T.C. zmir B lge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi 2019/952 Esas 2019/1194

kar s nda adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalaca de erlendirildi inden, san k m dafiinin
tahliye taleplerinin REDD ile, tutukluluk halinin DEVAMINA,
Tutukluluk halinin devam karar na kar 5271 say l CMK.n n 104/3 ve 105/1.
maddeleri uyar nca yedi g n i inde Dairemize verilecek dilek e veya tutana a ge irilmek
zere zab t katibine (Ceza nfaz Kurumunda bulunan san k y n nden ceza infaz kurumu
idaresi veya zab t katibine) beyanda bulunmak veyahut da bir ba ka lk Derece Ceza
Mahkemesi veya B lge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi arac l yla dilek e g nderilmek
suretiyle zmir B lge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine T RAZ kanun yolu a k
oldu una,
Tutuklaman n devam karar n n tutuklu san a bulundu u Ceza nfaz Kurumu
vas tas ile TEBL
ile tutuklaman n devam karar n n CMK.n n 107/1.maddesi gere ince
tutuklunun bir yak n na veya belirledi i bir ki iye, bulundu u Ceza nfaz Kurumu vas tas ile
gecikmeksizin haber VER LMES NE,
Dair; h km n tebli inden itibaren
i erisinde dairemize veya
dairemize g nderilmek zere bir ba ka mahkemeye verilecek dilek e veya zab t k tibine
beyanda bulunmak (ba vuru sahibinin ceza infaz kurumunda bulunmas halinde ise kurum
kurum m d r ne beyanda bulunmak veya dilek e vermek) suretiyle, Yarg tay temyiz yolu
a k olmak zere, dosya zerinde yap lan inceleme sonunda 05/07/2019 tarihinde oybirli iyle
karar verildi.
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