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Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin Cumhuriyet
başsavcılığı veya mahkemede tanık olarak dinlenmesi sırasında görüntülerinin
alınıp yayımlanması yasak olmasına rağmen, kimliklerinin, çekilen fotoğraf ve
görüntülerin yayımlanarak terör gruplarının eline geçmesi sonucu bu görevliler
deşifre olmakta ya da can ve mal güvenlikleri tehlikeye girmektedir.
Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 58 inci
maddesinde; “(1) Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri,
işyerinin veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları
sorulur. Gerekirse tanıklığına ne dereceye kadar güvenilebileceği hakkında
hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle şüpheli, sanık veya mağdur ile
ilişkilerine dair sorular yöneltilir.
(2) Tanık olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması
kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa; kimliklerinin
saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık
ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamakla
yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler,
Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir.
(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike
teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddî gerçeğin
ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunma
hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi
sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır.
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TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN UYGULANMASINDAGÖREV ALAN
KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN TANIK OLARAKDĠNLENĠRKEN KĠMLĠK VE
GÖRÜNTÜLERĠNĠNDEġĠFRE EDĠLMEMESĠ

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı
tutulması veya güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili
kanunda düzenlenir.
(5) Ġkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.”
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında; “Ġsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik
olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri
tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu
görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla
kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla;
Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin, soruşturma ve
kovuşturma sırasında tanık olarak ifadelerine başvurulurken kimliklerinin ve
görüntülerinin deşifre edilmemesi için kanun hükümlerine uyulması ve buna
uygun tedbirlerin alınması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Bekir BOZDAĞ
Bakan
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