bu
durumda, dilekçeyi şüpheli sıfatıyla kendisi imzalayıp tahliye talebinde bulunabilir.
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