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Suç Tipleri

: TCK-115_İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme
TCK-122_Nefret ve Ayrımcılık
TCK-123_Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
TCK-216_Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Açıklamalar :
- OLAYIN GEÇMİŞİ -

Sayın Savcım,
Şü pheli Prof. Dr. Bingü r Sö nmez, FOX TV adlı televizyon kanalında katıldığ ı programda,
Corona Virü sü aşılarına ilişkin açıklama yaparken aynen şu ifadeleri kullanmıştır;
“Muhtemelen ocak ayı içerisinde herkese aşı yapılacak. Ama ‘Ben aşı yaptırmam’ diyenler
birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler. Okula
gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok,
kanun çıkarıp ‘Herkes yapacak’ deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa
çıkma yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler,
otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok.”
Şü phelinin bu ifadeleri internet ortamında hızlı bir şekilde yayılmış ve kendisine Sosyal
Medya ü zerinden gelen tepkiler ü zerine, Hü rriyet Gazetesi’ne şu açıklamaları yapmıştır;

“Pandemi döneminde herkesin aşı olması gerekir. Devlet herkesin aşılaması için bir kanun
yapamaz. Ama aşıya zorlayabilir. Toplumun yüzde 70-80’i aşılanmadan aşı başarılı olamaz.
Bunu anlatmak için televizyon programına katıldım. Aslında kimseye vatan haini demek
istemedim. Aşı olmanın bir vatanseverlik olduğunu vurgulamak istedim. Bunun
dışında diğer sözlerimi espri olarak söyledim. Açıklamalarım amacından saptırıldı.
Kimseyi vatan hainliği ile itham etmiyorum. Ama aşı kampanyasına katılmak bir
vatandaşlık görevidir. Bakanlığımızın da bu konuda çok katı kurallar koymasını
bekliyorum.”
Şahsın özrü kabahatinden büyüktür. Milletin aklı ile dalga geçerek, milleti tekrardan
aşağılama cesaretini göstermiştir.
Bu nedenle Şü phelinin sosyal medya ü zerinde eleştirilmesi, bu eleştiri nedeniyle Şü phelinin
yine alenen aşağılama ve ayrımcılık içeren ifadelerinin veya işbu suç duyurusuna cevaben
yapacağ ı benzer savunmaların bir değ eri yoktur ve olmayacaktır.
Sayım Savcım, bu şahıs TCK-115, TCK-122, TCK-123, TCK-216. Maddelerine göre suç
işlemiştir.
Bu tarz konuşmaların toplumu “aşı olmak isteyenler ve aşı olmak istemeyenler”
şeklinde ikiye böldüğü, ayrıştırdığı ve kutuplaştırdığı açıktır.
Bu tarz konuşmaları yapan şahıslar veya kurumlar hakkında gerekli tedbirler
şimdiden alınmaz ise toplumda kin ve nefret duyguları körüklenecektir.
Bu
durumun da toplumu şiddete sevk edeceği açıktır.
Dolayısıyla, bu bir ulusal güvenlik sorunudur.
Sayın Savcılık Makamının da malumu olduğ u ü zere ö zellikle; Avrupa’nın Almanya, Fransa ve
I=ngiltere gibi çeşitli ü lkelerinde ve yine Amerika ve Kanada gibi gelişmiş (somut olay
bakımından aşı geliştiren ü lkelerde) sağ lık tedbirlerinin “bağ ımsız olduğ u” çeşitli
nedenlerle kabul edilemeyen bilim kurulu ve resmi makam kararları sıklıkla protesto
edilmektedir. (Aşı geliştirdiğ ini iddia eden Rusya ve Çin, yönetim tiplerinden dolayı
protestolara sahne olamamaktadır.)
I=şbu durum Sağ lık Bakanının bilgisi dahilindedir. Bu nedenle tü m basın açıklamalarında,
aşının zorunlu olmayacağ ını, ikna yolunun esas olduğ unu ifade edegelmiştir. Buna rağ men,
Şü pheli gibi “itibarlı” etiket sahibi şahıslar tarafından toplumdaki henü z ikna olmamış
kişiler ayrıştırılmakta, ö tekileştirilmektedir. Sö z konusu tedbirlerin uygulamada yol açtığ ı
sıkıntılar sıklıkla medyanın da gü ndemine girmektedir. O\ rneğ in, tek başına maskesiz olarak
araç sü ren sü rü cü ye kesilen cezanın orantılılık ilkesine aykırı olduğ u, elde edilmesi
hede]lenen menfaat ile ö ngö rü len tedbirin dengeli olmadığ ı resmi makamlar tarafından da
ifade edilmiştir.
Şü pheli şahıs ve benzer nitelikte açıklamalar yaparak toplumu bö lmeyi hede]leyen,
aklındaki soru işaretlerini henü z giderememiş masum vatandaşları ikinci sınıf vatandaş

yerine koyarak “bö lü cü lü k faaliyetleri” yü rü ten “asıl amacını gizleyen / kripto ” şahısların
asıl amaçlarının kovuşturulması en azından soruşturulması bu nedenle elzemdir.
Savcılık Makamının yine malumu olduğ u, Resmi makamlarca da çeşitli dü zeylerde
dillendirilen ve Ana Akım Medya tarafından sü rekli ifade edildiğ i şekliyle “yeni normal”
aynı zamanda yeni bir toplum dü zenini ifade etmektedir. Dü nya Sağ lık O\ rgü tü eskiye
dö nü şü n mü mkü n olmadığ ını, yeni salgınlara daima hazır olunması gerektiğ i yö nü nde
açıklamalar yapmaktadır.
“Yeni Normal”, yeni bir toplum demektir. Dü nya siyasal ve hukuki tarihinde bilinmektedir ki,
Zaman içerisinde birçok dö nü ş yaşanmıştır. Orta Çağ da feodalitenin yıkılmasından
başlayarak, Fransız I=htilali ile gelen Cumhuriyetçiler ve Kralcılar, laikler ve dinciler
çatışmaları, sonrasında etnik kö kenli çatışmaları, kapitalist ve sosyalist devlet bloklarını
ortaya çıkarmıştır. Hepsi kendi zamanında “yeni normal” olmuştur.
Bugü nü n ise “yeni normali” Devletler ve Devletlere “para karşılığ ı” hizmet sunan ö zel
şirketlerin Devleti oluşturan sıradan bireyler ü zerinde tam kontrol ve tam hakimiyetine
gö tü ren bir yoldur. I=nsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki tü m hakların, “ö zel
sermayenin ö ngö rdü ğ ü şekilde” kırpıldığ ı, yeniden şekillendirildiğ i, hatta tamamen ortadan
kaldırıldığ ı bir dö neme girilmiştir. Bu yeni dö neme girişte elbette sancılar olacaktır.
Tü m bu açıklamalar, Şü phelinin ifadelerinin “basit birer espri olmadığ ı”, daha ö nceden
dü şü nü lmü ş, belli bir zemin yoklaması, etki – tepki mekanizmalarının değ erlendirilmesi
gayesi ile olduğ u ortadadır.
Gerçek vatanseverler, Savcılık Makamının takdirinde olduğ u ü zere, “birkaç ö zel şahsa bağ lı
şirketlerin” yaptığ ı bilimsel çalışmalar değ il, tam bağ ımsız bilim insanlarının yaptığ ı
çalışmalar olacaktır. Ancak mevcut tedbirlerin her biri ü zerinde ayrı ayrı tartışılmakta belli
bir uzlaşı sağ lanamamaktadır. Sağ lık Bakanı, işbu durumun farkında olduğ undan, halkı
galeyana getirmemek için kelimeleri ö zenle seçerken Şü pheli bilerek isteyerek kasten
seçtiğ i kelimelerle toplumu bö lme, belli dü şü nceleri bastırma çabasına girmektedir.
Bugü n Şü pheli şahsın beyanlarının tamamen karşılıksız bırakılması, yarın toplumun belli
kesiminde bü yü k patlamalara sebebiyet verebilecektir.
Dolayısıyla, bu bir ulusal güvenlik sorunudur.
Sayın Savcım, işbu dosyayı ele alırken basit bir Şü phelinin ifadesi değ il, kendi
çocuklarınızın, sevdiklerinizin ve tü m dü nyadaki ö zgü r insanların yaşayacağ ı dü nyayı
şekillendirecek, kişilerin ifadesini alacaksınız.
Sayın Savcım, ya toplumun, “Alevi- Sü nni” “Tü rk-Kü rt” gibi “aşılı – aşısız” daha doğ rusu
“hemen itaat edenler” ve “yeni normalin asileri” gibi yeni tip bir bö lü nme ile karşı karşıya
olduğ unu sezgisel anlayışınızla gö receksiniz.
Ya da bu şahısların ve kurumların

davranışlarda şuanda ve geleceğ e dair bir sakınca gö rmeyerek, Şü phelinin ifadesini dahi
almadan kovuşturmaya yer olmadığ ı kararını vereceksiniz.
Bir olaya şahit oluruz ve o ana kaza denir. Her kaza / olay anında bir karar veririz. I=şte
kaderimiz o anda verdiğ imiz karar ile şekillenir. I=nsan ne ekerse onu biçer. Bu insanlar
masum insanlar ü zerine korku ile kö tü lü k ekiyorlar. Sayıları az ve çoğ unluk ü zerinde
hakimiyet kurmak adına korku ile kö tü lü k ile insanları fakirlik ile korkutarak (Bakara
Sü resi 268. ve Hud Suresi 6. ayetlerine bakabilirsiniz) çoğ unluğ un içindeki sevgi ve pozitif
enerjiyi korku ve negatif enerjiye değ iştirmek istiyorlar.
Planları insanları kö leleştirmektir. HES dijital bir tasmadır. I=nsanları ö nce korkutuyorlar,
sonra ayrıştırıyorlar, çatışma çıkartıyorlar karmaşa/ kaos çıkartarak kolluk kuvvetleri ile
toplumu karşı karşıya getirmek istiyorlar. Ardından sıkıyö netim tedbirleri ile insanların
ö zgü rlü klerini ellerinden almayı planlamaktadırlar. Onların planı varsa yü ce Allah’ında bir
planı vardır ve Allah hesabı çabuk gö rendir. ( Enfal Suresi 30. Ayete bakabilirsiniz)
Ancak verilen karar ne yö nde olursa olsun, bu kararın toplum ü zerindeki “ağ ırlığ ını” çok da
uzak olmayan bir gelecekte herkes gö recektir.
Ben tarafımı belli etmek adına ve yü ce Allah’a olan sorumluluk bilincim ile size bu şikayet
dilekçesini hazırladım. Şahitliğ imi doğ ru yapmak adına ( Nisa Sü resi 135. Ayete gö re)
gö revimi yerine getirmenin huzur içerisindeyim. (Araf Suresi 163, 164, 165 ve 166.
ayetlerine bakabilirsiniz.)
- DEĞERLENDİRME –
1. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA
1.1. Şü phelinin tü m beyanı hukuka aykırı içerikte olsa da, en ö nemli kısmı Anayasa’nın 17.
Maddesi gereğ i anayasal hakkını kullanan vatandaşlara “vatan haini” denmesidir.
1.2. TCK_216. Maddesi Şü pheli şahsın ifadelerine ilişkin dü zenleme getirmiştir ve aynen
aşağ ıdaki şekildedir;
“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere
sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden
kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması
halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak
alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, Ziilin kamu barışını
bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

1.3. Bu konuda bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında şu ifadelere yer verilmiştir;
5237 sayılı TCK.nın 216 ncı maddesi dahi gözetildiğinde, somut olay yönünden aynı
sonuca varılmakta, iç düzenlemeler ve Anayasa'nın 90. maddesi ışığında yargı organları için
tek ölçüt olan "hukuksal bakış" açısıyla eylemin TCK.nın 312/2. maddesinde tanımlanan suçu
oluşturduğu ve yaptırım yönünden de orantılılığın ve ölçülülüğün gözetildiği açıktır.
Tüm bu hukuksal tesbit ve incelemeler karşısında sanığın seçtiği hedef kitle ve içerikle
birlikte açıklamadaki özensizlik, aşağılayıcı üslup nazara alındığında yazının, halkın
bir kesimini diğer kesime karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde
düşmanlığa ve kin beslemeye açıkça tahrik ettiği ve bunu yaparken de şiddet içeren
ifadeler kullandığı anlaşılmakla, genele yönelik ifadeler nedeniyle devletin
müdahalesini bekleyen hedef kitlenin, düzene olan saygı ve bağlılığı nedeniyle karşı
tepkisini göstermemesi veya gösterememesi hatta yasal yollara başvurmaması da
yakın tarihimizdeki örnekler de hatırlandığında ortaya çıkan suçu kaldırmayacağından
Yerel Mahkemenin mahkûmiyet kararı yerinde görülmekle Yargıtay C.Başsavcılığının
itirazının kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.
(Yargıtay CGK, 2004/8-201 E., 2005/30 K., 15.03.2005)
1.4. Bu bilgiler ışığ ında bilinmelidir ki, aşı bir tıbbi mü dahaledir. Tıbbi mü dahalenin hukuka
uygunluk şartları bellidir. Bunlar, tıbbi mü dahalenin yetkili kişi tarafından yapılması, tıbbi
gereklilik (endikasyon) olması, tıbbi kural ve standartlara uyulması ama en ö nemlisi, Hasta
Hakları Yö netmeliğ i 24. Maddesinde dü zenlenen “aydınlatılmış onamdır.”
1.5. Covid aşılarının tıbbi standartları da halen daha belli değ ildir. Tü m bu hususlar birlikte
değ erlendirildiğ i Şü phelinin tamamen haksız bir ithamda bulunduğ u, insanlara hakaret
ettiğ i, toplumun geniş kesimlerinde yankı bulan “ covid aşısı yaptırmayanlara” karşı
aşağ ılama hareketine bayraktarlık yaptığ ı ortadadır.
1.6. Zorunlu aşılar ve aşıların zorunlu kılınması hakkında, Şü phelinin de işinden dolayı çok
iyi bilmesi gereken yakın tarihli Anayasa Mahkemesi kararının ilgili kısmı aşağ ıda
paylaşılmıştır,
“77. Zorunlu aşı uygulamasının kanuni temeli bağlamında Halk Sağlığı Kurumu
tarafından gönderilen yazı içeriğinde belirtilen 1593 sayılı Kanun'un 57. ve 72. maddeleri ile
Sağlık Bakanlığının 25/2/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı Genelge'sinin ayrıca değerlendirilmesi
gerekmektedir.
78. 1593 sayılı Kanun'un 57. maddesinde belirli hastalık türleri sayılmış, 72 maddede ise 57.
maddede zikredilen hastalıklardan birinin ortaya çıkması veya ortaya çıkmasından şüphe
edilmesi durumunda bir kısım tedbire başvurulacağı belirtilmiş ve söz konusu tedbirler
arasında hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı uygulanması şeklindeki
tedbire de yer verilmiştir. İlgili Genelge'de ise gene bağışıklama programına ilişkin ilke ve
usuller belirlenerek bebeklik dönemini de kapsayacak şekilde belirli yaş grupları için çeşitli

periyotlar dâhilinde bazı aşıların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Söz
konusu Genelge kapsamında yer verilen aşı türlerine bakıldığında 1593 sayılı
Kanun'un 57. maddesinde tahdidi olarak sayılan hastalıklar için tatbiki öngörülenlerle
sınırlı bir düzenleme olmadığı anlaşılmakta; başvurucuya tatbiki öngörülen aşıların
da 1593 sayılı Kanun'un 57. maddesinde tahdidi olarak sayılan hastalıkları tam olarak
karşılamadığı, bu kapsamda 57. maddede zikredilen hastalıklardan birinin ortaya çıkması
veya ortaya çıkmasından şüphe edilmesi durumunda hastalara veya hastalığa maruz
bulunanlara serum veya aşı uygulanması hususunu düzenleyen 72. madde hükmünün de
başvuruya konu uygulamanın kanuni dayanağı olarak kabul edilmesinin mümkün
olmadığı: anlaşılmaktadır.
79. Bunun yanı sıra 1593 sayılı Kanun'da münferiden çiçek aşısının mecburi bir aşı olarak
öngörüldüğü ve söz konusu yükümlülüğün zaman ve kişi grupları dikkate alınarak Kanun'un
88-94. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlendiği görülmektedir. Bunun dışındaki aşı
uygulamasının Bakanlığın ilgili Genelge'si kapsamında ve belirlenen program çerçevesinde
yapıldığı görülmekle birlikte genel ve zorunlu aşı uygulamasına dayanak oluşturacak bir
kanun hükmünün mevcut olmadığı: anlaşılmaktadır.
80. Halk Sağlığı Kurumu tarafından gönderilen yazı içeriğinde belirtilen ve aşı uygulamasının
kanuni dayanağı bağlamında yer verilerek halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi,
hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele
edilmesi; bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar ve belirli hastalık ve risk gruplan ile
ilgili izleme, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapılması görevini Halk
Sağlığı Kurumuna verdiği belirtilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin de Anayasa'nın ikinci kısmının ikinci
bölümünde yer alan bir temel hakka yönelik sınırlandırma ve müdahale açısından dayanak
olamayacağı açıktır.
81. Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını
sağlamadığı anlaşıldığından söz konusu müdahale açısından diğer güvence ölçütlerine riayet
edilip edilmediğinin ayrıca değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.
82. Açıklanan nedenlerle zorunlu aşı uygulaması bağlamında başvurucunun
Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan maddi ve manevi varlığın
korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.
(AYM, 2014/4077 Başvuru Numaralı, 29.06.2016 Tarihli Kararı)
2. DİĞER SUÇ TİPLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
2.1. Şü phelinin ifadeleri aynı zamanda, TCK-115_İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin
Kullanılmasını Engelleme, TCK-122_Nefret ve Ayrımcılık, TCK-123_Kişilerin Huzur ve
Sükununu Bozma suç tiplerine de uygunluk gö stermektedir. Yukarıdaki izahat nedeniyle
tekrardan uzun uzun her bir suç tipine uygun hareketler ifade edilmeyecek, ilgili mevzuat

hü kü mleri gö sterilmekle yetinilecektir. Bu bakımdan Şü pheli işbu sayılan her bir işlediğ i
suç için ayrı ayrı cezalandırılmalıdır.
TCK-115_İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme
(1)Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felseZi inanç, düşünce ve
kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan
meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
TCK-122_Nefret ve Ayrımcılık
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felseZi inanç, din veya mezhep
farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya
kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
TCK-123_Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma
(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi,
gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması
halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
2.2. Diğ er bir husus ise Şü phelinin kendini kanun koyucu ve/veya yü rü tme yerine
koymasıdır. Şü phelinin kullandığ ı “Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa çıkma
yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler,
otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar.” I= fadeleri bunu
gö stermektedir. Yine bu ifadeler, doğ rudan doğ ruya, “aşılı – aşısız” ayrımının yapılmasına ve
halkın birbirine dü şman etme amacı taşımaktadır.
2.3. Şü pheli gibi kişiler tarafından, “toplumun yeni yeni sosyal sını]lara ayrılarak, terö rize
edilmesi, tıbbi mü dahaleleri reddedenlerin dü şman olarak gö sterilmesi, vatandaşlar
arasında kin ve nefret tohumlarının ekilmesi asla kabul edilemez. En azından
Anayasası’nda; demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkelerine yer vermiş bir Devlet
vatandaşları arasında.
2.4. Sayın Savcılık yapacağ ınız soruşturmanın sonucunda, tıbbi bir mü dahale hakkında
aklında soru işareti olan masum vatandaşları “vatan haini” olarak niteleyen Şü phelinin bu
ifadeleri ile gerçek niyetinin ne olduğ u ve neyi amaçladığ ı ortaya çıkacaktır. Her şeyden
daha ö nemli insan sağ lığ ını korumakla gö revli, toplumun değ erli mesleklerinden birini icra
eden doktorların, tü m sağ lık çalışanlarının ve Covid Aşısına karşı ]ikrini beyan eden
herkesin, Şü phelinin ifadeleri nedeniyle halk ö nü nde itibarsızlaştırılması kabul edilemez.

Bu suç duyurusu hem şahsım ve vatandaşlarımız adına olduğ u kadar, aynı şekilde hem de
“meslek itibarı zedelenen” tü m sağ lık çalışanları adınadır.
Sebepler

: 5237 Sayılı TCK, 5271 Sayılı CMK ve sair ilgili mevzuat.

Deliller

:

1. Şü phelinin Fox TV kanalında yer alan ifadeleri
2. Bilirkişi I=ncelemesi
3. Her tü rlü kanuni delil
Netice ve Talep

:

Yukarıda arz ve izah olunan ve Savcılık Makamının re’sen gö zeteceğ i nedenlerle,
- şüphelinin ifadeleri nedeniyle ortaya çıkan her bir suç tipine göre ayrı ayrı
cezalandırılmasına,
- muhakeme masraXlarının şüpheli/sanık üzerinde bırakılmasına,
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)

I=sim Soyisim
I=mza

