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Hollanda vatandaşı Eric, iş görüşmesi için 21 Aralık 2018 tarihinde sabah İstanbul’a gelir. 

Atatürk Havaalanında A-Rent A.Ş. firmasından bir hafta süreliğine otomobil kiralar. 

Taksim’deki konaklayacağı otele giderken E-5 karayolu Merter civarında gizli 

buzlanmanın da etkisiyle önünde seyir halinde olan Ahmet’e ait otomobile çarpar. 

Metrobüs durağında araç bekleyen kalp hastası Ayşe, kazayı görünce heyecanlanır ve 

yere yığılır.  Hastaneye kaldırılan Ayşe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz. 

Yaklaşık 1 saat sonra çok önemli bir ihaleye katılması gereken Ahmet aracından iner ve 

Eric’e, “ehliyeti kasaptan mı aldın? Allah belanı versin.” der. Eric ise, Flemenkçe birtakım 

sözler söyler. Ancak söylenenlerin ne olduğunu anlamayan Ahmet sinirlenir ve Eric’in 

kullandığı otomobile tekme atarak, otomobilin kaportasının ezilmesine neden olur. 

Meydana gelen kazada Ahmet’in kaşı açılır. Eric’in ise serçe parmağı kırılır. 

Olay yerinden geçmekte olan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis 

memurlarının bulunduğu araç, hadisenin yetki alanları dışında gerçekleştiği 

gerekçesiyle durmaz. Bunun üzerine Ahmet polis otosunun arkasından el kol hareketleri 

yapar ve araca doğru tükürür. Kısa bir süre sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 

ekipleri olay mahalline gelirler. Yapılan alkol muayenesinde araç sürücülerinin alkollü 

olmadıkları anlaşılır. Ahmet, Eric’in uyuşturucu madde kullanmış olabileceğinden 

şüphelenir. Kolluk görevlilerinden uyuşturucu madde kontrolü yapılmasını ister. Bunun 

üzerine “Mobil uyuşturucu analiz cihazı" ile uyuşturucu denetimi yapılır ve Eric’in 

uyuşturucu etkisi altında olduğu anlaşılır.  

Trafik polisi Tarık, Eric’in kullandığı otomobilde uyuşturucu madde olabileceği 

düşüncesiyle arama yapar. Eric’e ait valizde toplam 10 gr uyuşturucu madde bulur ve 

bunu muhafaza altına alır. 

Trafik polisleri kaza tespit tutanağı düzenledikten sonra, Ahmet ve Eric’i ifadelerini 

almak üzere Bakırköy Merkez Polis Karakolu’na götürmek isterler. Ancak Ahmet ihale 

saatinin geldiğini ve karakola gitmeyeceğini söyler. Ahmet’in direnmesi üzerine takviye 

polis ekibi çağrılır. Ahmet kendisini aracına kilitler ve kapıyı açmaz. Polis memuru 

Hakkı’nın “ifade işlemini hızlıca tamamlarsak, biz seni emniyet şeridinden gideceğin 



 

 

yere yetiştiririz” der. Bunun üzerine Ahmet kapıyı açar ve polis otosuna binerek karakola 

giderler. 

Eric karakolda Hollanda’da yaşayan eşinin ve Hollanda Başkonsolosluğunun aranmasını 

ister. Ancak polis merkezindeki telefon yurtdışı aramalarına kapalı olduğu için eşi 

aranmaz. Eric ayrıca kendisine İngilizce bilen bir avukat görevlendirilmesini ister. Polis 

memuru Hakkı, konsolosluğu aramasına gerek olmadığını, kendisinin İngilizce bildiğini 

ve Adalet Meslek Yüksekokulunu bitirdiğini, kendisinin yardımcı olabileceğini söyler. 

Bunun üzerine avukat bulunmaksızın Eric’in ifadesi alınır. Eric ifadesinde, Hollanda’da 

uyuşturucu madde kullanmanın suç olmadığını, uçağa binmeden önce uyuşturucu 

madde kullandığını, Türkiye’de uyuşturucu madde içmediğini, valizinde bulunan 

uyuşturucu maddeyi de kullanma amacıyla Türkiye’ye getirdiğini belirtir. Ayrıca 

Ahmet’ten şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen, polis memuru Hakkı yanlış 

tercüme ettiği için Eric’in şikayetçi olmadığı şeklinde tutanağa geçirir. 

Ahmet ise ifadesinde, Eric’den şikayetçi olduğunu ancak maddi zararını giderdiği 

takdirde anlaşabileceklerini belirtir. Ahmet ifadesi alındıktan sonra polis memuru 

Hakkı’ya kendisini ihaleye yetiştirmesini ister. Hakkı ise şu anda bunun mümkün 

olamayacağını belirtir. Ahmet ihaleye yetişemez ve ihaleyi başka bir firma alır. Ahmet 

avukatı Ayla’yı arar ve Eric’in ifade tutanağını alması için karakola gitmesini ister. Avukat 

Ayla Bakırköy Merkez Polis Karakoluna gider. Polis memuru Hakkı, önce avukat 

Ayla’dan vekaletnamesini görmek istediğini söyler. Ayla vekaletnamesinin 

bulunmadığını belirtir. Bunun üzerine Hakkı, Cumhuriyet Savcısı Adil’in talimatı 

olduğunu ve ifade tutanağını gösteremeyeceğini söyler.  

Ahmet’in şikayetçi olması nedeniyle Eric serbest bırakılmaz. Araya hafta sonu da girdiği 

için, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü Cumhuriyet savcısı Adil, Eric’i tutuklanması talebiyle 

Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk eder. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Eric’in 

uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu yönünden adli kontrol altına alınmasına karar 

verir ve yurt dışına çıkış yasağı koyar. 

Olay akşamı Metrobüs durağındaki Hasan’ın olay anına ilişkin çektiği görüntüler haber 

kanallarına servis edilir. Görüntülerde Ahmet’in sinyal vermeden şerit değiştirdiği 

anlaşılır. Ayrıca Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü, Ahmet’in polis aracının arkasından 

tükürdüğünü görüntülerde izleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 

duyurusunda bulunur. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı otoparka çekilen Eric ve Ahmet’in kullandıkları 

otomobiller üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verir. Soruşturmayı 

yürüten Cumhuriyet Savcısı Adil, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 



 

 

bölümünde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetini görevlendirir. Heyet 

yaptığı incelemede Eric’in kullandığı otomobilin fren muayenesinin yapılmadığını, 

araçta kış lastiği bulunmadığını tespit eder. 

 

 

NOT: Olayı iddia ve savunma makamları olarak değerlendiriniz. Bu kapsamda 

Cumhuriyet Savcısı olarak iddianame, müdafii olarak da esas hakkında savunma 

hazırlayınız. 


