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Ceza muhakemesinde ilk müdahale ancak bir suç şüphesiyle olur. Peki, bu suçu nasıl 

duyarsınız? Savcı orta bahçede gezerken bir şey görebilir ya da biri burada şöyle bir şey oldu 

diyebilir. Yahut da biri şikayet hakkını kullanarak şikayette bulunabilir. Adalet Bakanlığı 

talepte bulunabilir. Savcı gazete okurken gördüğü olay karşısında harekete geçebilir. 

Herhangi bir şekilde bir suç işlendiğine dair bir şüphe olduğu zaman hemen o andan itibaren 

suç soruşturması başlar. Kim yaptı, nasıl yaptı, nerede yaptı araştırılır ve bunun delilleri 

toplanmaya başlar. Her delil araştırması içinde çeşitli yöntemler vardır. Savcı, hakkıyla 

yaparsa, soruşturma aşamasının imparatorudur. Hep savcıdan bilgi alarak onun talimatıyla 

kolluk hareket eder. Ancak bazı konular vardır ki hakim kararı gerekir. Ama süreç bir 

şüpheyle başlar. 

Şüphe nedir? Şüphe, bir vakıanın gerçekleştiğine ilişkin bir ihtimaldir. Ama bunun 

için ne kadar şüphe gerekir. Bir suç işlenmiştir. Bu suçun kim veya kimlerin işlemiş olduğuna 

ilişkin bir şüphe gerekir. Şüphe her aşamada değişen bir ağırlıkta olmalıdır. Başlangıç 

şüphesi, soruşturma evresinin başlaması için gereken şüphedir. Dava açılması için yeterli 

şüphe; tutuklama için kuvvetli şüphe olması gerekir. Bu matematiksel bir şey değildir. Ancak 

olayın oluşuna bakılarak söylenir. Bizim bütün işimiz şüphe üzerindendir. Şüphe davanın 

sonuna kadar vardır. Ama her konuda farklı şüphe gerekir. Makul, kuvvetli, yeterli gibi. Ağır 

tedbirler için kuvvetli şüphe aranır.  

Her türlü şüphe için delil gerekir. Delil, her zaman somuttur ve her şey delil olabilir. 

Delil adı üstünde somut bir vakıadır. Somut olmayan hiçbir şey delil değildir. Her şey olabilir. 

Söz olabilir, eşya olabilir, DNA olabilir. İz ve emareler bulunur. Bunlar da delildir. Demek ki 

şüphe daima delile dayalı olur. Delillerin durumuna göre kuvvetli, zayıf, makul deriz.  

CMK kanununda güzel bir değişiklik yapıldı. Bu yaşanmış bir olaydır. Savcılar artık 

hiçbir delil olmayan durumlarda akla mantığa uygun olmayan hallerde kovuşturmaya yer 

olmadığı kararını verebilecek. Kişiyi de çağırmasına gerek bile olmayacak. Bu değişiklik 

lekelenmeme hakkı yolunda yapılan çok önemli bir değişikliktir. En basit müdahale bile 

lekelenmeyi doğuruyordu.  

 Ceza muhakemesi hukuku, aslında sizin ceza hukuku genel hükümler ve özel 

hükümlerde de gördüğünüz, devletin zor kullanma yetkisinin ceza hukuku aracılığıyla 

somutlaştığı zamanlarda bu yetkiyi kullanıp kullanılmayacağının belirlenmesidir. Dolayısıyla 

ceza muhakemesi hukuku doğrudan devletin şiddet tekelini düzenler. Devletin şiddet tekeli, 
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kamu hukukunda gördüğünüz üzere zor kullanma yetkisi devlete aittir. Dolayısıyla devlet ne 

zaman ve ne şartlarda zor kullanacağını hukukla kendisi belirler. Alacağın zorla tahsil 

edilmesi, kendisine karşı suç işleyeni cezalandırmak bu yetkiye dahildir. 

 Zor kullanma yetkisinin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak ise ceza 

muhakemesi bu halinde aslına bakarsanız ceza hukuku ya da genel olarak cezalandırma 

yetkisi bağlamında doğrudan Anayasa’nın somut olarak uygulanmasıdır. Çünkü ceza 

muhakemesi hukukunda yaptığımız her iş, işlem öyle veya böyle temel hak ve özgürlüklerden 

bir tanesini sınırlar ya da tamamen ortadan kaldırır.  

Ceza muhakemesine uygulamalı anayasa hukuku deniliyor. Herhangi bir kişiye 

yönelik yakalama, gözaltı, tutuklama tatbik ettiğimizde AY m.19’da düzenlenen kişi 

özgürlüğü ve güvenliğini sınırlamış olursunuz. Hürriyeti bağlayıcı bir ceza infaz edildiğinde 

de aynı şekildedir. Para cezası ya da el koyma uygulandığında mülkiyet hakkı sınırlanmış 

olur. Bütün bu hak ihlallerini aslında siz kesinleşmiş mahkumiyetle yapabilme imkanına 

sahipsiniz. Fakat kesinleşmiş mahkumiyetle anlamamız gereken kişinin suç işlediğine ilişkin 

hukuken kesinleşmiş ve uygulanabilir bir hüküm olmasıdır. Ancak muhakemede henüz ortada 

bir hüküm yokken, biz bir hüküm verebilmek için soruşturma ve kovuşturma sürecinde 

kişinin kendi hakkını sınırlıyoruz. Dolayısıyla ceza muhakemesi hukukunda anlatacağımız her 

şeyin ilk dayanağı aslında Anayasa oluyor. Bu yüzden Anayasa’ya atıf yaparak süreci 

ilerletmek durumundayız.  

 En basit örnek şudur: 2015 yılında bir iç güvenlik paketi çıktı. Burada bir 

arama yetkisi düzenlenmişti. Mevcut PVSK’ya göre kolluk, durdurabilir ve kimlik sorabilir ve 

tehlikenin ortaya çıktığı durumlarda üst araması yapabilir. Ancak araçların dışarıdan 

bakıldığında görülmeyen yerlerini açtırmak ve bakmak yetkisi yoktur. Yoktu.  

İç güvenlik paketiyle yapılan düzenlemeyle şu getirildi: Vali tarafından 

yetkilendirilmiş kolluk amirinin, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sözlü talimatıyla 

aracın içi de açılabilir ve aranabilir. Bu hüküm 15 gün ya da 1 ay önce AYM tarafından iptal 

edildi. İptal gerekçesi ise şudur: aramaya ilişkin tüm işlemler ya hakim kararıyla ya da 

kanunda yetkilendirilmiş makamın yazılı emriyle olur. Düzenlemede sözlü emir barındırdığı 

için AYM tarafından iptal edildi.  

Demek ki ceza muhakemesi hukuku bakımından ilk kaynağımız Anayasa’dır. 
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KAYNAKLAR 

Doğrudan Kaynaklar 

1. Kaynak:  Anayasa 

2. Kaynak: Kanundan önce ele almamız gereken ikinci bir kaynaktır. Temel hak ve 

özgürlüklerden bahsediyorsak uluslararası sözleşmeler aklımıza gelir. Temel hak ve 

özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler kanunla çatıştığında sözleşme hükümleri 

uygulanır.(Anayasa m.90) 

Uluslararası sözleşmeler denildiğinde akla İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi gelir. 

AİHS bu anlamda kanun öncesi uygulama alanı bulan bir uluslararası kaynaktır. İkinci madde 

kişi özgürlüklerini düzenler. Dolayısıyla yakalama, gözaltına alma ve tutuklama için bütün 

düzenlemeler sözleşmenin ikinci maddesine uygun olması gerekiyor. 

3. Kaynak: Kanunlar 

4. Kaynak: Yönetmelikler 

Dolaylı Kaynaklar 

1. Kaynak: Yargısal İçtihatlar 

2. Kaynak: Bilimsel İçtihatlar 

Yargısal içtihatlar bakımından Yargıtay kararlarının bağlayıcılığı vardır. Fakat son 5 yıldır 

AYM’nin bireysel başvuruda vermiş olduğu kararlar bizim için öncelikli hale gelmiştir. 

Dolayısıyla AYM kararları, İHAM kararları, Yargıtay kararları bizim bakımızdan önemlidir.  

Kaynak meselesini hallettiğimize göre gelelim ne yaptığımız sorusuna. Ceza 

muhakemesinin herhangi bir şekilde faaliyete geçebilmesi suç şüphesinin ortaya çıkmasına 

bağlıdır.  

Soruşturma İşlemleri 

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 

Madde 160 /1–Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir 

hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini 

araştırmaya başlar. 

Ceza muhakemesi süreci ne zaman başlar sorunun cevabı, suç şüphesinin ortaya 

çıktığı andır. Bitmesi ise kanundan bağımsız olarak söylersek suç şüphesinin ortadan 

kalkması anıdır. Suç şüphesinin ortadan kalkması o suçun işlenmediği şeklinde de olabilir. O 

suçun soruşturma veya kovuşturma konusu kişi tarafından işlenmediği şeklinde de olabilir, o 

suçun soruşturma veya kovuşturma konusu kişi tarafından işlendiği ve mahkum edilmesi 
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gerekliliği sonucuyla da olur. Bütün bunların tamamında ortaya çıkan suç şüphesi bir biçimde 

ortadan kalkmış olur.  

TANIMLAR 

➢ Ceza Muhakemesi Hukuku  

 Ceza muhakemesi bakımından ya da amaç ve tanım bakımından söyleyeceğimiz ilk 

husus, toplumsal düzenin, bir suçun işlenmesi suretiyle bozulduğunu gösteren şüphenin, ki biz 

buna suç şüphesi diyoruz, ortadan kaldırılması amacına hizmet eden hukuktur diyerek birinci 

basit tanımlamayı yapıyoruz.  

➢  Şüphe 

 Şüphenin ortadan kaldırılması ne zaman söz konusudur bundan bahsediyoruz. Medeni 

muhakeme alanında yapılan araştırma gerçekliğin tespiti değildir. O yüzden medeni 

muhakemenin amacına kitaplarda şekli gerçeğin tespiti denir. Bizim aradığımız gerçeklik yani 

şüphenin ortadan kalması hali şekli gerçeklik değildir; ceza muhakemesi maddi gerçeğin ne 

olduğunu araştırır. Maddi gerçeğin araştırılması bizim bakımımızdan neyi sonuçlar?  

• Kesin delil gibi deliller arası bir kast yoktur. Her şey delil olabilir ve her şey, her şeyle 

ispat edilebilir.  

• İkinci olarak delillerin bağlayıcılığı yoktur. Hakim vicdani kanaatine göre karar verir.  

Şüphenin maddi gerçeğin ortaya çıkarılarak tespit edilmesi bakımından, maddi gerçek 

açısından septik olması gerekir. Bu yüzden ceza hukuku muhakemesi her zaman şüpheyle 

başlar, şüpheyle karar verir ve şüpheyi önceler. Sonuç olarak hüküm tesis edebilmek için 

şüpheden uzak bir kanaate ulaşmak gerekir. Bu hukuki kesinliktir dememizin sebebi, 

ulaştığımız tespitin mutlak doğru olduğunu iddia edebilme şansına sahip değiliz. Hukuken 

doğrudur. Ama mutlak doğru olduğunu iddia edemeyeceğimiz için ceza muhakemesi, 

olağanüstü kanun yollarını ortaya koymuştur. Bu yüzden muhakeme septik olmayı gerektirir. 

➢ Delil 

Maddi gerçeği tespit edebilmek için başvurduğumuz araçlara delil diyoruz. 

Dolayısıyla ispat vasıtasını bir biçimde elde etmek maddi gerçeği tespit edebilmek 

bakımından zorunludur.  
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Ceza muhakemesinin amacı maddi gerçeği elde etmektir tespitini kayıt altına almamız 

lazım. O da şüpheli/sanık başta olmak üzere süreçte rol oynayan sujelik vasfına sahip diğer 

kişilerin haklarının korunması koşuluna bağlıdır. O halde ceza muhakemesinin amacı suç 

şüphesini, şüpheli sanığın başta adil yargılanma olmak üzere haklarını ve diğer süjelerin 

haklarını koruyarak maddi gerçeği tespit ederek ortadan kaldırmak şeklindedir.  

CMK m. 170/2’ye göre Cumhuriyet Savcısı yaptığı araştırma sonucunda yeter 

şüpheye ulaşırsa iddianamesini düzenleyerek, bu iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye 

sunar. Bu sunma bizim bakımımızdan bir evredir. (İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 

m.175, duruşmanın sona ermesi ve hüküm m.223) 

CMK m.272 vd. istinaf, temyiz ve olağanüstü kanun yollarıdır.  

➢ Soruşturma 

Suç şüphesiyle başlayıp iddianamenin kabulü ile biten evreye soruşturma diyoruz.  

▪ Soruşturma evresine başlanabilmesi için illa ki bir şüpheliye ihtiyaç yoktur.  

Havuzlu bahçede bir ceset bulunduğunda ve bu cesedin öldürülmüş olabileceğini 

gösterir emareler bulunduğunda artık suç şüphesi ortaya çıkmıştır. Ancak bunun kimin 

tarafından işlendiği hususu bu araştırmanın sonunda tespit edilebilecek bir husustur. 

Dolayısıyla şüpheyle iddianamenin kabulü yani kamu davasının açılması arasındaki sürece 

biz soruşturma adını veriyoruz. Bu süreçte bir şüphelimiz olabilir olmayabilir de. Ancak 

soruşturma evresinde suç şüphesi altında olan bir kişi varsa ona şüpheli diyoruz. Çünkü henüz 

kendisine bir isnat yöneltmiş durumda değiliz. Kişi sadece belirli bir fiilin işlendiği hususunda 

şüphe altındadır. Soruşturma evresinde suçtan zarar gören kişi ya da mağdur söz konusu olur.  

▪ Soruşturma evresi bakımından asıl yetkili olan cumhuriyet savcısıdır.  

Tüm işlemler onun talimatıyla gerçekleştirilir. Hakim ise CMK m.162’ye göre sulh 

ceza hakimidir.  

Hakimden bahsettiğimiz durumlarda iki ihtimal söz konusu olabilir:  

1. Soruşturma evresinde sulh ceza hakimi 

2. Kovuşturma evresinde hakimlik işi olan işlemler 

Bunlar kavramsal olarak birbirinden farklı şeylerdir. Hakim, hakimlik, mahkeme 

birbirinden farklı şeylerdir.  
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Mahkemeden söz ettiğimizde teşkilatıyla beraber bir müesseseden bahsediyoruz. 

Teşkilatın parçaları da hakim veya hakimlerdir.  

Bu tablodan şunu anlamamız gerekir. Kamu davasının açılabilmesi savcının tekelinde 

olan, savcının karar verdiği bir husus değildir. CMK m.175’te iddianamenin kabulü ile kamu 

davası açılıyor denilmekte. Dolayısıyla savcının iddianame düzenlemiş olması soruşturmanın 

bittiği anlamına gelmez. Bu iddianamenin yöneltildiği mahkeme tarafından kabul veya 

reddedildiği anlamına gelir. İade ettiği durumlarda biz hala soruşturma evresinde kalmaya 

devam ederiz. İddianameyi sunup şüpheliyi tespit ettiğimizde – her iddianamede bir şüpheli 

gerekir - henüz kabulden önce şüpheli yakalandı. Tutuklama kararını soruşturma evresindeyse 

sulh ceza hakimi; kovuşturma evresinde ise görevli ve yetkili mahkeme verir.  

▪ Soruşturma evresinde temel prensip gizliliktir; kovuşturma evresinde özellik 

duruşmada aleniliktir.  

▪ Soruşturma evresinde tüm işlemler yazılı olur. Sözlü olanlar da tutanağa 

geçirilir. Kovuşturma evresinde ise işlemler sözlü olarak yapılır.  

➢  Kovuşturma  

İddianamenin kabulünden olağan kanun yollarının bitmesine kadar olan sürece 

kovuşturma denir.  

Kovuşturma evresinde artık bizim elimizde suç şüphesi altında olan bir kişi yoktur. 

Artık kendisine suç isnat edilen bir ‘’sanık’’ vardır.  

▪ Hukuki yardım sunan avukata burada da müdafi denir.  

Mağdur veya suçtan zarar gören burada da varlığını korur. Burada değişiklik yok. 

Ancak mağdur veya suçtan zarar gören kovuşturmada bir makam işgal etmek istiyorsa, süje 

olarak katılmak istiyorsa o zaman katılan sıfatını üstlenebilir. Üstlenebilir diyoruz. Demek ki 

sadece mağdur veya sadece suçtan zarar gören olarak da bulunabilir. Ancak katılan olmak bu 

kişilere bir takım ek yetki ve imkanlar sağlar.  

▪ Katılanı temsil eden kişiye de vekil diyoruz.  

Kovuşturma evresi 3 ana bölümden oluşur: 

1. İddianamenin kabulü ile duruşma günü arasındaki duruşma hazırlığı 

2. Duruşma ve hüküm 

3. Kanun yolları ve kesinleşme 
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Yani kanun yolları evresinde de biz hala kovuşturma evresindeyiz.  

CEZA MUHAKEMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Ceza muhakemesinin tarihsel gelişiminde 2 farklı sistem bulunur: 

Tahkim Sistemi 

Tahkim sisteminde normu korumakla yetkilendirilmiş makam - bu kilise, kral veya 

kralın seçtiği bir kişi olabilir -  hem iddiayı ortaya atar, hem iddiayı araştırır, hem de hükmü 

verdikten sonra infaz eder. Dolayısıyla burada yapılan işlem karşılıklı bir işlem değil, bir 

makamın tahkikat işlemidir. Araştırır, yargılar ve hükmün infazını gerçekleştirir. 

İtham Sistemi 

Fransız devriminin sonrasında artık süjelik ortaya çıkmıştır. Suç isnat edilen kişi konu 

değil, muhataptır. Dolayısıyla bağımsız süjedir. Eşitler arası bir ilişki söz konusudur. Bu 

eşitlerden ilki suç şüphesini ortaya atan makamdır ve diğerlerinden bağımsızdır. Hem ithamı 

yapan hem de karar veren makam aynı olursa bu sistem önyargılı hüküm vermeyi sonuçlar. 

Bu kişinin ithamı veya iddiası diyalektik anlamda teze tekabül eder. Bağımsız süje, kendisine 

suç isnat edilen kişi şuan sanık veya şüpheli, bir savunma makamı olarak antitez geliştirir. 

Son otorite de karar verecek olandır. İki tarafın karşılıklı tezleri üzerinden bir sonuca varır.  

İtham sisteminde 2 tane temel özellik vardır: 

1. İki süje tek makamda toplanmaz. Süjeler birbirinden ayrılmıştır. Yani isnat 

eden, savunan, karar veren tek makamda toplanmaz. 

2. Bunların tamamı bağımsız süjedir. Suç isnat edilen kişi muhatap bir birey 

olarak kabul edilir. 

Bugün bizim geldiğimiz nokta aslına bakarsanız 1876 sonrası itham sistemidir.  

CEZA MUHAKEMESİ NORMLARININ YER ZAMAN 

BAKIMINDAN UYGULANMASI VE YORUMLANMASI 

 Yer Bakımından Uygulama 

Her ülke kendi ulusal mahkemelerinde kendi ulusal kanununu uygular. 

Zaman Bakımından Uygulama 
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Asıl problemli olan farklı noktalar zaman bakımından uygulama ile yorum noktasında 

ortaya çıkar.  

• Derhal Uygulama ve Geriye Yürümezlik Prensibi 

Maddi ceza hukukunda ceza normları derhal uygulanırlar ve prensip olarak geçmişse 

yürümezler. Ancak failin lehine yapılan bir düzenleme geçmişe etkilidir. Lehe olanın geriye 

yürümesi de eşitliğin tesisi bakımındandır. Farklı dönemlerde işlenmiş olsa bile yeni kanunla 

lehe bir hüküm getirilmişse bu lehe hüküm o suçu iddia edilen herkese uygulanması gerekir. 

Ceza muhakemesi kuralları yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren şüphelinin, sanığın, 

suçtan zarar görenin, katılanın veya diğer süjelerin durumunu olumlu veya olumsuz 

etkilediğine bakılmaksızın derhal uygulanır.  

Ceza muhakemesi kuralları geriye hiçbir biçimde yürümezler. Çünkü her işlem 

yapıldığı tarihteki norma göre hukuka uygun veya aykırı olarak değerlendirilir.  

➢ Yorum 

Klasik yorum kaideleri ceza muhakemesi kanunları bakımından da geçerlidir. Lafız ile 

bağlıyız. Lafzı amaçsal yorumlamak durumundayız.  Amaçsal yorumda da Anayasa’nın, 

AİHS’in ve AYM ile İHAM’ın kararlarını dikkate almak durumundayız. Buradaki tartışmalı 

husus kıyas meselesidir.  

Hatırlayacaksınız maddi ceza hukuku kıyasa yol açacak şekilde geniş yorumlamayı 

reddediyor. Bunun temel nedeni hukuki güvenilirlik meselesidir. Ceza muhakemesi 

hukukunda hakim çekimser kalma şansına sahip değildir. Hüküm açıklamak zorundadır. 

Dolayısıyla boşluk olması ihtimali sürecin tamamlanabilmesi için yoktur. Bu yüzden ceza 

muhakemesi hukukunda kıyas mümkündür. Bir hukuki soruna ilişkin kanun koyucu açıkça 

iradesini yazmamışsa 

1. Diğer usul kanunlarında 

2. Ana ilkelerle çatışmamak şartıyla kanun içindeki diğer hükümlerle 

3. Ana hükümlerle çatışmamak koşuluyla ve gerekçelendirmek koşuluyla normatif 

düzlemden bağımsız olarak hakim sorunu çözmek zorundadır. 

Kıyas serbestisinin 2 istisnası vardır. Yani kıyas mümkündür. Bu iki hal hariç: 

1. Sınırlayıcı hükümlerde kıyas yasağı: Dayanağı AY m.13’tür. Temel hak ve 

özgürlükler ancak ilgili maddede belirtilen sebeplerle hakkın özüne dokunmaksızın, 
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demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmadan kanunla sınırlanır. Kanunla 

sınırlanır ifadesi ceza muhakemesi kanununda yer alan tüm sınırlayıcı tedbirler 

bakımından kıyasın mümkün olmadığını ifade eder. 

Örneğin; CMK m. 135 telekomünikasyonun denetlenebileceği suçları tek tek sayar. Bu 

listede olmayan bir suçu, bu suç da listedekiler kadar ağır veya daha ağır ceza ile 

cezalandırılıyor gibi gerekçelerle telekomünikasyonu denetleyemezsiniz. Çünkü bu hükümler 

temel hak ve özgürlükleri sınırlayıcı hükümlerdir. Kıyasa konu olamazlar. 

2. İstisnai hükümlerde kıyas yasağı: Kanun koyucu genel sistemin işleyişi için istisna 

öngörmüşse, bu istisnanın kıyas yoluyla genişletilebilmesi mümkün değildir.  

Örneğin, tanıklıktan çekilebilecek kişiler.. Tanıklıktan çekilme hükümleri istisnadır. 

Çünkü genel olarak tanıklık yapma zorunluluğu düzenlenir. O halde bu hükmün kıyas yoluyla 

genişletilme imkanı yoktur. 

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İLKELERİ 

❖ Hukuk Devleti İlkesi 

Devlet şiddet tekelini kullanırken kendi koyduğu hukuk kurallarıyla bağlı olmak 

zorundadır. Dolayısıyla muhakeme sürecinin işleyişinde hukuk devletin ve buna bağlı olarak 

Anayasa’nın bireylere sağladığı temel güvencelere riayet etmek zorundadır. Hukuk devleti 

ilkesinin somutlaşmış şeklini pek çok ilkeyle iç içe geçmiş olarak CMK’da görürsünüz. 

Örneğin m. 148 (İfade alma ve sorguda yasak usuller) 

❖ İşkence Yasağı  

Bunun bir ilke olarak ceza muhakemesi alanında zikredilmesinin sebebi 2 tanedir: 

1. Ceza muhakemesinin tarihsel arka planındaki işleyişinin işkencenin bir 

kurumsal yöntem olarak kullanılıyor olması 

2. Türkiye üzerinde işkencenin en azından 90larda kurumsal olarak işletilen bir 

mekanizma olması. İHAM’da 96, 97’ye kadar işkence ve fena muamele 

yasağının ihlali sebebiyle ülkemizden çok başvuru vardı.  

Kişinin bedeninin bu şekilde bir ispat vasıtası olarak kullanılması ve sanığın beyanın 

da en önemli delil olarak kabul edilmesi orta vadede bizde kanuni düzenlemelere ve süreçte 

Yargıtay kararlarına da yön vermiştir. 
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AY m.38’e 2001 de getirilen bir değişikle, kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular 

delil olarak kullanılamaz ifadesi girdi. Böylece işkence, fena muamele gibi araçlarla elde 

edilmiş delillerin kullanılmasının önüne geçilmiş oldu. Mevcut düzenlemedeki yansıması 

(m.148; ifade alma ve sorguda yasak usuller, m.206; delillerin ortaya konulması ve reddi, 

m.289; hukuka kesin aykırılık halleri) 

❖ Ölçülülük İlkesi 

Ölçülülük ilkesi yine AY m.13’ten kaynaklanmaktadır. Temel ilkedir. Özgürlüklere 

yönelik sınırlamalar ölçülülük ilkesine aykırı olamazlar. Ölçülülük ile kastedilen şey şudur: 

Ceza muhakemesi alanında soruşturmayı ve kovuşturmayı ilerletmek için başvurulan tedbirler 

masumiyet karinesi sebebiyle henüz hakkında hüküm tesis edilmemiş bir kişinin temel hak ve 

özgürlüklerini kısıtlar. Dolayısıyla bu kısıtlamanın temel amacı, suç şüphesiyle bozulduğunu 

düşündüğümüz kamu düzenini yeniden tesis etmektir. O halde başvurduğumuz tedbir veya 

yaptığımız işlemin suç şüphesinin yarattığı tahribattan daha büyük bir tahribata neden 

olmaması gerekir. Dolayısıyla isnat edilen soruşturma, kovuşturma konusu suç ve o kişi 

bakımından hali hazırda mevcut delil durumu uygulanacak tedbirin tatbikinde hem yoğunluk 

olarak hem de süre olarak dikkate alınmak durumundadır. Ölçülü, amiyane tabirle attığınız 

taşın ürküttüğünüz kuşa değmesi gerekir.  

Örneğin iki yılın altında cezayı gerektiren suçlar bakımından tutuklama yasaktır. 

Tutuklama nedenlerinin tamamı olsa bile yasaktır. Sadece adli para cezası gerektiren suçlarda 

tutuklama yasaktır vs. 

Ölçülülük ceza muhakemesi bakımından özel anlam taşır: 

1) Bu tür tedbirlerin tatbiki bakımından meşruluk temelidir. 

2) Bu tedbirlerin niceliğinin sınırlanması bakımından meşruluk temelidir. 

Yani ölçülü olduğu zaman ve ölçülü olduğu kadar tedbire başvurabilirsiniz. 

Başlangıçta yağmadan tutuklama kararı verilirse ölçülüdür. Cezanın alt limitinin 7 yıl 

olduğunu düşünürsek kişiyi 5 yıl içerde tutmak ölçülü değildir. Çünkü kişiyi 7 yıla mahkum 

etseniz bile yatıracağınız süre 5 yıldan azdır.  

❖ Adil Yargılanma Hakkı 

Muhakemeyi etkileyen en önemli insan hakkı adil yargılanma hakkıdır. Yani 

yargılamanın tüm süjelerinin yargılamanın her aşamasında eşit imkanlara sahip olması ve 
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birinin özellikle şüpheli veya sanığın dezavantajlı konuma düşürülmemesinin meselesidir. 

Tek tek içeriğini söylediğimizde anlaşılacaktır. 

1. Silahların eşitliğini sağlar.  

Yani kovuşturma evresi bakımından – adil yargılanma hakkı prensip olarak bu evre 

içinde kabul edilir. Çünkü soruşturmadaki iş ve işlemler için örneğin tutuklama dediğimiz 

tedbir sözleşmenin 2.maddesi bakımından önemlidir- silahların eşitliği prensibi iddia makamı 

ile şüpheli veya sanığın eşit imkanlara sahip olması anlamındadır. Dolayısıyla savcıya 

sağlanan ek imkanların şüpheli, sanık veya müdafiye sağlanmaması eşitliği bozacaktır. Bu eşit 

imkan, hem talepte bulunmak bakımından geçerlidir, hem delillerin sunulması ve tartışılması 

bakımından, hem de hazır bulunmak bakımından, hem de verilecek hükme karşı başvurular 

bakımından geçerlidir.  

(Karar İncelemeye İlişkin Açıklama) 

Karar inceleme yapılırken ilk aşama olayda ne olduğunu anlamaktır.  

İkinci aşama ise olayla ilgili hukuki sorundur. Hukuki sorunu tespit etmemiz 

gerekiyor.  

Üçüncü aşama olarak hukuki sorunla ilgili olarak mercilerin çözüm yolları vardır.  

Karar incelemesinde tartışma, analiz ve çözüm yer alır. Ceza muhakemesi hukuku 

bakımından yer bakımından uygulama, kişi bakımından uygulama vardır. Mesela kişi 

bakımından uygulamada ceza muhakemesi kuralları Türkiye’de bulunan herkese uygulanır 

diyebilir miyiz? Sadece Türk vatandaşları için mi uygularız? Örneğin aklınıza 

dokunulmazlıklar, yasama sorumsuzluğu veya diplomatik dokunulmazlıklar gelmelidir. 

Örneğin diplomatlara ceza muhakemesi kurallarını uygulayabilir miyiz? Büyükelçiye koruma 

tedbiri uygulayabilir miyiz? Şuan çok gündemde olan bir konudur. Bu konuda uluslararası 

sözleşme vardır. Kişi diplomatsa onun hakkında yakalama, tutuklama kararı uygulanamaz. 

Persona Non Grata ilan ederek sınır dışı edilebilir. Ama kişi diplomat değilse uygulanır.  

Ceza muhakemesi hukukunda teşkilatları kafanızda oturtmanız gerekir. Ceza 

hukukuna ilişkin yargılama sistemi dediğinizde bir tanesi savcılıktır. Çok önemlidir. Çünkü 

savcı davayı açar. Savcı için soruşturma aşamasının imparatorudur demiştik. Savcılık idari bir 

makamdır ama yargısal işlemler de yürütür. Savcılığın en önemli parçası da adli kolluktur.   
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  ADİL YARGILANMA HAKKI (DEVAM) 

❖ Silahların Eşitliği İlkesi 

Silahların eşitliği ilkesi için yargılamanın suçlayan ve suçlanan taraflarının sürecin 

tamamının gelişimi bakımından ve sürecin tamamındaki fonksiyonlar bakımından eşit 

imkanlara sahip olmasıdır demiştik. Silahların eşitliği tam olarak nasıl sağlanır meselesi her 

ülkenin ceza adaleti sistemindeki tercihe bağlanmıştır. Bizdeki gibi kamusal bir soruşturma 

makamı dizayn edilen ülkelerde, Kıta Avrupası’nda olduğu gibi kamusal bir soruşturma 

makamı dizayn ettiğinizde, ister istemez görüntü savcılığın veya itham eden makamın 

savunmaya nazaran daha üstün imkanlara sahip olması şeklindedir. Aslında bizdeki görünüm 

yani savcılığın savunma makamına ya da itham edenin savunana nazaran avantajlı durumda 

olması kamusal otoritesinden ziyade sistem içinde konumlandığı yerden ve savunma ile 

ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bunun ikinci alternatifi tamamen özel, yargı dışı bir makam 

olarak dizayn edilmesidir.  

❖ Kanuni Hakim İlkesi 

Kanuni hakim, doğal hakim ve buna bağlı olarak da tarafsız ve bağımsız hakim 

ilkesinden bahsedelim. AİHS’in 6.maddesi kanuni hakim güvencesinden açıkça söz 

etmektedir. 

Kişinin herhangi bir isnat karşısında yargılanacağı mahkemenin veya hakimin 

yetkisinin şekli anlamda bir kanunla kurulması zorunluluğudur. Doğal hakimden kast edilen 

ise kişinin fiili işlediği sırada kurulu bir mahkeme önünde yargılanabilmesidir. Burada iki özel 

duruma değinmek gerekiyor. Bu da bizde sıklıkla karşılaşılan özel yetkili mahkeme pratiğidir. 

Ya da bir dönem için Sıkıyönetim Mahkemesi diğer bir dönem için Devlet Güvenlik 

Mahkemesi pratiğidir.  

❖ Hakimin Tarafsızlığı veya Bağımsızlığı İlkesi 

Tarafsız hakim, yargılamanın süjeleri açısında hakimin karar vereceği makamın nötr 

olması ya da eşit mesafede olmasıdır. Hakimin tarafsızlığının teminine yönelik kurallar 

CMK’nın 22 vd. düzenlenmiştir. Hakimin yasaklılık halleri ve ret sebepleri içerisindedir.  

Hakimin bağımsızlığı ise karar verici makamın, AY’daki ifade ile ‘Anayasa’ya, 

kanuna, hukuka ve vicdanına göre’ karar verebilmesi üzerinde etkili olabilecek dışsal 

faktörleri sınırlamaya yönelik bir ilkedir. Dışsal faktörler; Diğer devlet erkleridir. Yasama ve 

yürütmedir. Yargılamanın taraflarıdır. Kamuoyu ve 3.kişilerdir. 
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❖ Meram Anlatma İlkesi 

Adil yargılanma hakkının bir görünümüdür. Hem özel hukuk bakımından hem de ceza 

hukuku bakımından geçerlidir. Aslında savunma hakkıyla iç içe değerlendirilmesi gereken bir 

haktır. Fakat meram anlatma ilkesi veya hakkı, yargılamanın her iki süjesi bakımından da 

geçerlidir. Sadece şüpheli sanık için değil aynı zamanda suçtan zarar gören veya katılan 

bakımından da geçerlidir. Çünkü meram anlatma aynı zamanda hak arama özgürlüğünün de 

aynı zamanda bir görünümüdür. 

Meram anlatma hakkının tam olarak kullanılabilmesi aslında süjenin, mahkemeye 

veya karşı çıktığı delil neredeyse ona erişebilmesine de bağlıdır.  

Şüpheli bakımından asıl önemli husus savunma hakkıdır. Savunma hakkı sadece 

sözleşmede değil, adil yargılanma hakkının bir gereği olarak Anayasa’da aynı zamanda 

CMK’da düzenlenmiş bir haktır. Herhangi bir kısıtlama CMK m.289’a göre hukuka kesin 

aykırılık halleri arasında sayılmıştır.  

Hukuka kesin aykırılık hâlleri 

Madde 289 –  (1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde 

hukuka kesin aykırılık var sayılır: 

… 

h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması. 

Etkisine bakılmaksızın hüküm böyle bir durumda temyiz mercii tarafından bozulur. 

İstinaf bakımından da herhangi bir yeni yargılama yapılmaksızın yeniden karar vermek üzere 

ilk derece mahkemesini gerektiren nedenlerden birisidir.  

Savunma hakkı bünyesinde neleri barındırır? 

1. Mahkemeye erişim hakkını içinde barındırır. Sanığın mahkemeye erişimi kısıtlayan her 

türlü engel veya her türlü hukuka aykırılık dolaylı olarak savunma hakkının 

kısıtlanmasını sonuçlar.  

2. Aydınlatma yükümlülüğü ve isnadı ve hakları öğrenme hakkının kısıtlanması savunma 

hakkını kısıtlar. İsnadı ve hakları öğrenme hakkı, kişinin kendisine yönelik suçlamayla 

beraber bu suçlamanın dayanağı olan delillere erişebilmesi imkanını içinde barındırır.  

3. Müdafinin yardımından yararlanmak hakkı savunma hakkının bir parçasıdır.  

Bizdeki mevcut düzenleme, müdafi bakımından ikili bir ayrım yapar:  

a) Kişi kendisi bir müdafi seçebilir. Eğer seçilmiş bir müdafi varsa herhangi bir 

problem yoktur. 
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b) Kişinin seçtiği bir müdafi olmayabilir. Kişinin seçtiği bir müdafi yoksa burada da 

ikili bir ayrım söz konusudur: 

i. Zorunlu Müdafilik: Kanunun şüphelinin veya sanığın iradesine bakmaksızın bir 

müdafiyi zorunlu gördüğü hallerdir. Bu hallerde kişi istemese bile ve hatta karşı çıksa 

bile kendisi için bir müdafi görevlendirilir.  

• Alt sınırın 5 yıldan fazla olduğu soruşturma ve kovuşturma 

• Şüpheli/Sanığın 18 yaşından küçük olduğu durumlar 

• Şüpheli/Sanığın akıl hastası olduğu şüphesiyle gözetim altına alındığı durumlar 

• Şüpheli/Sanığın kaçak olduğu durumlar. Yani hakkında açılmış kovuşturmayı 

sonuçsuz bırakmak için yurtdışında olduğu veya yurtiçinde saklandığı haller 

Bu gibi hallerde kişi istemese bile kendisine müdafi görevlendirilmesi zorunludur. 

ii. Bazı işlemler bakımından kanun zorunlu müdafiliği arar. Örneğin sorgu ve 

tutuklamaya sevk durumunda olmasa ve istemese bile kişiye bir müdafinin 

görevlendirilmesi söz konusu olur.  

iii. Bu haller dışında kalan ve seçilmiş müdafisi olmayan kişi de talep ettiğinde ona bir 

müdafi görevlendirilmesi zorunludur. Az önce saydığımız zorunlu hallerin dışında, bu 

durumda müdafi hukuki bir zorunluluk değildir. Ancak talep edildiği durumda bir 

görevlendirme mecburiyeti vardır. Soruşturma evresindeysek savcı tarafından; 

kovuşturma evresindeysek mahkeme tarafından bir zorunluluktur. 

Kişinin müdafiden faydalanma hakkının gerçek anlamda kullanılabilmesi için 

müdafiye sağlanan yetkilerin de sınırlanmaması gerekir.  

Savunma hakkıyla ilgili son husus delillere erişim yetkisidir. Sanık bu anlamda 

aydınlatma içerisinde kendisine yönelik suçlamanın dayanaklarına ve bu delillere erişebilmesi 

gerekir. Şüpheli/Sanığın hazır bulunmadığı duruşmalarda ortaya konan bir delil, 

mahkumiyetin en önemli dayanağı ise Yargıtaya göre bu bir bozma nedenidir.  

SEGBİS meselesi yani telekonferansla şüpheli/sanığın duruşmaya getirilmeksizin 

katılımının sağlanmasının ilk ortaya çıkışı İtalya’dır. İtalya’da mafya yargılamalarında 

gündeme geldi ve İHAM önüne geldi. İHAM bu usulün tek başına sözleşmeye aykırı 

olmadığına karar verdi. Ancak birtakım kısıtlamalar getirdi: 
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1. Öncelikle bu uygulamanın zorunlu olması gerekir. Yani keyfi olarak uygulanması 

durumunda mahkemeye erişimi kısıtlar sonucuna ulaştı. 

2. Bu zorunluluk güvenlik gerekçesiyle ancak olmalıdır. Devletin bu anlamda riski 

ortadan kaldırma gücünün ciddi şekilde şüpheli olması gerekir. 

3. Kişinin bu anlamda duruşmadan uzak tutularak yargılamasının yapılıyor olması, 

duruşmada var olduğu durumda erişebileceği imkanlardan yoksun bırakmamak 

şeklinde olmalıdır. Yani hem orada hem burada müdafi olacak, hem oradan hem 

buradan dosyaya erişme imkanı olacak.  

Bizdeki yargılamalar bakımından SEGBİS’in bir kolaya kaçma mekanizması olduğu 

çok aşikar. 

❖ Makul Sürede Yargılanma Hakkı 

Adil sürede yargılanma hakkının bir parçasıdır. Ne kadar süre makuldür sorusu hem 

AYM’in 2012’den beri bireysel başvuru içtihadında hem de İHAM’ın içtihatlarında 

yargılamanın konusuna, delillerin durumuna, sanık sayısına göre belirlenir.  Burada 

bakılan temel ölçüt şudur: yargılama bittiğinde mahkeme geriye doğru yapılan işlemler ve bu 

işlemler arasındaki sürelere bakılıyor. Mahkemenin ortalama iş yükü de hesap edilerek bu 

işlemler arasında bırakılan zaman dilimleri totalde yargılamanın kabul edilemeyecek derecede 

uzamasına neden olmuşsa bu durum makul sürece yargılanma hakkının ihlalidir sonucuna 

ulaşıyor.  

❖ Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 

Kişi kendisiyle ilgili verilmiş kararın, bir üst merci tarafından denetlenmesini talep 

etmek ve devlet de bu imkanı sağlamak durumundadır. Burada sağlanması gereken 

zorunluluk, protokol tarafından 2 dereceli olarak öngörülmüş durumdadır.  Burada 2 

dereceden maksat hüküm, bir denetim ve bir denetim dahadır.  

Tartışmalı hususu da söyleyelim. Sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu kararlardır. 

Çünkü soruşturma evresinde bir hakim kararına ihtiyaç ortaya çıktığında, kararı verecek 

mercii sulh ceza hakimliğidir. Sulh ceza hakimliklerinin kararlarına karşı başvurularda 

denetimi kim yapıyor? Dolayısıyla bu bir üst mercii değildir.  

❖ İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
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Adil yargılanma hakkının içindeki gerekliliklerin tamamı kovuşturma için de 

geçerlidir. İsnadı ve hakları öğrenme hakkı, devletin şiddet tekeli ile birey arasındaki 

ilişkinin eşitler arası bir ilişki olmasından kaynaklanır.  

Aydınlatma yükümlülüğü her yapılan işleme göre farklı bir tarza bürünür. Şimdi 

vereceğim örneklerin çoğu işlem esaslılardır. Ama örneğin tesis edilen hükümde de bir 

aydınlatma yükümlülüğü vardır. Kanun yolu ve süresini göstermek zorundadır. Aslında bu da 

aydınlatma yükümlülüğünün bir sonucudur.  

Aydınlatma yükümlülüğü 2 ana parçadan oluşur: 

1. İsnadın kişiye anlatılması 

İsnattan maksat şudur: Kişiye tam olarak hangi fiili işlediği şüphesiyle işlem 

yapıldığının kendisine bildirilmesidir. Örneğin kişinin örgüt üyeliğinden yakalanması, evinin 

bu sebeple aranması şeklindeki beyan da teknik olarak aydınlatma değildir. Çünkü örgüt 

üyeliği bir fiildir. Ancak kişi bakımından tanımlanabilir bir fiil değildir. Hangi somut fiilin 

örgüt üyeliği olarak nitelendirildiğinin anlatılması gerekir.  

2. Hakların hatırlatılması 

Her somut işlem bakımından kanunun kişiye sağladığı hakların bir yükümlülük olarak 

kişiye hatırlatılması gerekiyor.  

Aydınlatma yükümlülüğü ve isnadı anlatma yükümlülüğü ya da hakları dağınık 

biçimde düzenlenmiştir. Dolayısıyla her bir iş veya işlem bakımından bağımsız olarak 

aydınlatma yükümlülüğünü düzenlemiş durumdadır.  

❖ Masumiyet Karinesi  

Kişinin suçlu olarak algılanmasını sonuçlayacak işlemlerden ve davranışlardan 

soruşturma veya kovuşturma organının kaçınması icap eder. Bir karineden bahsediyorsanız 

zaten aksi ispat edilene kadar o kişiyi masum saymak durumundasınız. Aksinin nasıl ispat 

edileceğini zaten AY m. 38/4 belirtmiştir.  

Örneğin masumiyet karinesinden söz ediyorsanız, kanun belirli suçlarda kesin hüküm 

sonucunu doğurtmamışsa sanki hüküm kesinleşmiş gibi bir sonuca ulaşamazsınız.  

İlerde hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir müesseseden bahsedeceğiz. İki 

yılın altındaki somut cezalarda belirli şartlar var ise hükmün hukuki sonuç doğurması 
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engellenir. HAGB kararının uygulandığı durumlarda masumiyet karinesi gereği sanki 

kesinleşmiş bir hüküm varmış gibi kişiye yönelik herhangi bir işlem yapamazsınız.  

❖ Dosyaya Erişim Yetkisi 

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi  

Madde 153 – (Değişik: 2/12/2014-6572/44 md.)  

(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız 

olarak alabilir. 

(2) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye 

düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Bu karar ancak aşağıda 

sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:  

… 

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır 

bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza 

altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir. 

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 

Şüpheli, sanık veya müdafiyi soruşturma veya kovuşturma evresinde oluşturulan ya da 

toplanan delillerin yer aldığı dosyaya ulaşabilmek yetkisine sahiptir.  

Dosya dediğimiz şey yalnızca kağıttan ibaret değildir. Sadece evraka değil, somut eşya 

niteliğindeki delillere ulaşabilmek veya bir suç mahalline girebilmek de dosyaya erişme 

hakkının bir parçasıdır. 

CMK m. 153 sınırlı bazı hallerde sadece soruşturma evresi için geçerli olmak 

koşuluyla dosyaya erişim yetkisinin kısıtlanabilmesine imkan veriyor. Bunlar 153’te sayılan 

suçların soruşturulduğu durumlardadır. Sulh ceza hakiminin kararıyla müdafinin veya 

şüphelinin dosyaya erişim yetkisi kısıtlanabilir. Şüphelinin ya da müdafinin hazır bulunma 

yetkisine ilişkin evrakların – ifade tutanağı gibi, keşif tutanağı, bilirkişi raporu gibi – 

erişiminin sınırlanabilmesi mümkün değildir. 

MUHAKEMENİN YÜRÜŞÜNE İLİŞKİN İLKELER 

❖ Soruşturmanın ve Kovuşturmanın Kamusallığı 

Yani ceza muhakemesi süreci gerek soruşturma gerek kovuşturma evresinin başlangıcı 

veya bitişi itibariyle özel kişiler tarafından başlatılabilen veya bitirilebilen bir süreç değildir. 

(m.170; kamu davası açma görevi) 

CMK m.170’e bakarsanız kamu davasını açmak görevi Cumhuriyet savcısına 

veriliyor. Herhangi bir suç şüphesini, suç haberini gösteren olgu öğrenildiğinde araştırma 

görevi yine Cumhuriyet savcısına veriliyor. İddianamenin kabulünden sonraki görevler 
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mahkemelerindir. Yani ceza davası açılabilmesi için sürece mutlaka Cumhuriyet savcısının 

dahil olması gerekiyor. 

Muhakeme engeli olarak üzerinde duracağımız birkaç kurum dışında şikayet veya 

uzlaşma gibi, sürecin sona erdirilebilmesi de özel kişilerin iradesi dışındadır. Eski usul 

kanununda şahsi dava dediğimiz bir müessesesi daha sonra kaldırıldı.  

Siz eğer kişilerin işlediği suçlardan dolayı dava açma yetkisini bir kamu otoritesine 

verirseniz, davayı sürdürme imkanını da bağımsız olarak mahkemelere verirseniz birtakım 

yükümlülükler getirmek durumunda olursunuz. Buna da biz soruşturmanın ve kovuşturmanın 

mecburiliği ilkesi adını veririz. Her ilkeye mecburilik bakımından farklı sonuçlar doğurur.  

Soruşturmanın ve kamu davasının mecburiliği ilkesinin muhatabı, kamu davasını 

açmak görevi kendisine verilmiş olan Cumhuriyet savcısıdır ve kamu davasının mecburiliği 

ilkesi 3 zorunluluğu beraberinde getirir: 

1. Araştırma mecburiyeti 

2. İddianame düzenleyerek dava açılmasını talep etme mecburiyeti 

3. Dava açılması durumunda davayı takip mecburiyeti 

İhbar veya şikayet yoluyla Cumhuriyet savcısı, bir suçun işlendiğini öğrenirse elindeki 

adli kolluk marifetiyle işin esasını araştırmaya başlar. Bu araştırma mecburiyetinin pozitif 

dayanağıdır.  

Duruşmaya ilişkin hükümlere bakarsanız istisnası teşkilat kanununda yer alır, ağır 

ceza mahkemesindeki duruşmalarda Cumhuriyet savcısının hazır bulunması zorunludur. 

Cumhuriyet savcısı, araştırma sonucunda elde ettiği bilgiler yetiyorsa iddianemeyi 

düzenlemek ve dava açıldıktan sonra da süreci takip etmek zorundadır. Kovuşturma evresi 

bakımından ise mahkemenin görevi açılan davayı sürdürmek ve sonuçlandırmaktır.  

Kamu davasının veya soruşturmanın mecburiliği ilkesinin zıddı yani açmak zorunda 

olmamak veya açma konusunda takdir yetkisine sahip olmak ise maslahata uygunluk ilkesi 

olarak adlandırılır. Bizim sistemimiz mecburilik ilkesine üzerine kuruludur. Ama maslahata 

uygunluğun geçerli olduğu sistemlerde Cumhuriyet savcısının ya da dava açmaya yetkili 

makamın açıp açmamak konusunda takdir yetkisi vardır. Bu takdir yetkisi pazarlık suretiyle 

davanın açılmaması hususunda anlaşma şeklinde de olabilir.  

Bizim hukukumuzda mecburilik ilkesi geçerli olmakla beraber, sınırlı da olsa 

maslahata uygunluğun yansımaları mevcuttur.  
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 Belirli durumlarda Cumhuriyet savcısına dava açmak konusunda takdir yetkisi 

veriliyor. Takdir yetkisinden bahsettiğimize göre bu durumlarda dahi dava açma imkanına 

savcı sahiptir. Şahsi cezasızlık nedenlerinin olduğu durumlarda veya cezasızlığı sonuçlayan 

etkin pişmanlık hallerinde Cumhuriyet savcısı yeterli şüpheye ulaşsa bile dava açmayabilir.  

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi diye bir müessese vardır. Bu da maslahata 

uygunluk ilkesinin görünümüdür. Cumhuriyet savcısı 1 yıldan daha az cezayı gerektiren 

şikayete bağlı suçlarda eğer kişinin tekrar suç işlemeyeceğine kanaat getirirse, suç sebebiyle 

ortaya çıkan zarar giderilmişse ve kişinin daha önceden kasten işlenmiş suçlardan dolayı 

mahkumiyeti yoksa tıpkı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında olduğu gibi kamu 

davasının açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilir. 

 Temel prensip, kamu davasının açılmasının mecburiliğidir. İstisnası maslahata 

uygunluk ilkesidir. Bizde geçerli olan ilke mecburiliktir. Ama üç noktada kanun koyucu, 

takdir yetkisine alan tanımıştır.  

1) Şahsi cezasızlık sebepleri 

2) Cezasızlığı sonuçlayan etkin pişmanlık halleri 

3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

❖ Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi  

Madde 225 – (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir.  

Bu düzenleme ceza davasının konusunu belirliyor. Ceza davasının konusu suç 

oluşturduğu ileri sürülen somut fiildir. Ceza davasının muhatabı da bu fiili işlediği ileri 

sürülen kişidir.  

Herhangi bir ilişkide bir fiilin yargılama konusu edilebilmesi için veya bir kişinin ceza 

davasında sanık olması için mutlaka hakkında bir dava açılması gerekir. İddianamede 

zikredilmemiş bir kişi, davanın ve hükmün konusu olamaz. Yargılama sırasında mahkeme, 

kişinin başka bir suç işlediğini veya yargılama sırasında bir başka kişinin suça iştirak ettiğini 

fark etse bile davaya dahil edebilme imkanı yoktur. Çünkü o kişi veya fiil için açılmış bir 

dava yoktur. Cumhuriyet savcısına bir fiil daha var ya da bir fiilin işlendiğine ilişkin şüphe 

ortaya çıktı veya başka bir şüpheliye ilişkin şüphe ortaya çıktı şeklinde ihbarda bulunulması 

gerekir. Yeterli şüphe oluşursa iddianame düzenlenir ve dava açılır.  
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Her fiil sayısı bakımından ve kişi sayısı bakımından birden fazla dava vardır. Ben 

işlediğim 40 tane hırsızlıktan yargılanıyorsam ortada aslında 40 tane farklı dava vardır. Bunlar 

birleştirilip bir arada görülebilirler ama aslında farklıdırlar. Her biri bakımından zamanaşımı 

farklı hesaplanır, her biri bakımından içtima ilişkisi yoksa ayrı ayrı ele alırsınız.  

Davasız yargılama ilkesinin istisnaları vardır: 

1) Verilen ceza 15 yıldan fazlaysa istem olmaksızın istinaf incelemesi yapılır. Re’sen 

istinaf olarak adlandırılır. 

2) CMK m.306’ya göre sanıklardan birisi temyize başvurur ve inceleme sonunda verilen 

karar, diğer sanıklara uygulanabilir mahiyetteyse o sanıklar da bozmadan yararlanırlar.  

❖ Sözlülük/Yazılılık İlkesi 

Esasında işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkindir. Soruşturma ilkesinde 

hakim olan ilke yazılılık ilkesidir. Tüm soruşturma işlemleri yazılı olarak yapılır. 

Gecikmesinde sakınca bulunan işlemlerde sözlü yapılırsa doğrudan tutanağa bağlanır. Gözaltı 

kararının verilmesi buna örnektir. Ancak gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar, kanun 

gereği yazılı olmak zorundadır. Soruşturma evresine ilişkin yazılılık ilkesini CMK 

m.169’daki soruşturma tutanaklarından çıkarıyoruz.  

Kovuşturma ise sözlülüğün geçerli olduğu bir evredir. Tüm işlemler sözlü olarak 

gerçekleştirilir. Sonrasında tutanağa geçirilir. Dolayısıyla kovuşturma evresi tüm işlemler 

bakımından yüz yüzeliği gerektiren bir evredir. 

Kimler soruşturmanın başlayabilmesi için hazır bulunmalıdır? Kanun açıkça zorunlu 

süjeleri belirliyor. 

Duruşmada hazır bulunacaklar  

Madde 188 – (1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve 

Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-

676/5 md.) Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir. 

 

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 

Madde 189 – (1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruşmaya 

katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler. 

Zorunlu süjeler bir araya gelmemişse mahkemenin duruşmaya başlayabilmesi 

mümkün değildir.  

❖  Alenilik/Gizlilik İlkesi 

Kovuşturmada geçerli olan bir başka ilke ise aleniliktir. Soruşturma evresinde prensip 

gizliliktir.  
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Gizliliğin temel gerekçesi: 

1. Kişilerin lekelenmeme hakkının korunması 

2. Amaca ulaşabilmesi; kişilerin haberdar edilmesi sonucu delilleri yok etmeye çalışması 

veya kaçmasının önlenmesidir.  

Kovuşturma evresi bakımından ise alenilik ilkesi söz konusudur. Çünkü kamusal 

denetim açık olmak zorundadır. Zira devlet şiddet tekelini kullanacaksa bunun kamudan gizli 

yapılması mümkün değildir. 

Aleniliğin birtakım istisnaları vardır: 

1. Çocuklar hakkında yapılan yargılamalarda duruşma kapalı gerçekleştirilir ve hüküm 

kapalı duruşmada açıklanır. (m.185) 

2. İçeriği devlet sırrı mahiyetinde tanıklık söz konusu ise ve mahkeme bilginin devlet 

sırrı olduğu kanaatine ulaşırsa bu bilgiyi tek başına alır. Böyle bir tanık beyanının 

alınması duruşma kabul edilirse sadece mahkeme hakiminin veya heyetinin iştirak 

edeceği bir kapalı görüşmede olur. 

3. Duruşmanın içeriği, kamu güvenliği ve genel ahlak bakımından kesin bir tehlike 

oluşturuyor ya da saklanması genel ahlak veya kamu sağlığı bakımından mutlak 

ölçüde gerekliyse mahkeme duruşmanın tamamını veya bir kısmını kapalı olarak 

yapabilir. Ancak bu halde bile hüküm açık duruşmada açıklanmak durumundadır. 

4. Açık bir duruşmanın içeriği millî güvenlik ve genel ahlâk bakımından yasaklanması 

bir gereklilik olarak ortaya çıktığı durumlarda mahkeme açık duruşmanın içeriğinin 

yayımlanmasını yasaklayabilir. 

O halde kapalılık bakımından; 

o Zorunlu kapalılık hali vardır. 

o Genel ahlak ve kamu güvenliğinin gerekli kıldığı durumlarda duruşmanın tamamının veya 

bir bölümünün kapalı yapılması söz konusu olabilir. 

o Açık yapılmış duruşmada yapılan açıklamaların milli güvenlik ve genel ahlak bakımından 

tehlikeli olduğu durumlarda içeriğinin dışarı aktarılması yasaklanabilir. 

Duruşma için kapalılık kararı verilmişse bunun için ayrıca gizlilik hususunda ayrıca 

bir karar almaya gerek yoktur. Duruşma içeriğinin dışarı aktarılması süjeler bakımından da 

yasaktır. Bizde sıklıkla karşılaşılan cinsel suçlarla ilgili duruşmalarda kimilerinin kapalı 
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yapılması sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Son dönemlerde genişleyen milli güvenlik 

sebebiyle kapalı yapılan duruşmalar vardır.  

Bu saydıklarımız muhakemenin yürüyüşüne ilişkin ilkelerdir: 

▪ kamu davasının mecburiliği,  

▪ kamusallığı,  

▪ mecburiliğinin istisnası olarak maslahata uygunluk,  

▪ sözlülük ve yazılılık, 

▪ alenilik ve gizlilik ilkesi 

İSPATA İLİŞKİN İLKELER 

İspat dediğimiz şey geçmişte gerçeklemiş olayın, o olayı temsil eden araçlar 

vasıtasıyla soruşturma veya kovuşturma evresinde ortaya konması canlanmasıdır.  

❖ Delillerin Kolektifliği İlkesi 

Herhangi bir ispat aracının hukuka uygun ve mahkeme tarafından değerlendirilebilir 

bir delil olarak nitelendirilebilmesi, o delilin müşterek yani kolektif olması anlamına gelir.  

Deliller müşterek olduklarında ancak yargılamaya katılan tüm süjeler, eşit ölçüde ona 

ulaşabilir ve delilin doğruluğunu veya yanlışlığını denetleyebilir. O halde delil, tüm süjelerin 

eşit ölçüde erişimine ve kontrolüne açık olması gerekir.  

Herhangi bir ispat vasıtasına süjelerden birinin erişimi kısıtlanırsa bu ispat vasıtası 

kolektif olmaktan çıkar. Kolektif olmayan delillerin en büyük örneği gizli tanıktır.  

❖ Resen Araştırma İlkesi 

İspat süreci bizim muhakememizde re’sen sürdürülen bir süreçtir. Temenni olarak 

ifade etmek gerekirse, ispat vasıtaları soruşturma aşamasında toplanmalıdır. Kovuşturma 

aşamasında mahkeme delil toplamamalı, mevcut delilleri değerlendirmelidir. Ama re’sen delil 

araştırma zorunluluğu, süjelerin getirdikleriyle bağlı olmama hali kovuşturma evresinde 

mahkemeye delil araştırmak ve toplamak yükümlülüğünü yükler. Buna uygulamada verilen 

ad tevsi-i tahkikattır.  

❖ Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi 
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Hakim, hükmünü duruşmada önüne getirilmiş ve tartışılmış, hukuka uygun 

yöntemlerle elde edilmiş delillere dayandırır. Buna delillerin doğrudan doğruyalığı denir. 

Dolayısıyla tersten bir ifade ile kovuşturma evresinde mahkemenin huzuruna getirilmemiş ve 

mahkeme tarafından doğrudan temas edilmemiş herhangi bir delilin ispat vasıtası yapılması 

mümkün değildir. 

Her ispat vasıtası bir form olarak ortaya çıkar. Eşya ise fiziki varlığı ile ortaya çıkar, 

kokusuyla ortaya çıkar. Beş duyu ile algılanır olması gerekir. Dolayısıyla bu bir eşya ise 

mahkeme tarafından bizatihi gözlemlenmek durumundadır. Bu bir beyansa o kişi bizzat 

dinlenmek zorundadır.  

❖ Vicdani Delil Sistemi 

Ceza hakimi maddi gerçeği araştırmakla yükümlüdür. Dolayısıyla kanuni delil ya da 

kesin delil olarak adlandırabileceğiniz herhangi bir kaide ceza muhakemesi alanında yoktur.  

Her şey her türlü ispat vasıtasıyla ispatlanabilir. İspat vasıtaları arasında herhangi bir 

hiyerarşi yoktur.  

Vicdani delil sistemi, keyfilik değildir. Ya da serbest delil sitemini kanun belirli 

çerçevede sınırlar. Hakimin oluşturacağı kanaat, onun kişisel şüphesinden ziyade dosyada 

bulunan delillere dayalı olarak oluşturduğu kanaattir. (m.217) 

❖ Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 

İspatın bütünü bakımından kişinin şüpheli bulunduğu durumlarda bu şüphe, sanık 

lehine yorumlanmak durumundadır. Bu ilke sadece fiilin sanık tarafından işlenmesi 

hususundaki şüphe bakımından değil, sanık üzerinde sonuç doğuran tüm ispat müesseseleri ya 

da ispata konu gerçeklikler bakımından geçerlidir. Dolayısıyla şüphe varsa, sübut olmamıştır 

ve beraat kararı veririz sonucu doğrudur. Ama bazen de şüphe varsa örneğin cezada indirimi 

gerektiren nitelikli halin gerçekleşip gerçekleşmediği şüpheli kalmışsa, şüpheden sanık 

yararlanacağı için sanık lehine yorumlanır ve indirim olur.  

❖ Nemo Tenetur İlkesi 

Yani kimsenin kendini ve kanunla belirlenen yakınlarını suçlayıcı beyana zorlanamaz. 

Bu da ispata ilişkin bir ilkedir. Hiç kimse kendini suçlayıcı beyanı veya kendi aleyhine delil 

vermeye zorlanamaz. Bu; 

▪ Susma hakkını  
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▪ Kişinin kendisinde bulunan delilleri iradesiyle teslim etmesi için zorlanamamasını 

ifade eder. 

Bu ilke kişinin yalnızca kendisi için değil, kanunla belirlenmiş yakınları için de 

geçerlidir. Bu kişiler tanıklıktan çekinme hükmüyle düzenlemiş kişilerdir. 

Tanıklıktan çekinme 

Madde 45 –  (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 

a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 

b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 

c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 

d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. 

e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 

(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 

anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. Kanunî 

temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. 

Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. 

Kişi tanık olarak davet edildiğinde gitmek zorundadır. Ama beyanda bulunmak veya 

beyanda bulunduğunda yemin etmek zorunda değildir.  

CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 

Ceza adaletini sisteminde teşkilat olarak anlattığımız makamlar mahkemeler, savcılık 

ve savcılığa bağlı olarak çalışan adli kolluktur. Şimdi üzerinde duracağımız 5235 Sy. Adli 

Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 

Hakkında Kanun’da çizilen ana çerçevedir. 

Madde 8, ceza mahkemelerini ikiye ayırır: 

• Asliye ceza mahkemeleri 

• Ağır ceza mahkemeleri 

Bunların görevlerini de bazı istisnai suçlar hariç  

▪ 10 yıldan daha fazla cezayı gerektiren suçlar bakımından ağır ceza mahkemeleri, 

▪ Diğer bütün suçlar bakımından asliye ceza mahkemeleri görevlidir şeklinde 

belirtebiliriz. 

Diğer istisnai suçlar da hileli iflas, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık gibi 

bazı çok sık işlenmeyen, yargılanması bakımından özellik gösteren suçlardır. Cezaları 10 yılın 

altında olmasına rağmen ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğunu söyleyebiliriz. 

Teşkilat bakımından asıl üzerinde duracağımız şey asliye ceza ile ağır ceza 

mahkemeleri nerede nasıl kurulur ve neredeki fiillerle ilgili yargılama yapar. 
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➢ Kanunda istisnasız her il merkezinde bir ağır ceza mahkemesi kurulması koşulunu 

getirmiştir.  

➢ Asliye cezalar bakımındansa il merkezi ve uygun görülen ilçe merkezlerinde kurulur.  

Buradan çıkaracağımız sonuç şudur:  

✓ Ağır ceza mahkemeleri bakımından en az bir tane olması gerekiyor dediğimizde aynı il 

sınırları içinde birden fazla ağır ceza mahkemesi kurulabilmesi mümkündür. 

✓ Herhangi bir yerde ağır ceza mahkemesi kurulduğunda orada bir asliye ceza mahkemesi 

de kurulmuş olmalıdır. 

✓ Herhangi bir ilçede asliye ceza mahkemesinin varlığı orada mutlaka bir ağır ceza 

mahkemesinin varlığı anlamına gelmez. 

İstanbul örneğini verirsek İstanbul’da 3 tane ağır ceza mahkemesi bölgesi vardır: 

Çağlayan, Bakırköy ve Kartal’daki ağır ceza mahkemeleri. Ama Gaziosmanpaşa, sadece 

asliye ceza mahkemesinin kurulu olduğu bir ilçedir. Dolayısıyla Gaziosmanpaşa’da işlenen 

asliye ceza mahkemesinde görülmesi gereken bir suç olduğunda, oradaki asliye ceza 

mahkemesinde davanın açılması gerekir. Ağır cezada görülmesi gereken bir suç olduğunda 

ise Gaziosmanpaşa yetki sahası hangi ağır ceza mahkemesi bölgesine girer diye bakmak 

gerekir. Çağlayan’ın yetki sahasına girdiği için Gaziosmanpaşa’da işlenen ağır ceza 

mahkemesinde görülmesi gereken bir suç olduğunda dava Çağlayan’daki ağır ceza 

mahkemesinde açılır.  

Buradan ulaşacağımız sonuçlar: 

1) Çağlayan’daki İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi kendi yetki sahası içindeki suçları 

yargılar 

2) Ekli mahkemeler olarak adlandırılan Gaziosmanpaşa gibi kendisine bağlı asliye ceza 

mahkemelerinin yetki sahasındaki ağır ceza suçlarını da yargılar. 

Prensip olarak yetki sahası, idari sınırlara göre belirlenir. İdari sınırlar altında 

Bakanlığın görüşünü almak koşuluyla HSK, nerede ağır ceza nerede asliye ceza mahkemesi 

kurulacağına karar verir. Buna bağlı olarak herhangi bir ilçede veya il merkezinde mahkeme 

kurulmuşsa o mahkemeye bağlı bir de başsavcılık teşkilatı kurulur. Ağır ceza veya asliye ceza 

olması önemli değildir.  
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➢ Aralarında temel bir fark vardır: Herhangi bir mahkemede dava açma yetkisi, o 

mahkeme nezdindeki başsavcıya veya başsavcılara aittir. Dolayısıyla 

Gaziosmanpaşa’da bir öldürme suçu işlendiğinde, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet 

Başsavcısı Gaziosmanpaşa’daki delilleri toplar, görüşünü oluşturur. Ama buna ilişkin 

dava Çağlayan’daki ağır ceza mahkemesinde görülecektir. Dolayısıyla iddianameyi 

Çağlayan’da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görev yapan cumhuriyet 

başsavcısının hazırlaması gerekiyor. Sonuç olarak Gaziosmanpaşa’daki savcının 

doğrudan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne yönelik iddianame düzenleme imkanı 

yoktur. 

Mahkemelerin bu anlamda birbirleriyle aralarında hiyerarşik bir ilişki yoktur: Fakat 

savcılık teşkilatı hiyerarşik bir yapılanmadır. Çünkü gerek teşkilat kanunu gerek Hakimler ve 

Savcılar Kanunu, herhangi bir mahkeme nezdinde görev yapan başsavcıyı, o savcılık 

tarafından yapılacak tüm yargısal işlemler bakımından ana yetkili olarak görevlendirir. 

Dolayısıyla herhangi bir başsavcı; altında çalışan başsavcı vekilleri ve cumhuriyet savcısı 

yardımcılarının yaptığı tüm işleri yapabilir, geri alabilir, yerlerine geçip işlem tesis edebilir. 

Çünkü makam temsilcisi, makamı asıl işgal eden kişi cumhuriyet başsavcısıdır. Buradaki 

hiyerarşik bir ilişki söz konusudur.  

Savcılık teşkilatının iki görevi vardır: 

1) Yürütmenin içerisine dahil olan görevi vardır. Cezaevlerinin idaresi, mahkeme 

binalarının idaresi, personel alımı – yargısal olmayan personel- gibi. Bu 

anlamda başsavcılık teşkilatı Adalet Bakanlığının bir çeşit taşra teşkilatı olarak 

çalışır. 

 İdari sınırlara göre belirlenir demiştik. Bir tek istinası var: Bakanlığın görüşünü almak 

koşuluyla HSK, büyükşehir sınırları içerisinde idari sınırlara bağlı olmaksızın mahkemelerin 

yetki sahasını belirleyebilirler.  

 İş yükü ve yetki sahası dikkate alınarak HSK, o yerde o mahkemenin birden fazla 

şubesini oluşturabilir. Biz her ne kadar İstanbul 1, İstanbul 2, İstanbul 37 Ağır Ceza 

Mahkemesi desek de İstanbul Ağır Ceza yetki sahası içinde 1 tane ağır ceza mahkemesi 

vardır. Diğerleri yani 37 mahkeme, o ağır cezanın şubeleri olarak görev yapmaktadır. Benzer 

durum asliye ceza mahkemeleri için de geçerlidir. 

 Kanun; ağır ceza mahkemelerinin 3 hakimle toplanmaları ve karar vermeleri 

gerektiğini ifade ediyor. Fakat bu şu anlama gelmesin: Ağır ceza mahkemelerinde 3 hakim 
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olduğu anlamına gelmesin. Bir mahkemede dilenirse 3’ten fazla hakim görevlendirilebilir. 

Yine ağır ceza mahkemesi 3 hakimle toplanıp karar verir, ancak bu 3’lü kombinasyonun ne 

şekilde oluştuğu mahkeme başkanının takdirine bağlıdır.  

Asliye ceza mahkemeleri de tek hakimle görev yapar.  

Bunun üzerinde bölge adliye mahkemeleri var.  

Bunun üzerinde de Yargıtay veya Temyiz Mahkemesi vardır.  

Hem BAM hem de Yargıtay bünyesinde bir de başsavcılık teşkilatı barındırır. Fakat 

bu başsavcılık ilk derece mahkemelerinin başsavcılığı ile aynı yetkiye yani soruşturma 

yetkisine sahip değildir. Bu başsavcılıklar kanun yolu denetiminde kamusal iddia makamını 

temsil ediyorlar. Bu başsavcılıklar: 

➢ Herhangi bir istinaf başvurusunda bulunduğunuz zaman istinaf mahkemesi 

başsavcılığı görüşünü açıklar.  

➢ Duruşma yapılıyorsa duruşmalara iştirak ediyorlar. 

➢ İstinaf mahkemesinin verdiği karara karşı temyize başvurmak istiyorsa temyiz yoluna 

başvurma imkanını elinde bulunduruyor. 

Teşkilattaki temel mesele ağır ceza mahkemeleri ve ekli yetkili diğer asliye ceza 

mahkemeleri arasındaki ayrımdır.  

Bir de bunlar dışında söylememiz gereken sulh ceza hakimlikleri vardır. Garip bir 

şekilde teşkilat kanunu herhangi bir il veya ilçeye atıf yapmaksızın soruşturma aşamasında 

verilmesi gereken kararları vermek ve kanunda kendilerine verilen diğer görevleri yapmak 

üzere sulh ceza hakimlikleri kurulur şeklinde il, ilçe sınırlaması yapmaksızın bu hakimliklerin 

kurulduğunu ifade etmiştir. Fakat diğer düzenlemelere baktığınızda sulh ceza hakimlikleri, 

ağır ceza mahkemelerinin yetki sahası esas alınarak görevlendiriliyorlar. Dolayısıyla bir ağır 

ceza mahkemesi bölgesinde en az bir sulh ceza hakimliğinin bulunması gerekir. Yine 

bakanlığın görüşü alınmak koşuluyla, o ağır ceza mahkemesinin yetki sahası içerisinde, farklı 

asliye cezalar nezdinde sulh ceza hakimlikleri kurulabilir.  

Sulh ceza hakimlikleri mahkeme değildir. Yargılama yapan ve hüküm tesis eden bir 

yargılama organı değildir.  

➢ Sulh ceza hakimleri prensip olarak CMK 162’ye göre soruşturma evresinde verilecek 

kararları vermeye yetkililer. Kovuşturma evresinde bu yetki davayı gören mahkemeye 
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geçer. Tutuklama, arama, gizlilik kararını soruşturma evresinde sulh ceza hakimlikleri 

tarafından verilir.  

➢ Diğer kanunlarda verilen özel işleri yapmakla yetkilidirler. Örneğin belirli kabahatlere 

karşı yargısal denetim yetkisi, İnternet Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin 

Kanun’daki erişim engellenmesi gibi kararları vermekle yetkili hakimlikler olarak 

düzenlenmiştir. 

CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI 

Daha önce CMK m. 160’dan bahsetmiştik. Soruşturmanın ve kovuşturmanın 

mecburiliği gereği CS, ihbar, şikayet veya başka şekillerde bir suçun işlendiği izlenimini 

veren olaylardan haberdar olduğunda işin esasını emrindeki adli kolluk marifetiyle 

araştırmaya başlarlar. 

Kovuşturmanın mecburiliği bakımındansa herhangi bir dava açılmışsa ceza 

muhakemesi bu davayı sürdürmek ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyayı keyfe keder açık 

bırakamaz veya dosyaya ilişkin çekimser kalmak, oy açıklamamak veya karar vermemek gibi 

bir tercihte bulunamaz.  

Bazı müesseseler davanın açılmasını engeller bazı müesseselerse yargılamanın 

yapılmasını engeller. Dava açılmasını engelleyen bu kurumlara dava koşulları veya dava 

engelleri denir. Yargılama yapılmasını engelleyen koşullara yargılama koşulları veya 

yargılama engelleri denir. Bir bütün olarak bu ikisine ceza muhakemesi koşulları denir.  

• Koşuldurlar. Zira gerçekleşmeden davanın açılabilmesi veya gerçekleşmeden 

yargılamaya devam edilebilmesi mümkün değildir.  

• Engeldirler. Zira gerçekleşmezse davanın açılmasını, yargılamanın yapılmasını 

bloke ederler.  

Dava koşulları sadece davanın açılması konusunda etkili olmazlar. Eğer gözden 

kaçırılmışsa, atlanmışsa yargılama aşamasında mahkemeler de bu koşulun gerçekleşip 

gerçekleşmediğini araştırmak, gerçekleşmemişse en sonunda söyleyeceğimiz istikamette karar 

vermek durumundadırlar. Dolayısıyla dava koşulları dediğimiz koşullar yalnızca davanın 

açılmasını engellemekle kalmazlar. Eğer gerçekleşmemişlerse sonuçlarını kovuşturma 

aşamasında yargılamayı kimi zaman durdurmak suretiyle kimi zaman da düşürmek suretiyle 

etkisini pekala gösterebilirler.  
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Bu tasnif koşulun öncelikli olarak etki doğurduğu yargılama evresi ya da işlem 

bakımından geçerlidir. Dava koşullarına soruşturma koşulu diyen de vardır.   

DAVA KOŞULLARI 

1- ŞİKAYET: 

En önemlisi ve ilki pek tabi ki şikayettir. (m.160) 

Kanundaki ifade herhangi bir suç haberinin soruşturma organı bakımından üç farklı 

yolu olduğunu söylemektedir. Bu üç farklı yolun birbirinden farklı yollar ve birbirinden farklı 

işlemleri gerektirdiğini gösterir.  

➢ İhbar veya şikayet dendiğinde biz, her halükarda bir kişi tarafından yapılan bildirim 

olarak kullanıyoruz.  

➢ Bunun dışında kalan yollar ise CS’nin bizzat suçun işlendiğinden haberdar olması 

şeklinde ortaya çıkabilir.  

➢ Kolluğun doğrudan el atması şeklinde ortaya çıkabilir.  

➢ CS’nin görev gereği inceleme yetkisi kapsamında olan ve incelemesi sonucu suç 

oluştuğunu tespit ettiği işlerde ortaya çıkabilir.  

İhbar ve şikayet, bir kişinin savcılığı veya CMK m.158’de sayılan diğer kurumlara 

yaptığı bildirimler kendi içerisinde bildirimin konusu suçun takibinin şikayete bağlı olup 

olmamasına göre ayrılır.  

Takibi şikayete bağlı olmayan yani re’sen soruşturulan suçlarda her kim olursa olsun;  

• savcılığa,  

• kolluğa,  

• mahkemelere, 

• yurtdışındaki suçlarda büyükelçiliklere,  

• kamu kurumlarında görev sırasında işlenen suçlar bakımından kamu 

kurumlarına yapılan bildirimin adı ihbardır. 

Dolayısıyla bu bildirim ihbar mıdır, şikayet midir sorusuyla karşı karşıya kaldığınızda 

cevap verebilmek için ilk yapacağınız şey bildirimin konusunu oluşturan suçun re’sen 
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soruşturulan bir suç mu yoksa takibi şikayete bir suç mu olduğunun tespit edilmesidir. Re’sen 

soruşturulan bir suç söz konusu olduğunda bildirimin ne zaman yapıldığının bir önemi yoktur.  

➢ Dava zamanaşımı süresi dolana kadar bildirimde bulunulabilir.  

➢ Bildirimin kim tarafından yapıldığının bir önemi yoktur. 

➢ Bildirimin geri alınması gibi bir ihtimal yoktur.  

İhbar ve diğer öğrenme şekillerini bizim bir dava koşulu olarak nitelendirme 

imkanımız yoktur. Çünkü bu zaten soruşturmanın tabiatı gereği bir haber almayı gerektirir. 

Fakat takibi şikayete bağlı suçlarda garip bir biçimde TCK m.73’te aranan koşullara tabi bir 

şikayetin yapılmış olması bir dava koşuludur. Tersten söyleyecek olursak, takibi 

şikayete bağlı bir suçta TCK m.73’te sayılan koşulları içeren bir şikayet olmaksızın savcının 

dava açma imkanı yoktur.  

Hangi suçların takibi şikayete bağlıdır sorusunu her bir suça tek tek bakarak 

söyleyebiliriz.  

❖ ŞİKAYETİN HUKUKİ VASFI 

Ceza hukuku genel hükümler kitabında da ceza muhakemesi kitaplarında da şikayet ile 

ilgili açıklamalar yer alır.  

Muhakeme hukuku, şikayetin bir muhakeme hukuku müessesesi olduğu iddiasındadır. 

Maddi ceza hukukçuları da şikayetin bir maddi ceza hukuku müessesi olduğu  

Aslında şikayet bir muhakeme hukuku müessesidir. Çünkü sonuçları itibariyle ne fiille 

ne faille ne de ceza sorumluluğunun esası ile ilgili değildir. Soruşturma ve kovuşturma ile 

ilgilidir.  

❖ KİM ŞİKAYETÇİ OLABİLİR? 

 Kanun takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet hakkını suçtan zarar görene tanımıştır. 

Suçtan zarar gören kimdir sorusunu ise açıklamaksızın Yargıtay içtihatlarına terk etmiştir.  

Yargıtaya bakarsanız takibi şikayete bağlı her bir suç bakımından: 

1. Mağdur tek başına suçtan zarar durumundadır. 

2. İşlenen suç sebebiyle ihlal edilen ya da risk altına alınan hukuki değerden doğrudan 

doğruya etkilenen kişiler şikayet hakkına sahiptirler.  



 

34 

 

Örneğin hem zilyet hem malik şikayet hakkına sahip olabilir. Öldürme suçu takibi 

şikayete bağlı bir suç değildir. Ama suçtan doğrudan doğruya zarar gören tanımı, katılanın da 

esasını oluşturur.  

Örneğin Yargıtaya göre öldürme suçu işlendiğinde; eş, çocuklar, üstsoy, başka bir 

akrabalık ilişkisi yoksa kardeş, kimi durumlarda arada başka bir akrabalık ilişkisi yoksa çok 

yakın sosyal ilişki sahibi olan kişi de suçtan zarar gören olarak nitelendirilebilir. 

Yine öldürme suçunda verilen bir kararda imam nikahlı eş, her ne kadar resmen ispat 

edilebilir olmasa da müşterek çocuklar sebebiyle suçtan zarar gören durumundadır.  

Takibi şikayete bağlı suçlarda; 

1. Mağdur, 

2. Mağdurla ilişkili olan ve ihlal edilen hukuki değerden doğrudan etkilenen kişiler 

suçtan zarar gören olarak nitelendirilebilir. 

En yoğun tartışma meselesi çocuklar bakımındandır. Çünkü çocuklarda veliler ya da 

vasiler zaten kendileri sebebiyle değil, çocuğun kanuni temsilcisi olmaları sebebiyle suçtan 

zarar gören durumundadırlar. Fakat yetişkinlere karşı işlenen cinsel suçlarda eş veya anne, 

babanın suçtan zarar gören olmaması meselesi problemlidir. Çünkü cinsel suçların bir 

bölümü, taciz ve sarkıntılıkta olduğu gibi, takibi şikayete bağlı suçlardır.  

 Katılma bakımından Yargıtay ilginç bir şekilde nitelikli cinsel saldırılarda eşin 

katılanlığını kabul ediyor. Ama sarkıntılık ve taciz bakımından yetişkinde suçtan zarar gören 

vasfına sadece doğrudan doğruya suçun mağduru olan kişiyi suçtan zarar gören olarak kabul 

ediyor. Yani suçtan zarar gören kimdir dediğimizde takibi şikayete bağlı suçlar bakımından 

(taciz, sarkıntılık) (1)Mağdur, (2)mağdurun eşidir. Cinsel saldırı bakımından nitelikli veya 

basit şekli için eş de suçtan zarar görendir. Dolayısıyla katılan olabilir gibi kendi içinde 

tutarsız bir yaklaşımı vardır.  

Hukuki değer doğrudan bireyle ilişkili ise – cinsel özgürlük, kişisel özgürlük gibi – 

suçtan zarar gören sadece o bireydir. Akrabalarının da etkilendiği aşikardır. Ancak ceza 

muhakemesi bakımından bu kişilere bir süjelik vasfı veremezsiniz. Ancak mülkiyet gibi 

müşterek değerler söz konusu olduğunda yani devredilebilir ve paylaşılabilir değerler söz 

konusu olduğunda doğrudan etkilenme durumu varsa eşin, anne ve babanın suçtan zarar gören 

olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor.  
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Kimler şikayetçi olabilir sorusuna suçtan zarar gören olabilir demiştik. İkincisi suçtan 

zarar gören birden fazla kişi olabilir. Müşterek mülkiyete tabi bir mal, hırsızlığa konu 

olduğunda maliklerin her birisinin şikayet hakkı doğmuş olur. Ortada tek bir fiil ve tek bir suç 

olmasına rağmen birden fazla şikayetçinin bulunması pekala mümkündür. Bu gibi durumlarda 

her bir kişi diğerlerinden bağımsız olarak şikayet hakkına sahiptir. Bağımsız olarak 

dediğimize göre bir tanesinin şikayette bulunmaması veya yaptığı şikayeti geri alması 

diğerleri bakımından etki doğurmaz. Benzer şekilde bir tanesi bakımından sürenin başlamış 

olması diğerleri bakımından da şikayet süresinin başlayacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla 

birden fazla kişinin suçtan zarar gören olduğu durumlarda herkes bir diğerinden bağımsız 

olarak şikayet hakkına sahiptir. Davanın açılabilmesi için hak sahiplerinden bir tanesinin 

şikayetini koruyor olması yani şikayetçi olduğunu açıklamış olması yeterlidir. 

❖ ŞİKAYET NE KADAR SÜRE İÇİNDE YAPILMALIDIR? 

Takibi şikayete bağlı suçlarda kanun şikayet süresini fiilin ve failin öğrenilmesinden 

itibaren 6 ay olarak öngörmüştür. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren denildiğine göre 

sadece fiilin öğrenilmesi sürenin başlayabilmesi için yeterli değildir. Daha sonra failin 

öğrenildiği durumlarda 6 aylık süre o zaman başlar. Dolayısıyla takibi şikayete bağlı olup faili 

meçhul bir suç söz konusu olduğunda şikayet süresi failin öğrenildiği tarih ne zamansa o 

zaman başlayacaktır. Ancak nihai bitiş dava zamanaşımı süresidir.  

❖ ŞİKAYETİN ŞEKLİ 

Şikayete ilişkin bildirimin herhangi bir şekli koşulu yoktur. Yazılı olarak da tutanağa 

geçirtilmek suretiyle sözlü olarak da yapılabilir.  

❖ ŞİKAYET NEREYE YAPILIR?  

 Şikayet bildirimini her yere yapılabilir bir bildirim değildir. CMK m.158’de sayılan 

ihbar ve şikayeti kabule yetkili makamlara yapılmak zorundadır. 

1. Cumhuriyet savcılıkları 

2. CS nezdinde çalışan adli kolluk 

a. Polis 

b. Jandarma 

c. Sahil Güvenlik 

d. Gümrük Muhafaza Memurlar 
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3. Valilik, kaymakamlık, mahkemeler 

4. Yurtdışında işlenip Türkiye’de yargılaması mümkün olan suçlar bakımından 

diplomatik temsilcilikler 

5. Kamu kurumlarının işleyişiyle ilgili olmak koşuluyla kamu kurumu bünyesinde 

işlenen suçlar bakımından ilgili kamu kurumu 

Burada özellikle yargısal olmayan makamlar bakımından problem 6 aylık sürenin son 

günüdür.  

Örneğin üniversiteye veya diplomatik temsilciye yapılmışsa süre içerisinde yapılmış 

bir başvuru söz konusu mudur yoksa bu bildirimin savcılığa ulaştığı tarihi mi göz önüne 

almamız gerekir. Çünkü kamu kurumları veya diplomatik temsilcilikler kendilerine ulaşan 

maddedeki tanıma uygun veya aykırı herhangi bir suç haber aldıklarında bunu savcılığa 

bildirmek zorundadır.  

Dolayısıyla buradaki ayrım şu biçimde yapılmaktadır: Eğer üniversite bünyesindeki 

benim, mahallemde çöp atma saatleri dışında çöp atarak çevreyi kirletme suçunu işlediğimi 

düşünüyorsanız ve suçun takibi şikayete bağlı olduğunu varsaydığımızda üniversiteye 

yapacağınız bildirimin, daha doğrusu 6 aylık süre bakımından esas alınacak zaman dilimi 

savcılığa bu belgenin ulaştığı tarihtir. Çünkü bu aslına bakarsanız kamu kurumunun işleyişi 

ile ilgili bir suç değildir. Ancak burada benim işleyiş ile ilgili takibi şikayete bağlı bir başka 

suç işlediğimi düşünüyorsanız örneğin bir başkasının ofisine izinsiz girdiğim iddiasındaysanız 

bu durumda 6 aylık süre bakımından esas alınacak an üniversiteye başvuru anınızdır. Yani 

şikayet başvurusu son gün son dakika üniversiteye verilmişse süresi içerisinde yapılmış bir 

şikayet söz konusu olmuş olur. 

❖ ŞİKAYETİN ÖZELLİKLERİ 

A. Şikayetin Bölünmezliği/ Şikayetin Sirayeti 

Şikayetin konusu, takibi şikayete bağlı bir suç oluştuğu ileri sürülen somut bir fiildir. 

Dolayısıyla şikayet bölünebilir değildir. Şikayet hakkına sahip olanlardan bir tanesi CMK 

m.158’deki makamlardan herhangi birisine bildirdiğinde o suça iştirak eden herkes 

bakımından dava koşulu sağlanmış olur. Şikayetçinin şüphelilerin bir bölümünü şikayet edip 

bir bölümünü etmemesi gibi bir ihtimal söz konusu olamaz. Buna şikayetin bölünmezliği 

denir. Bu yapılan bir şikayetin diğer suça iştirak edenlere bulaşması sonucunu doğurur. 

Şikayetin bölünmezliği veya şikayetin sirayeti özelliği olarak adlandırılabilir. 
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B. Şikayetin Geri Alınması 

 Yapılmış bir şikayet, hak sahibi olan kişi veya kişiler bakımından o hüküm 

kesinleşene kadar geri alınabilir. Hüküm kesinleşene kadar diğer koşullar da sağlanmışsa, 

şikayetin geri alınması soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırır. Kovuşturma aşaması 

bakımından da davanın düşmesini sonuçlandırır.  

Hüküm kesinleştikten sonra şikayetin geri alınması kural olarak infaza herhangi bir 

etki yapmaz. Kural olarak dediğimize göre istisnası vardır. Eskiden çekle ödemelerin 

düzenlenmesine ilişkin kanun vardır. Bazen kanun koyucu bazı suçlarda şikayetin geri 

alınmasını, pekala infazdan sonra infazı da engelleyen, ortadan kaldıran bir koşul olarak 

düzenlemiştir. Ancak kaide, takibi şikayete bağlı suçlarda hüküm kesinleştikten sonra geri 

almanın herhangi bir sonucunun olmamasıdır.  

Geri alma dediğimiz şey yapılmış bir şikayetin geri alınmasıdır. Bir de vazgeçme 

olarak adlandırılan yani şikayet hakkı doğduktan sonra suçtan zarar görenlerin şikayetçi 

olmayacaklarını açıklamaları hali vardır.  

C. Şikayetten Vazgeçme 

Şikayetten vazgeçme teorik olarak kabul edilebilir. Yani kişi, şikayet hakkı doğduktan 

sonra pekala bu hakkı kullanmayacağını deklere edebilir. Fakat şikayetten vazgeçme 

hallerinde en önemli problem ispat güçlüğüdür. Dolayısıyla şikayet hakkının 

kullanılmayacağının bildiriminin savcılık ya da kolluk nezdinde yapılması en isabetli 

yöntemdir. Aksi takdirde doğmuş bir şikayet hakkının kullanılmaksızın bundan feragat 

edildiğine ilişkin sözlü bir açıklamanın ne şekilde ispat gücüne sahip olacağı veya yazılı bir 

açıklamanın savcılığı ne şekilde bağlayacağı meselesi problemli hale gelir. Çünkü kanunda 

yapılmış şikayeti geri almadan bahsediliyor. Ama vazgeçme hallerinden açıkça 

bahsedilmiyor.  

Birden fazla kişinin suçtan zarar gördüğü durumlarda şikayetin geri alınmasının sonuç 

doğurabilmesi için – sonuç doğurmadan kastımız soruşturmanın takipsizlikle, davanın 

düşmeyle sonuçlanmasından bahsediyoruz – her bir zarar görenin ayrı ayrı geri alma 

şeklindeki iradesini açıklaması gerekir. Aksi takdirde tek bir kişi bile şikayetçi olarak varlığını 

korusa soruşturma ve kovuşturma devam edecektir. 

Takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetin geri alınması kanunun ifadesiyle kabul 

etmeyen sanığı bağlamaz. Tek bir sanık kabul etmiyorsa veya birden fazla sanıktan bir 
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bölümü şikayetin geri alınması için ‘’Muvafakat etmiyoruz. Yargılama bitsin hakkımızda 

hüküm verilsin.’’ diyorsa geri alma sadece kabul edenler bakımından sonuç doğurur. 

Diğerleriyle ilgili yargılama yapılır. (TCK-m.76) 

 Kanun sanık diyor. Ancak lekelenmeme hakkı sadece kovuşturma aşaması bakımından 

değil, soruşturma aşamasında şüphe altında bulunan kişi bakımından da geçerlidir. 

Dolayısıyla geri almanın geçerliliği muhatabın –şüpheli/sanığın- kabulüne bağlıdır. Sadece 

kovuşturma aşaması için değil, kovuşturma aşaması için de kabul edilmek durumundadır. 

 Geri almadan geri alma yani tekrar şikayetçi olmak gibi bir imkanımız yoktur. 

Şikayetçi olunduktan sonra bu şikayet geri alınabilir ve tekrar şikayet edilebilmesi mümkün 

değildir. 

✓ Suç Vasfının Sonradan Değişmesi 

Burada problemli bir saha da suç vasfının değişmesi meselesidir. Suç vasfının 

değişmesinden maksadımız şudur: Takibi şikayete bağlı olduğu gerekçesiyle şikayetçi 

olursunuz. Soruşturma başlar. Kovuşturma aşamasına geçilir. Soruşturma veya kovuşturmada 

aslında suçun takibi şikayete bağlı bir suç olmadığı, re’sen soruşturulan bir suç olduğu 

anlaşılır. Bunun bizim bakımızdan herhangi bir etkisi yoktur. Çünkü artık re’sen soruşturulan 

bir suç olduğu fark edildiğinde şikayet, ihbar olarak nitelendirilir. Soruşturma ve kovuşturma 

suçtan zarar görenin iradesi dikkate alınmaksızın sürdürülür.  

Kişi TCK m.155/1’den dolayı (güveni kötüye kullanma suçu) şikayette bulunduğunda 

savcılık fiilin m.155/2’deki halinin gerçekleştiğini yani hizmet güveninin kötüye 

kullanıldığından bahsetmişse artık bu saatten sonra kişinin şikayetini geri almasının hiçbir 

anlamı yoktur.  

Asıl problemli taraf, re’sen soruşturulduğu düşüncesiyle başlanan bir soruşturmada 

soruşturma evresinde veya kovuşturma evresinde suçun takibi şikayete bağlı bir suç olduğu 

anlaşılırsa ne olacağıdır. Bu gibi istisnai durumlar için m.158/7’ye bakmamız gerekir.  

İhbar ve şikâyet 

Madde 158 /7– Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete 

bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam 

olunur. 

Bu gibi hallerde mağdurun veya suçtan zarar görenin soruşturma veya kovuşturma 

organına duyduğu güveni korumak için bu fıkra uygulanır. Çünkü normal bir uygulamada 

ulaşılacak sonuç, kovuşturma aşamasına geçilmemesidir. Suçun üzerinden 2 yıl geçtikten 

sonra suçtan zarar gören failler ve fiillerden haberdarken ve takibi şikayete bağlı bir suç söz 
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konusuyken mahkemenin yapacağı şey 6 aylık şikayet süresi dolduğundan şikayetçi olmak 

mümkün değildir diyerek düşme kararı vermektir. Bu sonucun oluşmaması için 158/7 vardır. 

Ancak sadece kovuşturma evresiyle sınırlıdır.  

Herhangi bir suçun re’sen soruşturulan bir suç şüphesiyle soruşturulmasına başlanmış 

ve kovuşturma aşamasına geçilmişse ve sonradan aslında takibi şikayete bağlı bir suç olduğu 

ortaya çıkmışsa açıkça geri alınmadıkça şikayet koşulu gerçekleşmiş gibi kovuşturmaya 

devam olunur. Ama sadece kovuşturma bakımından geçerlidir. Soruşma evresinde fark 

edilirse ve şikayet koşulu gerçekleşmemişse artık takipsizlik kararı verilir. CS’nin böyle bir 

duruma sebebiyet verilmemesi için yapması gereken şey, suç haberini aldıktan sonra suçtan 

zarar görenin ifadesini alıp cezalandırma yönünde bir talebi olup olmadığının tespitidir.  

Dava zamanaşımı süresi ilk olarak fiili işleyen bakımından bir güvencedir. İkinci 

olarak da soruşturma ve kovuşturma organı tarafından harekete geçme limitini ifade ediyor. 

Dava zamanaşımı süresinin asıl gerekçelerinden bir diğeri şudur: Zamanaşımı sürelerinin teori 

olarak var olmalarının sebebi, herhangi bir fiil işlendikten belirli bir süre sonra artık ispata 

ilişkin kesin bir kanaat oluşturabilme imkanının olmamasıdır 

2- SÜRE: 

Bazı suçlar bakımından kanun koyucu, fiilin işlenmesinden itibaren davanın belirli bir 

süre içerisinde açılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluğun temel kaygısı, aslına 

bakarsanız o fiilin işlendiği sahaya ilişkin özelliklerdir. En bilindik örnek Basın Kanunu’nun 

26.maddesidir. Çünkü burada amaç basın yoluyla işlenen suçlarda ya da basın yoluyla 

üretilmiş herhangi bir görsel veya yazılı basılı materyallerde suç varlığının iddiası ile kişinin 

belirli bir zamandan sonra dava tehdidi altında tutulmamasıdır.  

Süre ne zaman başlar? Yine Basın Kanunu’n teslime ilişkin hükümleri de vardır. 

Matbaalar veya süreli yayınlarda yayın sorumlusu söz konusu yayını ilgili yerlere yani basın 

savcılığına veya cumhuriyet başsavcılıklarına teslim etmek zorundadır. Dolayısıyla teslim 

tarihinden itibaren günlük sürelilerde 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 aylık bir süre 

içerisinde bu davanın açılması gerekir. Süre dolduktan sonra artık dava koşulu 

gerçekleşmediğinden ve gerçekleşme imkanı da ortadan kalktığından artık dava açılabilmesi 

imkan dahilinde değildir. 
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3- İZİN: 

Anayasa’nın 129. maddesine bakarsak kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili işlemiş 

oldukları suçlarda haklarında dava açılabilmesi istisnalar dışında kanunun gösterdiği 

mercilerin vereceği izne bağlıdır. Temel rasyonalitesi yürütmenin ajanlarını yargıya karşı 

korumaktır. 

Ana çerçeveyi söylersek kamu görevlileri, görevleriyle ilgili suçlardan ötürü 

haklarında dava açılabilmesi bağlı bulundukları idari amirin iznine tabidir. Fakat izin koşulu, 

ana düzenlemesi 4483 Sy. Kanun olmakla beraber pek çok özel kanunda da kendisine yer 

bulur.  

Özel kanunlardan maksat şudur:  

➢ Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu m.26 uyarınca  Mit 

müsteşarı bakımından izin cumhurbaşkanına bağlanmıştır. 

➢ BDDK, kurul üyeleri çalışanları bakımından izin başbakan veya başbakan yardımcına 

bağlanmıştır. 

➢ Yükseköğretim Kanunu, üniversite personeli tarafından izni rektörlüğe bağlamıştır. 

 Bunlar gibi çok sayıda kanunda, o kanuna tabi personel bakımından izin koşulları 

birbiriyle paralel ama istisnalarda farklılık içerir şekilde düzenlenmiş durumdadır. Ancak 

belirttiğimiz gibi ana düzenleme 4483 sayılı kanundur.  

Şurası önemlidir: İzin bakımından ilk yanıtlanması gereken soru ‘’Görevleri sebebiyle 

işlenen suçlar ne anlama gelmektedir?’’. Hangi suç bakımından izin koşulu gerekir diye 

sorduğumuzda 4483 ve diğer özel kanunlardaki düzenlemelere tek tek bakmak gerekir.  

4483 Sy. Kanun izin bakımından her bir kamu personeli bakımından ayrı bir usul 

belirlemiştir: İlçeler bakımından kaymakam; illerde belirli personel bakımından vali, belirli 

personel bakımından kurul. Kimi özel kanunlarda mesela fakülte dekanlığı bakımından YÖK 

tarafından oluşturulmuş bir kurul ya da üniversite içinde rektör yardımcılarından oluşturulmuş 

bir kurul artı  

4483 Sy. Kanun iki suçu izin dışında tutmuştur: 

1. Eski TCK’daki işkence 

2. CMUK m. 154 ve şuanki CMK m.161’de yer alan adli bir işin görülmesi sırasında adli 

kolluk görevlilerinin savcının talimatını yerine getirmemesi 
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3. 3628 Sy. Kanunda düzenlenen suçlar 

Bu gibi hallerde izin koşulu aranmaksızın CS doğrudan soruşturma yapabilir. Bir de 

3628 Sy. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda 

düzenlenen mal bildiriminde bulunmama veya yanlış mal bildiriminde bulunma suçuyla, 

zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karışma ve bazı kaçakçılık fiilleri izin alınmaksızın 

soruşturma ve dava konusu edilebileceği düzenlenmiştir. 

İznin verilmemesi veya verilmesine ilişkin karar idari bir karardır. O halde bu karar 

karşı çıkma mekanizması da idari yargıdadır. Nitekim kanun da verilmemesi durumunda savcı 

veya eğer bir zarar veren varsa suçtan zarar görenin; verilmesi durumunda da şüphelinin kural 

olarak Bölge Adliye Mahkemesi’ne kural olarak 10 gün içerisinde itiraz etme yetkisi 

tanınmıştır. Kural olarak diyoruz. Çünkü bazı kamu personeli bakımından itirazın makamı 

BAM değil, Danıştay’dır. 

4- TALEP: 

Bazı suçlardan dolayı dava açılması talep olarak adlandırılan genellikle bir kamu 

makamının, çoğunlukla Adalet Bakanlığı’nın, başvurusudur.   

Yurt dışında yabancının işlediği belirli suçlarda Türkiye’de dava açma yetkisi Adalet 

Bakanlığının talebine (TCK-m.12) bağlıdır. Bu gibi hallerde talep, suçun vasfı ne olursa olsun 

bir dava koşuludur. Dolayısıyla bakanlık talepte bulunmaksızın dava açılabilmesi mümkün 

değildir.  

 Bakanlıkla ilgili bir başka form belirli suçlarda getirilmiş Adalet Bakanlığı izni 

müessesedir. Bu izinle 4483’teki izni birbiriyle karıştırmayın. Bazı suçlarda sonuçlarının 

siyasi olması sebebiyle davanın açılmasını yargının siyasi sorumluluğunu taşıyan Adalet 

Bakanlığı’nın iznine tabi tutabilirsiniz veya dava açılması bakımından yerindelik denetimini 

Adalet Bakanlığı’na verebilirsiniz. Bu gibi hallerde davanın açılması Adalet Bakanlığı’nın 

iznine tabidir.  

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (1) 

 Madde 301- (Değişik: 30/4/2008-5759/1 md.) 

 … 

 (4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 

En bilindik örneği, Anayasal Organları ve Türklüğü Tahkir suçunda dava açılabilmesi 

Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Çünkü bu konuda ‘yerindelik’ ve ‘siyasi değerlendirme’ 

yapılması zorunluluktur. Buradaki izin ile diğer izni birbirine karıştırmayın.  
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5- AYNI KİŞİ VE FİİLLE İLGİLİ AÇILMIŞ VEYA KESİN HÜKÜM 

ELDE EDİLMİŞ BİR DAVA BULUNMAMASI: 

Bir fiilden dolayı tek bir yargılama yapılır ve bir fiilden dolayı tek bir hüküm verilir 

kuralı açık dava bulunması, özel hukukçuların ifadesiyle derdestlik, veya kesin hüküm 

bulunmaması bir dava koşuludur. Aynı fiil ve aynı kişiyle ilgili daha önce açılmış ve 

sonuçlandırılmış dava varsa veya aynı kişi ve aynı fiille ilgili halihazırda görülmekte olan bir 

dava var ise artık bu bir dava engeli teşkil eder. Yani bu ikisinin bulunmaması bir dava 

koşuludur. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa soruşturma aşamasında dava koşulu olduğu 

için kovuşturmaya yer olmadığı kararı; kovuşturma aşamasında gelecek olan kararsa CMK 

m.223’te davanın reddi olarak ifade edilmiştir.  

Ceza muhakemesinde açılmış bir davanın reddine karar verilebilen tek durum budur.  

O fiilde o failin halihazırda açık bir davası var ise veya verilmiş ve kesinleşmiş bir hüküm 

varsa mahkemenin vereceği karar, beraat, düşme veya mahkumiyet kararı değil davanın reddi 

kararıdır.  

6- ÖN ÖDEME: 

Ön ödemenin gerçekleşmemiş olması bir dava koşuludur.  

Sadece para cezasını gerektiren veya cezanın üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda CS, 

soruşturma sonunda dava açmaya yeter şüpheye ulaşırsa şüpheliye asgari harcı ödemeyi teklif 

eder. Şüpheli ön ödeme teklifini kabul eder ve ön ödeme teklifinde bulunursa soruşturma, 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanır.  

Ön ödemeye tabi bir suç bu yola başvurulmaksızın yani şüpheliye ön ödeme teklifi 

yapılıp, reddi alınmaksızın dava konusu edildiğinde; 

1) İddianamenin iadesi nedenidir. 

Eğer mahkeme söz konusu suçun ön ödemeye tabi olduğunun farkındaysa ve teklif 

edilmediğini görürse bu gerekçeyle iddianamenin iadesi istenir. 

2) Mahkeme gözden kaçırırsa veya kovuşturma aşamasında suç vasfı değişip ön 

ödemeye tabi bir suç haline gelirse bu durumda mahkeme ön ödemeyi teklif 

eder. Teklif sanık tarafından kabul edilirse düşme kararı verilir.  

Ön ödemenin teklif edilip başarısızlıkla sonuçlanması bir dava koşuludur. Tersten 

ifadeyle eğer teklif edilmemişse veya teklif edilmiş olduğu sonuçlanırsa artık bir dava engeli 

olarak karşımıza çıkar.  
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7- UZLAŞTIRMA: 

CMK m.253 uzlaştırmayı uyuşmazlığı çözüm yöntemi olarak düzenler. Uzlaştırmaya 

tabi bir suç söz konusu olduğunda iddianamenin düzenlenebilmesi uzlaşma sürecinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla uzlaştırmaya tabi suçlarda bu yolun 

işletilmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması bir dava koşulu olarak karşımıza çıkar.  

▪ Uzlaştırma sürecinin işletilmemiş olması iddianamenin iadesi sebebidir. 

▪ Uzlaştırmaya başvurulmamış ve iddianamenin kabulü aşamasında hakimin gözünden 

kaçmışsa veya sonradan suç vasfı değişerek suç, uzlaştırma kapsamında bir suça 

dönüşmüşse bu durumda kovuşturma aşamasında mahkeme, uzlaştırma prosedürünü 

işletmek ve başarılı olursa düşme kararı vermek durumundadır. Başarısız olursa da 

yargılamaya devam ederek hüküm tesis etmek zorundadır.  

Uzlaştırmaya tabi bir suçun uzlaştırma yolu işletilmeksizin dava konusu edilmesi 

mümkün değildir.  

8- BAŞVURU: 

Bazı kanunlarda kanun koyucu, suçla ilgili davanın açılabilmesini bir makam ya da bir 

kurumun başvurusuna bağlı tutabilir. Bu bir şikayet değildir.  

Örneğin Bankacılık Kanunu’na göre o kanunda düzenlenen bankacılık zimmeti vs. 

suçlarından dolayı dava açma yetkisi BDDK veya ilgili bankanın başvurusuna bağlıdır.  

Burada önemli olan husus şudur: Buradaki başvuru bir şikayet değildir. Suigeneris bir 

dava koşuludur. Dolayısıyla da geri alma özel olarak kanunda düzenleme bulunması 

durumunda mümkündür derseniz bu durumda başvuru yapıldıktan sonra artık geri alınabilir 

bir dava koşulu veya engeli değildir. 

Muhakeme koşulları ve dava koşullarına son defa bakalım, 

1) Davanın açılabilmesi için gerekli olanlar yani dava koşulları, 

2) Dava açıldıktan sonra yargılamaya devam edilebilmesi için gerekli olanlara yargılama 

koşulları demiştik.  

DAVA KOŞULLARI VEYA DAVA ENGELLERİNİN 

GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 

 Dava koşullarının gerçekleşmemesi sonucu üzerinde duralım. Herhangi bir soruşturma 

ciddi olduğu kabul edilebilecek bir suç şüphesiyle başlar. 
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Soyut nitelikte, delili gösterilmemiş bir iddia söz konusu olduğunda CS soruşturmaya 

başlamaz. Talebin işleme alınmamasına karar verir. Bunun maksadı kişinin basit ya da soyut 

bir şikayetle şüpheli durumuna düşürülmemesidir.  

Soruşturma: 

• Ciddi şüpheyle başlar.  

• 2 ihtimalle biter. 

o Kovuşturmaya yer olmadığı kararı (takipsizlik) 

o İddianamenin düzenlenmesi ve kabulü 

Sadece iddianamenin düzenlenmesi soruşturmayı bitirmez. Çünkü kabul edilmediği 

sürece biz hala soruşturma evresinde kalmaya devam ediyoruz. 

Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın farklı gerekçeleri olabilir: 

• Şüpheli ölebilir  

• Zamanaşımı dolabilir   

• Yeterli şüpheye ulaşılamazsa         kovuşturmaya yer 

• Dava koşullarının soruşturma aşamasında           olmadığı kararı  

       gerçekleşmediği     

Sonuç olarak iddianame düzenlenmiyor veya kabul edilmiyorsa dava açma imkanı 

ortadan kalktığından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Dava koşullarının soruşturma 

aşamasında gerçekleşmediğinde verilecek karar, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin 

karardır. 

➢ Kovuşturma: 

Bir dava koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği kovuşturma evresinde problem 

çıkarmış olabilir. Örneğin dava açılmasından sonra suçun izne tabi bir suç olduğu fark edilmiş 

olabilir. Bu fark etme suç vasfının yanlış yapılıp sonradan değişmesi şeklinde olabilir. Yani 

mahkeme savcının gösterdiği suç vasfıyla bağlı değildir. Bu fark etme savcılığın aslında ön 

ödemeye tabi, aslında uzlaştırmaya tabi bir suçun bu vasfını göz ardı ederek iddianame 

düzenlemesi ve hakimin de bunu bir biçimde gözden kaçırıp iddianamenin iadesi yapmaması 

kabul etmesi sonrasında olur.  
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Kovuşturma evresinde bir dava koşulunun gerçekleşmediği hal gündeme gelirse; 

öncelikle koşulun gerçekleşmesi ihtimali var mı buna bakarız.  

1- Koşulun gerçekleşme ihtimali yoksa 

• Düşme kararı verilebilir. 

o İstisna: Düşme kararı verilebilecek durumlarda mevcut delil durumu beraat 

kararı verilmesini mümkün kılıyorsa düşme değil beraat kararı verilir. Çünkü 

düşme kararı artık mahkemenin bu konuda bir karar verme imkanı olmadığını 

ifade eder. Ancak o aşamaya kadarki delil durumu, sanık hakkında beraat 

kararı verilmesini gerektiriyorsa verilecek karar kişinin aklanmasını temin 

edecek kararın tesis edilmesidir. 

o İstisna: Eğer daha önce yargılanmış ve hüküm verilmişse veya daha önce 

açılmış halihazırda derdest bir dava varsa düşme değil, ret kararı verilir. Ret 

kararının verilebileceği tek hal budur.  

o İstisna: Bir suçun takibi şikayete tabi olup soruşturma evresinde fark 

edilmişse ve o aşamaya kadar herhangi bir şikayette bulunulmamışsa 

mahkemenin yapacağı şey şudur: geri alınmadığı müddetçe şikayet koşulu 

gerçekleşmişçesine kovuşturmaya devam edilir. Çünkü artık şikayetin 

sağlanması imkan dahilinde değildir. 6 aylık süre dolmuştur.  

Bu söylediklerimiz bir dava koşulunun gerçekleşme ihtimali olmadığı hallere 

ilişkindir. 

2- Koşulun gerçekleşme imkanı varsa 

Mahkemece verilecek karar koşulu sağlamaya yönelik olmalıdır. Bu her koşula göre 

değişir. 

• İzne tabi bir suç söz konusuysa durma kararı verilir. İznin talep edilmesi gerekir. 

• Başvurunun gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda bir tereddüt varsa ya da 

suçun sonradan başvuruya tabi bir suç olduğu fark edilirse bu durumda da durma 

kararı verilir.  

• İlgili kurumdan veya kimi durumda bakanlıktan talep olması gereken hallerde 

talepte bulunulup bulunulmadığı ya da bulunma yönünde bir irade serdedip 

serdetmediği sorulur.  
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Sonuç olarak bir dava koşulunun gerçekleşmediği kovuşturma evresinde fark edilirse 

ve koşulun gerçekleşme imkanı varsa mahkemece durma kararı verilir ve koşulun 

sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunulur. 

➢ 1.ihtimal: Koşul sağlanır ve durma kararı kaldırılır. Yargılamaya devam edilir. 

➢ 2.ihtimal: Koşul sağlanamaz. Bu durumda düşme kararı verilir. 

YARGILAMA KOŞULLARI 

1- SANIĞIN HAZIR BULUNMASI: 

Davanın açılabilmesi bakımından gerekli olan koşullara biz dava koşulları demiştik. 

Fakat yargılamaya devam edilebilmesi bakımından da kanun birtakım koşullar aramaktadır. 

Bunların en önemlisi sanığın hazır bulunması koşuludur. (m.170-Kamu davasını açma 

görevi). CMK m.170, iddianamenin koşullarından bir tanesini de şüphelinin kimliği olarak 

belirlemiş haldedir. O halde CS herhangi bir suç şüphesini kovuşturma evresine taşıyabilmek 

için bir şüpheliye ulaşmak durumundadır. Eğer bir şüpheli yoksa iddianame düzenleyebilme 

imkanı da yoktur. Eşkal üzerinden bir iddianame düzenlenemez.  

Şüphelinin tespit edilmiş olması, kovuşturmaya geçildiğinde yargılamaya devam 

edilebileceği anlamına gelmez. Çünkü kişiyle ilgili bir yargılama sürdürülecekse mutlaka o 

kişinin hazır bulundurulması zorunludur. Kural olarak kişinin gıyabında bir yargılama 

sürdürülebilmesi ve hatta yine kural olarak mahkumiyet kararı verilebilmesi mümkün 

değildir. 

Yargılama yapılabilmesinden kastımız şudur: Esas olarak kişinin duruşmalarda hazır 

tutulmasıdır. Fakat kanun sanığın hazır bulunma yükümlülüğüne belirli koşullarla istisnalar 

getirmiştir. Bu istisnalara da birtakım sonuçlar bağlamıştır. Bu istisnaların varlığı, 

yargılamaya devam edilip hüküm kurulabileceği anlamına gelmez. Her bir istisnanın kendine 

göre sonucu vardır. 

İstisnalar 3 başlık altında toplanmaktadır. Sanık hazır bulunmasa bile yargılama 

bazılarında yapılıp sonuçlandırılabilir. Bazılarında ise kanun koyucu sadece belirli işlemlerin 

yapılmasına müsaade eder. 

Sanığın hazır bulunmasının istisnaları; 

- Sanığın gaiplik halleri (m.244) 

- Sanığın kaçaklık halleri (m.247) 
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- Sanığın diğer yokluk halleri (m.191, m.194) 

• GAİPLİK 
Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 

Madde 244 – (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne 

getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. 

(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli 

işlemleri yapar. 

(3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. 

(4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, 

mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir.  

 Tanım maddenin ilk fıkrasında yapılmıştır. O halde herhangi bir sanığın gaipliğinden 

bahsedilmemiz için bizim; 

1. Kovuşturma evresinde olmamız gerekir. 

Sanık dediğine göre şüphelinin gaibe karışmasından bahsetmek mümkün değildir. 

2. Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne 

getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık söz konusu olmalı 

Gaip hazır bulunmama hallerinden bir tanesidir. Fakat tanıma bakarsanız iki husus 

sayılmıştır. 

a. Sanığa erişilememiş olunması gerekir. 

Mahkemenin kabulünde sanığa davayla ilgili tebligatın yapılamamış olması ve diğer 

erişme imkanlarına başvurulduğunda sanığa ulaşılamamış olunması gerekiyor. Yani gaip 

sanıktan bahsediyorsak birinci ihtimal, hakkında açılmış davadan habersiz olan sanıktan 

bahsediyoruz. 

b. Yurtdışında bulunup getirilemeyen veya getirilmesi mahkemece uygun 

görülmeyen sanık olması gerekir. 

Burada getirilemeyenden kastımız şu olabilir:  

• Yurt dışındaki ceza evinde hükümlü bulunan sanık kendisine tebligat 

yapılmış olsa bile yani haberdar olsa bile duruşmaya getirilebilmesi mümkün 

değilse artık gaip sanık durumundadır. 

• Yurt dışında tedavi gören sanık eğer sağlık koşulları sebebiyle getirilemiyorsa 

getirilemeyen sanık söz konusudur. 
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İkinci kategori ise getirilmesi uygun görülmeyen sanıktır. Burada da mahkemeye 

belirli bir takdir imkanı oluşturulur. Yani yurt dışında bulunuyordur, getirilmesi mümkündür. 

Fakat getirilmesi mahkeme tarafından uygun görülmez. Ne sebeplerle olabilir: 

• Kaçak gaip bir sanığın mahkeme önüne getirilebilmesi iki farklı yol ile 

olabilir.  

o Birincisi söz konusu sanığın zor kullanarak getirilmesidir. Bu uluslararası 

adli yardımla olur. 

o İkincisi kişinin davete icabet etmesi şeklinde olur. Bu aslında olması 

gerekendir.  

Yargıdan sağlamak istediğimiz faydayla yargılama için süjelere yüklediğimiz yük 

arasında bir denge olması gerekir. Örneğin öldürme suçunda pekala uluslararası yakalama 

emri çıkarttırabilirsiniz. Ama konut dokunulmazlığını ihlal suçunda uluslararası yakalama 

emri çıkarmak demek sizin korunan hukuki değerinizde yaratılan tahribat ya da mağdurun 

maddi manevi zararını aşan masraflarla ve yükümlülüklerle kişileri yargılamaya dahil etmeniz 

anlamına gelir.  

Gaip sanık söz konusu olduğunda mahkemenin yapabileceği şey m.244/2’deki 

işlemlerdir. 

Maddede yer alan duruşmanın açılması ne demektir? 

Duruşmanın başlaması 

Madde 191– (1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin 

gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı 

veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar.  

 

 İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı  

Madde 175 – (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. 

(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken 

kişileri çağırır.  

Hazır bulunanların yoklamasının yapılması ve bir gün belirlenip o gün yoklamanın 

yapılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla duruşma hazırlığı evresinde kalır. Bu mahkemenin 

hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Mahkemeye korunması gereken delilleri toplamak 

ve muhafaza altına almak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü yükler. Fakat duruşmaya 

geçme imkanı tanınmaz. 

Gaip sanıkla ilgili bir başka husus ise gaibin gelmesini temin edecek birtakım 

tedbirlerin alınmasıdır. CMK m.245 ve 256’da düzenlenmektedir: 

1) Ulaşılamayan bir sanık söz konusu olduğunda mahkeme ihtarla ilana çıkar. 
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Gaibe ihtar 

Madde 245 – (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususları 

uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir. 

245. madde uygun bir iletişim aracıyla gaip sanığa adresini bildirmesi ve mahkeme 

önüne gelmesi hususunda ilana çıkma imkanını veriyor. Hatta mahkemeye bu yükümlülüğünü 

getiriyor. 

2)  Güvence belgesi  

Sanığa verilecek güvence belgesi 

Madde 246 – (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı 

hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. 

(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı 

olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. 

246.madde güvence belgesi başlığı altında sanığın mahkeme huzuruna çıkması için bir 

çeşit tedbire yer vermiştir.  

Güvence belgesi şudur: sanığın tutuklanması ihtimalinin bulunduğu durumlarda 

mahkeme, gelmesi durumunda tutuklanmayacağı garantisini içeren bir karar verebilir. Bu bir 

ön karardır. Bunun temel maksadı tutuklanma endişesiyle gaibiyetini yani erişilmezliğini 

koruyan sanıkların mahkeme huzuruna çıkmasını temin etmektir. Güvence belgesi yalnızca 

gaip sanık için değil; birazdan üzerinde duracağımız kaçak sanık bakımından da 

uygulanabilir. Gerekçesi şudur: Güvence belgesinin anlamlı olması için kişiyi esas alması 

gerekir. Eğer fiili esas alırsa hakkında birden fazla dava bulunan kişiye yalnızca o mahkeme 

ve o dava bakımından tutuklanmayacağının garantisi verilmiş olur. Dolayısıyla güvence 

belgesinden elde edilmek istenen fayda yani mahkemenin huzuruna çıkması imkanı sağlanmış 

olmaz.  

Güvence belgesinin düzenlendiği durumlarda 2 ihtimal ancak sanığı cezaevine 

sokabilir: 

1. Hüküm verilmiş ve kesinleşmiş olması 

2. Sanığın güvence belgesine istinaden huzura çıktıktan sonra tutuklama nedenlerinden 

birinin varlığının ortaya konması 

Yani yeniden kaçma ihtimaline veya delilleri karartmaya yönelik davranışlar 

sergilemesi. Çünkü artık o an itibariyle tesis edilen güvence ortadan kalkar.  

Toparlayacak olursak sanığın gaip olması durumunda mahkemenin yapabileceği 

işlemler: 

• Duruşma açamaz. 
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• Delilleri toplar. 

• Güvence belgesi düzenler. 

• İhtara çıkar. 

Gaiplik söz konusu olduğu için artık delillerin ikamesi aşamasına geçilemez. Çünkü 

kanun duruşma açılmasını yasaklar. 

• KAÇAKLIK: 

Kaçağın gaipten farkı şudur: Gaipte ulaşılamayan, ulaşılsa bile getirilmesi 

mümkün/yerinde görülmeyen sanık söz konusudur. Kaçak, hakkında açılmış ceza davasını 

sonuçsuz bırakmak için hazır bulunmayan sanıktır. Yani kaçağın söz konusu olabilmesi için 

kişinin açılmış davadan haberdar olması gerekir. 

Yurtdışında bulunan veya yurtiçinde saklanan kişiye verilen addır. Gaiple farkı şudur: 

Artık burada kişinin aktif bir biçimde hakkındaki davayı sonuçsuz bırakmaya yönelik bir 

huzura çıkmama, hazır bulunmama hali söz konusudur. 

Kaçağın tanımı 

Madde 247 – (1) Hakkındaki  soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak 

amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcısı veya mahkeme 

tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. (1) 

 (2) (Ek: 25/5/2005 - 5353/31 md.) Hakkında, 248 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan 

dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olan şüpheli veya sanığın, yetkili Cumhuriyet savcısı veya 

mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine 

getirilemez ise, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme; (1)(2) 

 a) Çağrının bir gazete ile şüpheli veya sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilânına 

karar verir; yapılacak ilânlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248 inci maddede gösterilen tedbirlere 

hükmedilebileceğini ayrıca açıklar, (1) 

 b) Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün içinde 

başvurmayan şüpheli veya sanığın kaçak olduğuna karar verir. (3) 

 (3) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, 

mahkûmiyet kararı verilemez. (2) 

 (4) Duruşma yapılan hâllerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat 

görevlendirilmesini ister. (2) 

 Kaçak bakımından esasında kanun gaiple aynı sonuçları düzenler. Buna ek olarak 

kaçağın getirilmesi için uygulanacak tedbirleri arttırır: 

1. Güvence belgesini kaçak sanık bakımından da düzenleyebiliriz. 

2. Kaçaklık bir taraftan soruşturma işlemini de sonuçsuz bırakabileceği için kanundaki 

tanımlamaya bakarsanız – sanıktan değil kişiden bahsediliyor – soruşturma evresinde 

de kaçağa ilişkin 247 ve 248’de öngörülen tedbirlere başvurulabilir. Yani şüpheliyi de 

kapsamına alır. 
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3. Belirli koşullara uymak şartıyla – bu belirli koşulların ne olduğunu 248 saymaktadır – 

huzura çıkması için bir gazetede ilan vermek, ilanın suretini kaçağın kapısına asmak 

suretiyle ilana çıkıp 15 gün içinde gelmemesi durumunda Türkiye’deki malvarlığına el 

koymak yetkisi veriliyor. Soruşma aşamasında sulh ceza hakimliğine; kovuşturma 

aşamasında mahkemeye. Yani kaçak sanığın söz konusu olduğu durumda mahkeme 

kişinin gelmesini temin etmek amacıyla Türkiye’deki taşınırlarına, taşınmazlarına, 

üçüncü kişilerdeki alacaklarına el koyma imkanına sahiptir.  

Buradaki el koyma bizim daha sonradan göreceğimiz koruma tedbiri olan el koyma ile 

aynı şey değildir. Bu tedbir ancak 248’de sayılan suçlarda uygulanabilir. Yani her suçta kaçak 

sanığın ortaya çıkmasını temin etmek için kaçaklara özgü el koymanın uygulanması söz 

konusu olmaz. 

Burada Yargıtay uygulamasına da değinmemiz gerekir. Yargıtay’a göre herhangi bir 

kişinin kaçaklığına ilişkin karar verilebilmesi az önce bahsettiğimiz ilan, kapıya asma ve 15 

günlük sürenin geçmesine bağlıdır.  

Kişi ortaya çıktığında el koyma kendiliğinden ortadan kalkar. Maksat hasıl olduğuna 

göre artık el koymayı sürdürmenin bir anlamı yoktur. 

Kaçaklık halinde de kişi hazır bulunmadığı için yargılama yapılamaz. Duruşma 

açılamaz. Ancak kanun sınırlı birtakım yargılama işlemlerine izin verir.  

Asıl geniş uygulama alanı bulan kategori üçüncü kategoridir. 

• YOKLUK: 

Sanığın yokluk halleri sanık hazır bulunmasa da yargılamaya devam edebilmek, 

kimisinde hüküm verebilmek imkanını doğurur.  

1. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşma Hali 

Bu uzaklaşma, sanığın duruşma sırasında salonu terk etmesi şeklinde veya bir sonraki 

oturumuna gelmemesi şeklinde olabilir.  

Sanığın duruşmadan uzaklaştığı durumlarda; 

▪ Daha öncesi sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, 

▪ Mahkemenin sanığın gelmesine ihtiyaç duymaması koşuluyla 

Mahkeme yargılamayı sürdürüp hükmünü verebilir. Burada belirleyici olan sanığın 

sorgusunun yapılmış olmasıdır. 
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2. Sanığın Vareste Tutulması Hali: 

▪ Yine sorgusu yapılmış olmak 

▪ Kendisi tarafından talep edilmiş olmak 

▪ Mahkemenin de uygun görmesi koşuluyla 

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması  

Madde 196 – (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili 

kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir. 

Sanık duruşmalara gelme yükümlülüğünden mahkeme tarafından azad edilebilir. 

Ceza muhakemesinde vekaletnamede belirtilmesi gereken iki husus vardır: 

1) Vareste tutulma 

2) Kanun yolu başvurusunu geri alma 

 Bu ikisi için avukatın vekaletnamede özel olarak yetkilendirilmesi gerekir. Sanığın 

veya yetkilendirilmiş müdafinin talebi ile duruşmaya gelme yükümlülüğünden azade 

tutulabilir. Bu durumda da sanık hazır bulunmamasına rağmen artık sorgusu yapılmış olacağı 

için yargılamaya devam edilir ve hüküm tesis edilir. 

 Vareste tutulmanın birtakım sonuçları da vardır. Duruşma günleri bildirilmez. Kişi 

artık kendisi takip eder. Mahkemenin artık ayrıca bir bildirim yükümlülüğü veya duruşma 

tutanaklarının içeriğinden haberdar etme yükümlülüğü yoktur. Talep olmaksızın kişinin 

vareste tutulması, Yargıtay tarafından savunma hakkının engellenmesi olarak kabul edilir. 

Mutlak bozma nedenidir. 

3. Sadece Adli Para Cezasını veya Müsadereyi Gerektiren Suçlarda Tebligat 

Yapılmış Olmak ve Tebligatta Gelmezse Yokluğunda Yargılamaya Devam 

Edileceğini Bildirilmiş Olunması:  

Sanığın yokluğunda duruşma 

Madde 195 – (1) Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık 

gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın 

yapılacağı yazılır.  

Mahkeme sorguyu yapmaksızın yargılamayı yapar ve hükmü de tesis edebilir. Ama 

bunun için ön koşul nedir? 

▪ Tebligatın yapılmış olması 

▪ Tebligatta yokluğunda yargılamaya başlanacağı ve bitirileceğinin ihtar edilmesi 
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Bizim hukukumuzda bu durum yoklukta hüküm tesis edilebilen yegane durumdur. 

Yani kişi hiçbir duruşmaya katılmaksızın hakkında hüküm tesis edilmesinin tek yolu budur. 

4. Hal: 

Tek bir hükümde değil; dağınık olarak düzenlenmiştir.  

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 

Madde 200 – (1) Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği 

söylemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan 

çıkarılmasına karar verebilir. 

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içeriği anlatılır. 

• Diğer sanıklardan veya tanıklardan birinin gerçeği söyleyemeyeceğinden endişe 

edilirse mahkeme sanığı salondan çıkarabilir.  

Bu durumda sanık yokluğunda dinlenir ve daha sonra ifadesinin içeriği dışarıya 

çıkarılan sanığa anlatılır.  

Sanığın dışarı çıkarılması  

Madde 204 –  (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini 

tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruşmada hazır 

bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, oturumu yokluğunda sürdürür 

ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma 

yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır. 

• Sanığın duruşmadan hazır bulunması duruşma düzeni bakımından tehlike oluşturacak 

düzeydeyse mahkeme sanığın duruşmadan çıkarılabilmesine karar verebilir. 

Sanık duruşma düzenini bozarsa mahkeme tarafından ihtar edilir ve dışarıya çıkarılır. 

Dışarıya çıkmak bakımından direnç gösterirse mahkeme 4 güne kadar disiplin hapsine karar 

verebilir. 

Bütün bu haller ispat vasıtalarının irat ve ikamesi bakımından veya duruşmanın düzen 

içerisinde sürdürülebilmesi bakımından sanığın belirli sürelerde duruşmadan çıkarılabilmesi 

imkanını mahkemeye verir. Ama ilkeye bakarsanız aslında o an itibariyle yargılamada 

olmayan yani hazır bulunmayan sanık hakkında yargılama işlemleri yapılmaya devam edilir. 

Burada hazır bulunmama hallerinden olan kaçaklık, zorla mahkeme tarafından dışarı 

çıkarılma hallerinde yoksa sanığa bir müdafi atanır. Bu artık işlem bazlı zorunlu müdafiliktir. 

Mahkeme sanığın kaçaklığına karar verdiyse eğer yoksa bir müdafi görevlendirmek 

zorundadır. Sanığın duruşmaya katılması duruşmayı tehlikeye sokacak nitelikteyse mahkeme 

sanığı duruşma salonundan çıkarttığında artık sanığa bir zorunlu müdafi atamak zorundadır.  

!!! Kaçak sayılmanın kişi üzerinde bir sonucu yoktur. Ancak tedbir uygulandığında 

sonucu vardır. İki ihtimal söz konusu olabilir: 
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• Mahkeme sanığa erişemiyor olabilir. Bu artık gaiplik halidir. 

• Mahkeme sanığın bulunabileceği yerlere erişmektedir. Evinde bulunmamaktadır vs. 

Bu durumda iki ihtimal söz konusudur. Ya ölmüştür ya da hakkındaki soruşturmayı 

sonuçsuz bırakmak için kaçmaktadır. Yani bu biraz hakimin somut olaydaki takdirine 

bağlı bir husustur. 

Hepsi bakımından müştereken söylemek gerekirse, son yokluk halleri hariç gaip veya 

kaçak sanık sorgulanmamışsa hakkında mahkumiyet kararı verilebilmesi mümkün değildir. 

Ama mahkumiyet dışında kararlar verilebilir. Toplanan değiller gaip veya kaçak sanık 

hakkında beraat kararı verilmesini gerektiriyorsa artık sorgunun yapılmasına ihtiyaç yoktur. 

Sorgusuz hüküm tesis edebilecek durum ise adli para cezası veya müsadereyi gerektiriyorsa 

tebligat yapılması ve kişiye yokluğunda yargılamaya devam edileceğinin bildirilmesidir. 

Ancak bunun dışında mahkumiyet hükmü verilmesi mümkün değildir.  

Sanığın hazır bulunması koşulu bakımından üzerinde durulması gereken 2 husus daha 

var:  

1) Bir sanık bakımından yetki 

Sanık hazır bulunmadığı işlemlerde müdafi ile temsil edilebilir. Müdafi, sanık hazır 

olmasa bile katılabilir. Hatta kanun koyucu bazı hallerde müdafi yoksa müdafi görevlendirme 

zorunluluğu getirmiştir. Örneğin kaçak sayma halleri gibi, 204’e göre duruşmanın disiplini 

bakımından tehlike oluşturduğu için sanığın çıkarılması hallerinde bir müdafi 

görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

2)  Yanlış anlaşılan eski hale getirme meselesidir. 

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 

Madde 198 – (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar ve işlemlerinin 

kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçmesinden doğan sonuçları gidermek için sanık, 

kanunî nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve işlemleri hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabilir. 

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan bağışık tutulmuş veya müdafii aracılığıyla temsil edilmek 

yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme isteminde bulunamaz. 

 Kanun diyor ki sanığın yokluğunda yapılan işlemlerden, eğer bir müdafi ile temsil 

edilmemişse, haberdar olduğunda bu işlemlere karşı başvurabilmek için eski hale iade 

başvurusunda bulunabilir. Eski hale iade başvurusunda bulunduğunda kendisine hak düşürücü 

süreye tabi işlemler bildirilir ve kullanabileceği yasal haklar gösterilir. Bu hak sadece hukuka 

aykırı aykırı biçimde sanığın hazır bulunmamasına rağmen yargılama yapılan haller için 

geçerlidir. Eski hale iade, hak düşürücü süreye tabi işlemlerde sürenin kusursuz kaçırıldığı 

hallerde yeniden süre başlatma işlemidir. 
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2- SANIĞIN AKIL HASTASI OLMAMASI: 

Sanığın akıl hastalığı savunmasına etkili biçimde savunma yapabilmesini etkileyecek 

ölçüde olabilir. Fakat buradaki akıl hastalığını ikiye ayırmak gerekir: 

1) Fiili işlediği sırada akıl hastasıysa artık burada bir yargılama koşulun bahsetmek 

imkanına sahip değiliz.  

 Kişi fiili işlediği sırada TCK 32 anlamında akıl hastasıysa artık hakkında yapılacak 

yargılama bir ceza yargılaması değil bir emniyet tedbiri yargılamasıdır.  

2) Fiili işlediği sırada akıl hastası olmayan ancak yargılama evresinde akıl hastası olan 

kişi.  

 Kişinin bu anlamda fiili işlediği sırada akıl sağlığı yerinde olup sonradan akıl hastalığı 

duçar olduğu durumlarda yargılamanın yapılabilmesi mümkün değildir. Çünkü sanığın 

kendisini savunabilmesi mümkün değildir.  

Mahkemece yapılması gereken işlem: Akıl hastalığı konusunda bir karar vermek. 

 Bu kararı verme usulü üzerinde tedbirler konusunda duracağız. Soruşturma 

aşamasında da olabilir. Sanığın 3 hafta süreyle gözetim altına alınması gerekir. Gözetim altına 

almak sanığın akıl hastası olup olmadığını, akıl hastasıysa ne zamandan beri akıl hastası 

olduğunu ve akıl hastasıysa bu hastalığın fiilin işlenmesine etkisinin bulunup bulunmadığını 

tespite yarayacak şekilde bir sağlık kurumuna yatırılmasıdır. Bu 3 haftalık süre 3 aya kadar 

çıkarılabilir. Bu şekilde kişi gözetim altına alındığında kendisine artık bir müdafi 

görevlendirilmesi zorunludur. Gözetim altına alma süreci sonunda akıl hastası olduğu fark 

edilirse artık mahkemenin yapması gereken iş yargılamaya devam etmek değil, durma kararı 

vererek tedaviye yönelik tedbirleri almaktır.  

3- GEÇİCİ YASAMA DOKUNULMAZLIĞI BULUNMAMASI:  

 Anayasa’nın 19.maddesinde sayılan suçlar hariç seçilmeden önce işlenmiş olanlar 

olması koşuluyla, kişinin yasama meclisine seçilmiş olması yargılama yasağını da beraberinde 

getirir. Dolayısıyla kişi hakkında sürmekte olan bir ceza davası sırasında kişinin milletvekili 

olarak seçilmesi söz konusu olursa yargılamaya devam etmek mümkün değildir.  

4- BEKLETİCİ MESELENİN ÇÖZÜMLENMESİ: 

Bekletici meselenin çözümlenmesi bazen bir yargılama koşulu haline gelebilir. Ceza 

uyuşmazlığının çözümü bir başka hukuki uyuşmazlığın çözümüne bağlanmışsa bu durumda 
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biz bekletici meselenin varlığından bahsederiz. Hakim bekletici meselenin çözümlenmesi 

sebebiyle durma kararı verebilir. (m.218) 

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi başlığı altında bekletici mesele ve nispi muhakeme 

usulünü düzenliyor. Yetkiyi anlatırken tekrar üzerinde duracağız.  

Ceza hakimi, ceza uyuşmazlığının çözümünü bir başka hukuki uyuşmazlıkla bağlantı 

içerisinde görürse iki yolu vardır: 

1) Bekletici mesele sayıp açılmış davanın çözümlenmesini bekler. 

2)  O hukuki sorunu kendisine yetecek kadar ve kendi yargılama usulüyle çözerek 

yargılamasına devam eder. 

Birinci halde bir yargılama koşulu olan bekletici meseleden bahsederiz. Durma kararı 

vermek durumundadır.  

İkinci halde nispi muhakeme dediğimiz bir yargılama usulü devreye girer.   

YARGILAMA ENGELLERİ VEYA YARGILAMA KOŞULLARININ 

GERÇEKLEŞMEMESİNİN SONUÇLARI 

1) Gerçekleşme imkanı varsa gerçekleşmesi için gerekli işlemler yapılır ve beklenir. 

o Akıl hastasıysa tedavi talebinde bulunulur,  

o kaçak sanıksa yakalama emri çıkarılır. 

2) Gerçekleşme ihtimali yoksa 

a. Dava zamanaşımı süresi dolmuşsa  

b. Kaçak sanığın öldüğü öğrenilmişse 

 Bu durumda artık koşulun gerçekleşme ihtimali olamayacağından verilmesi 

gereken karar düşme kararıdır meğerki beraat kararı verilemiyor olsun.  

MAKAMLAR/ SÜJELER 

Makam ve süje ifadesi aynı anlama gelmez. 

Zorunlu makam veya zorunlu süje olarak adlandırdığımız, her yargılama için geçerli 

olan; 

• Dava açan; kamusal iddia makamı 
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• Dava açılan; savunma makamı 

• Tamamı bakımından karar verme yükümlülüğü altında bulunan; yargı makamı. 

✓ Zorunlu Süje ler 

➢ Kamusal iddia makamını temsil eden süje, cumhuriyet başsavcılarıdır.  

➢ Savunma makamındaki süje sanık veya hukuki yardımcısı olan müdafidir.  

➢ Yargılama makamındaki süje de mahkeme ve mahkemeyi oluşturan bireysel olarak 

hakimlerdir. 

Bu süjeler olmaksızın bir ceza davası açabilme imkanına sahip değiliz. Açılmış davayı 

da kural olarak sürdürebilme imkanına sahip değiliz. Kamusal iddia makamı olmakla beraber 

örneğin onu temsil eden süje duruşmaya gelmemişse duruşmayı açmak ve ona devam 

edebilmek şansına sahip değiliz.  

✓ İhtiyari Süjeler 

İhtiyari süjeler tablodaki makamlardan birinin yanında yer alan ve fakat varlıkları 

zorunlu olmayan süjelerdir. Katılan bir ihtiyari süjedir. Suçtan zarar gören davaya katılmak 

istese de olur istemese de olur. 

Hakim 

Hakimi muhakemede karar verme makamındaki süje olarak tanımlıyoruz. Temel vasfı 

iki noktada ortaya çıkar: 

1. Bağımsızlık 

2. Tarafsızlık 

Hakimlerin göreve alınmaları, tayinleri, terfileri, disiplin işlemleri, görevden 

uzaklaştırılmaları, emekli olmaları gibi usullerin ne şekilde gerçekleştirileceğini, bu işlemleri 

gerçekleştirecek makam ve otoritenin ne şekilde oluşturulacağı, bu otoritenin neye göre karar 

vereceği meselesi bütünüyle hakim bağımsızlığı ile ilgilidir.  

Bu noktada bu otoritenin; 

(1) Diğer devlet erkleriyle 

(2) Yargılamanın diğer makamlarıyla  
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(3) Kamuoyuyla ya da erkler dışındaki diğer baskı gruplarıyla arasında kuracağı 

ilişki ve bunlara karşı koruma mekanizması hakim bağımsızlığının esasını 

oluşturur. 

Hakimin yargılamanın iki tarafı arasında nötr olmasını ya da eşit mesafede olması 

gerekir. Hakimin tarafsızlığını teminine yönelik düzenleme de CMK’da yer alır. 

(1) Objektif tarafsızlık: Yani hakimin söz konusu yargılamada davanın tarafları 

bakımından tarafsız olmayacağı şüphesini oluşturan her- hangi bir nedenin 

bulun-maması 

(2) Sübjektif Tarafsızlık: Mahkemenin objektif olarak tarafsız olması yetmez. 

Aynı zamanda tarafsız da görünmesi icap eder. Taraflarda hakimin tarafsız 

olmadığı yönünde bir kanaat varsa artık tarafsızlığın gölgelendiğinden 

bahsetmek durumundayız. Sübjektif tarafsızlıkta taraflarda ortaya çıkan şüphe 

keyfe keder bir şüphe değildir 

Hakimin tarafsızlığı nasıl sağlanır? İki şekilde sağlanır: 

1. Katılamayacağı birtakım yargılamaları belirlersiniz. Çünkü bu yargılamalar objektif 

tarafsızlığı gölgeler. Yani hakimin yasaklılık halleri ve yargılamaya katılamayacağı 

haller. M.22. 

2. İkinci kategoride ise sübjektif tarafsızlığı hedef alan düzenlemeyi tespit etmemiz 

gerekir. İlk haldeki gibi açıkça hakimin yargılamaya katılmasını engelleyen bir kuralın 

olmadığı ama tarafların, tarafsızlık beklentisini etkileyen durumların ne şekilde 

çözümleneceğine bakmamız gerekir. Hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek 

sebeplerin varlığı halinde reddi. M.23. 

3. Son hal ise bu sürecin nasıl karar bağlanacağı ve sonuçlandırılacağı üzerinde durur. 

Yasaklılık veya ret muhakemesi. 

m.22’de yer alan hakimin yasaklılık halleri ve m.23’te yer alan hakimin yargılamaya 

katılamayacağı haller hakimin bir yargılamaya bakmasını engelleyen haller düzenlenmiştir. 

Bu haller üç başlıkta toplanır; 

1. Hakimin davanın iki tarafıyla kurduğu akrabalık ilişkisi niteliğinde olan haller, 

2. Hakimin o soruşturma ya da kovuşturmada gerçekleştirdiği diğer iş veya işlemler 

sebebiyle olanlar, 
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3. Hakimin o yargılamada dava evvel gerçekleştirdiği veya işgal ettiği pozisyondan 

kaynaklanan hallerdir. 

- Hakimin Yasaklılık Halleri (m.22) 

• Hakim kendisi suçtan zarar görmüşse  

✓ Akrabalıktan kaynaklanan yasaklılık nedenleri; 

• Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya 

kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, 

• Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan 

biri ise, 

• Evlat edinme ilişkisi söz konusuysa, 

• Üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, 

• Evlilik sona ermiş olsa bile 2. derece dahil kayın hısımlığı varsa hakimlik görevini 

yapamaz. 

✓ Daha önce o fiille ilgili gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanan yasaklılık nedenleri: 

• Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği 

veya mağdur vekilliği yapmışsa 

• Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse hakimlik görevini yapamaz. 

Tanıklık ve bilirkişilik bakımından özel olarak üzerinde durmamız gerekiyor.  

Herhangi bir hakim, kendisinin bizzat şahit olduğu veya kendisinin daha önce teknik 

uzman olarak değerlendirdiği bir olayda hakimlik yapabilme imkanına sahip değildir. 

Hakimlik statüsü ile tanıklık statüsü çakıştığında artık tanıklık statüsünün tercih edilmesi 

gerekir. 

- Yargılamaya Katılamayacak Hakim (m.23) 

Buradaki mesele aynı yargılamaya ilişkin daha önce başka makamlarda görev yapmış 

olmasıdır.  

m.163’teki halde sulh ceza hakim savcılık makamına geçiyor ve soruşturma 

işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu şu anlama gelmez: Savcı memlekete izne gitti. Ben sulh ceza 

hakimi olarak meseleyi soruşturacağım. Tutuklama kararı vermek lazım. Kendimden talep 
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ediyorum, kendim kararı veriyorum. Sulh ceza hakimi 163’e göre zorunluluk savcısı olarak 

soruşturma işlemlerini bizzat gerçekleştirmişse artık o sulh ceza hakimi kovuşturma evresinde 

mahkemede görev alamaz. Hükmün son fıkrası ise yargılamanın yenilenmesi ile ilgilidir.  

Bunlar hakimin yasaklılık halleri ya da yargılamaya katılamayacağı ya da çekilme 

sebepleri olarak nitelendirebileceğimiz haller objektif hallerdir. Ek bir değerlendirmeyi 

gerektirmezler.  

İkinci ihtimal, CMK m.24’te düzenlenen sebeplerle hakim reddedilebilir. Bir de 

tarafsızlığını şüpheye düşüren diğer nedenlerin varlığı halinde de söz konusu olur. Bu hüküm 

sübjektif tarafsızlığı düzenler.  

Tarafsızlığı şüpheye düşüren hallerin ne şekilde yorumlanacağı önemlidir. Burada iki 

aşamalı bir değerlendirme yapmak gerekir: 

(1) Tarafsızlığı şüpheye düşüren neden objektif olarak tarafsızlığı şüpheye düşüren 

hallere eşit bir neden midir? 

Örneğin sanık ile hakim veya mağdur ile hakim arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi 

yoktur ancak hakim bu kişiyle birlikte yaşamaktadır. 

(2) İkinci ihtimal, objektif olarak gözlemlenebilir bir şey yoktur. Ancak sanığın 

veya katılanın ya da CS’nin hakimi reddi yönünde ileri sürdüğü gerekçe, 

sübjektif tarafsızlık beklentisini gölgelediği iddiasındadır ancak somut 

dayanaklarla desteklenebilmektedir. Bu durumda tarafsızlığın şüpheye 

düştüğünden bahsedebiliriz.  

‘’Sübjektif olarak tarafsızlık beklentim etkilendi.’’ iddiasını ortaya süren taraf 

bakımından araştırılması gereken husus, bu beklentinin etkilenmesinin somut ve makul 

dayanağının olup olmadığıdır.  

Tarafsızlığı şüpheye düşüren husus sebebiyle redde asıl önemli olan husus, hakimin o 

yargılamada işlem ve kararları sebebiyle reddedilmesi meselesidir. Asıl tarafsızlığı şüpheye 

düşüren sebeplerden biri kimi zaman hakimin tutuklama kararına yazdığı gerekçe kimi zaman 

tarafsızlığı şüpheye düşüren neden olarak nitelendirilebilir. İhsas-ı rey söz konusu olduğu 

durumlarda artık tarafsızlıktan bahsetme imkanımız yoktur.  

Tarafsızlık ve tarafsızlığı şüpheye düşüren nedenler ya da yasaklılık halleri sadece 

kovuşturma evresindeki hakimler bakımından geçerli değil; hakim sıfatıyla herhangi bir karar 

verilirken yine bunların geçerli olduğunu görürüz. Sulh ceza hakimi kovuşturma evresinde 
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görev yapan bir hakim değildir. Ancak kendi oğlunun tutuklanması talebi söz konusu 

olduğunda bu talebi karara bağlama yetkisi/imkanına sahip değildir.  

Yasaklılık ve davaya katılamama hallerinde ve tarafsızlığı şüpheye düşüren nedenlerin 

varlığı durumunda şüpheli, sanık, müdafi, katılan, katılanın vekili, CS hakimi 

reddedebilecekleri gibi hakim kendisi de çekinebilir. Yasaklılık sebebiyle çekinebilir. 

Burada değerlendirme konusu olan husus, hakim tarafsız mı değil mi sorusu değildir. 

Hakim tarafsız değilse zaten ceza sorumluluğu gündeme gelir. Burada tartışılan husus 

kamunun ve tarafların tarafsızlık beklentisine ilişkin bir problemdir. 

Kanun tarafsızlığı şüpheye düşüren diğer nedenler nedir sorusuna ise açık bir cevap 

vermemektedir. Biz iki şey söylüyoruz; 

(1) Hakimin objektif olarak tarafsızlığını etkileyen, yasaklılık halleri içerisinde 

düzenlenmemiş diğer haller tarafsızlığı şüpheye düşüren hallerdir. 

Akrabalık ilişkilerinin bir bölümü belirli bir sınıra kadar sayılmıştır. Ancak o sınırın 

üstü artık tarafsızlığı şüpheye düşüren neden olarak nitelendirilmek durumundadır. Üçüncü 

dereceye kadar kan hısımı bakımından yasaklılık nedeni vardır derken; dördüncü veya beşinci 

dereceye yasaklılık deme şansımız yoktur. 

(2) Sanık veya suçtan zarar görenle var olan husumet veya dostluk gibi nedenler benzer 

şekilde yasaklılık nedeni değildir. Ancak tarafsızlığı şüpheye düşüren bir neden 

olabilir. Bu da objektif objektif bir gözlemcinin tespit edebileceği tarafsızlığı 

şüpheye düşüren nedendir. 

 Bunlar dışındaki sübjektif haller ise yani ‘’Ben hakimin tarafsızlığına itimat 

etmiyorum.’’ şeklindeki ret talebinde bulunulan haller için ise iki aşamalı bir inceleme 

yapmak gerekir: 

1. Gerçekten sübjektif olarak ileri sürülen hakimin tarafsızlığına güvenmeme şeklinde bir 

ret nedeni var mı? 

2. Objektif gözlemci bu ret sebebini ve tarafsızlık beklentisinin gölgelenmesini makul 

buluyor mu bulmuyor mu? 

Eğer tarafsız gözlemci makuldür, böyle bir endişe yerindedir diyebiliyorsa bu 

durumda tarafsızlığı şüpheye düşüren halin varlığını kabul etmek gerekir. 

Hakimin reddi muhakemesinden bahsetmeye başlamıştık. Hakimin yasaklılık 

nedenleri söz konusu olduğunda bizzat kendisi çekinebileceği gibi yasaklılık nedeni olmadığı 

hallerde dahi tarafsızlığı şüpheye düşüren bir neden vardır diyerek kendisi bizzat çekinebilir. 

Dolayısıyla hakimin reddi muhakemesi tıpkı diğer davalarda olduğu gibi bir istem veya bir 

talep ile başlar.  

1) Bu talep birincisi çekilmek isteyen hakim tarafından yapılabilir. Yasaklılığı öne 

sürerek çekinebilir ve çekinmesi gerekir. 

2) Şüpheli, sanık, müdafi, savcı, katılan ve bunların vekilleri hakimin tarafsızlığı şüpheye 

düşüren sebebi veya yasaklılık gerekçesini ileri sürerek reddedebilirler. 
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Her halükarda bizim bir ret muhakemesine ihtiyacımız vardır. Ret muhakemesi 

bünyesinde neleri barındırmaktadır? 

• Bu talep kime sunulacak? 

• Bu talep kim tarafından karara bağlanacak? 

• Bu talebin sonuçları ne olacaktır? 

Hakimin reddi talepleri, kanundaki düzenlemede tarafsızlığı şüpheye düşüren sebeple 

retten bahsetmektedir. Çünkü asıl yargılamaya muhtaç olan, bir kararı ve değerlendirmeyi 

gerektiren sebepler bunlardır. 

➢ Bu talep kime sunulacak? 

Hakimin reddi sebepleri reddedilen hakimin bulunduğu mahkemeye yönelik olarak 

yapılırlar. Yani ağır ceza mahkemesinde şüpheli/sanık/müdafi/katılan/bunların vekilleri/ 

savcı, bir üyeyi reddediyorsa reddettiği mahkemeye yönelik olarak bu talebi sözlü olarak 

yapıp tutanağa geçirtebileceği gibi veya yazılı olarak yapmak durumundadır. (m.26) 

Talepte bulunması gerekenler; 

1. Ret iradesi 

2. Ret sebebi 

3. Ret sebebinin dayandığı delil ve olgular 

Bunlar tek seferde ve bir bütün olarak gösterilmesi icap eder. Yasaklılık sebebi 

ortaya çıktığı an itibariyle sonuç doğurur. Örneğin yargılama sırasında hakimin gönlü sanığa 

kayar, burada an itibariyle bir yasaklılık nedeni ortaya çıkmıştır ve an itibariyle etkisi ortaya 

çıkar. Ancak tarafsızlığı şüpheye düşüren bir halin sonradan ortaya çıkması ihtimali olduğu 

gibi sonradan öğrenilmesi ihtimali de vardır. 

Ret talebi baştan itibaren biliniyor ise 

- İlk derece mahkemelerinde sorguya kadar yöneltilmelidir.  

- Bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya 

tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. 

- Diğer hallerde inceleme başlanana kadar yöneltilmelidir. 

Sorgu, inceleme raporu veya inceleme. Sonradan öğrenilenlerde ise yani başlangıçta 

bilinmeyip sonradan öğrenildiğinde öğrenme itibariyle 7 gün içerisinde ret talebi ileri 

sürülmek durumundadır.  

➢ Bu talep kim tarafından karara bağlanacak? 

 Reddedilen hakimin kendisi katılmaksızın mensubu bulunduğu mahkeme karar verir.  

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 

Madde 27 –   (1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, reddi istenen 

hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi;  

a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi içerisinde 

bulunan ağır ceza mahkemesine,  

b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla 

dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı 

daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine,  

Aittir. 

(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi ve tek 

hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir. 
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(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan ve 

üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır.  

(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir.  

 

 Örneğin İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanını reddetmişseniz, İstanbul 8. 

Ağır Ceza Mahkemesi bu konuda karar verecektir. Fakat reddedilen hakim, ret 

muhakemesindeki karar iştirak etmeyecektir.  

 Reddedilen üyenin katılamaması bazı mahkemelerde sorun üretmez. Çünkü yedek 

hakimi vardır. O girer ve reddedilen hakimin yerine o üçlü karar verebilir. Ama bazı 

mahkemelerde üç hakim vardır. Birini reddedersiniz. Reddi diğer ikisi karara 

bağlayamayacaktır.  

 Asliye ceza mahkemesi hakimini reddettiğinizde iki ihtimal söz konusu olur:  

• Reddedilen katılmaz, aynı asliye cezanın bir başka hakimi daha vardır. O bakar. 

• Orada görev yapan tek asliye ceza hakimini reddettiğimiz durumda artık karar verme 

imkanı pek tabii yoktur.  

 Reddedilen hakimin katılamaması sebebiyle görev yaptığı mahkeme bu iki örnekte 

olduğu gibi oluşamıyorsa: 

▪ Asliye ceza mahkemeleri tarafından karar verme yetkisi ağır ceza mahkemelerinindir.  

▪ Ağır ceza mahkemesi üyeleri bakımından  

o O yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla şubesinin bulunması hâlinde 

kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için 1 numaralı şubeye;  

o O yerde tek şube varsa en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

▪ Sulh ceza hakimlerinin de pek tabiki reddi mümkündür. Sulh ceza hakimlerinin reddi 

durumunda karar verme yetkisi, nezdinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesindeki 

asliye ceza mahkemeleridir.  

Sulh ceza hakimleri, ağır ceza mahkemesine bağlı olarak kuruluyor ve her ağır ceza 

mahkemesi bünyesinde ağır ve asliye mahkemeleri bulunuyor. Dolayısıyla sulh ceza hakimini 

reddettiğinizde asliye ceza mahkemesi tarafından ret talebi karar bağlanacaktır.  

Kararın ya da yargılamanın esasında içeriği şudur: Yasaklılık sebebi ile ret söz 

konusu olduğunda veya yasaklılık nedenlerinden birinin gerekçe gösterilerek geri çekilme söz 

konusu olduğunda bunun değerlendirilmeye ihtiyacı olmadığı için yargılamayı yapan 

mahkeme herhangi bir işlem yapmaksızın yalnızca tespiti yapar. Çekinen hakimin yerine yeni 

bir hakimin görevlendirilmesi yapılır. Yasaklılıkta bakılacak tek şey bir kağıttan ibarettir. 

Dolayısıyla bir değerlendirme ihtiyacı, bir ispat söz konusu değildir. Ancak tarafsızlığı 

şüpheye düşüren bir nedenle ret veya çekilme söz konusu olduğunda bir değerlendirme söz 

konusudur. Dolayısıyla inceleme merci reddin veya çekinmenin yerinde olup olmadığını 

denetlemek durumundadır. Ret durumunda da reddedilen hakimin bu husustaki görüşünün 

sorulması gerekir. Bu bir yargılama olduğu için en azından reddedilen hakimin tarafsızlığı 

şüpheye düşüren sebeple reddi halinde ne şekilde görüş açıklayacağı dinlenmelidir. Bu süreç 

tamamlandıktan sonra iki ihtimal söz konusudur: 

(1) Karar verecek mahkeme reddi kabul edebilir. Reddin kabulü durumunda verilen 

karar kesindir. Reddin kabulüne karar verildiği durumlarda reddin kabulü ile görev 

yapacak hakimin de belirlenmesi icap eder.  
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(2) Red talebi reddedilebilir. Hakimin reddinin reddi durumunda verilecek karara karşı 

başvurulacak yol itirazdır. İtiraz üzerine verilecek karar kesindir. Yani itirazın da 

reddedilmesi durumunda artık bu hakimin reddi talebinin inceleneceği yer bölge 

adliye mahkemesi veya temyiz mahkemesidir.  

 

Hakimin reddi iddiası ortaya atıldığında, bu iddia çözümlenmeksizin yargılamaya 

devam edebilme imkanı yoktur. Dolayısıyla hakimin reddi müessesi, tarafsızlığı sağlamak 

için ihdas edilmiş olmasına rağmen kötüye kullanmaya son derece müsaittir.  

Kanun bunu engelleyebilmek için de birtakım düzenlemelere yer vermiştir. 

(1) Kimi durumlarda ret duruşmada gerçekleşir. Oturum sırasında hakimin reddi 

mümkündür. Böyle bir durumda duruşmaya ara verilmesi gerekir. Çünkü ben 

tarafsızlığı şüpheli bir hakim olarak başka bir yargılama işlemi yapmamam gerekir. 

Kanun koyucu duruşmada ret durumunda hakimin yetkisini bir kurala bağlamıştır. 

Hakim sadece gecikmesinde sakınca bulunan işlemleri gerçekleştirebilir. Ret 

hususunda bir karar verilinceye kadar reddi talep edilen hakimin başka bir işlem 

yapmaya yetkisi yoktur. 

 Ancak hakimin duruşmada, oturum sırasında reddedilmişse bu tek başına oturuma ara 

vermek için bir neden değildir. Hakim oturumda ret durumunda oturum tamamlana kadar 

işlemlerine devam etmek yetkisine sahiptir. Ancak CMK m.216’da düzenlenen hükme göre 

tartışmaya giremez. 

 Her bir delil irat ve ikame edildikten yani söylendikten ve ortaya konduktan sonra 

sırasıyla savcı, katılan, katılan vekili, sanık, müdafiye o delille ilişkin görüşü sorulur. Bu 

evreye delilin tartışılması evresi diyoruz. Delile ilişkin kanaat açıklanır, soru talebi varsa bunu 

yöneltir veya kendisi bizzat soru sorar. Bütün deliller irat ve ikame edildikten sonra savcı 

toplu olarak ispata ilişkin değerlendirmesini, talebini söyler ve buna karşı da sanık ve müdafi 

karşı tezini söyler. CMK m.216, delillerin tartışıldığı bu iki evreye tekabül eder. Dolayısıyla 

hakim oturumda reddedildiği durumlarda delilin ortaya konmasına müsaade edebilir. Ancak 

delilin tartışılması işlemini bizzat gerçekleştiremez. 

Kanun, oturumda ret hallerinde hakime 

(1) Gecikmesinde sakınca bulunan işlemleri yapma yetkisi 

(2) Oturuma ara verme yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor. Ama CMK m.216’ya göre 

delil tartışmasına geçmeye müsaade etmiyor. 

Bunlar hakimin reddinin bir kötüye kullanma vasıtasına dönüşmesinin engellemesinde 

birinci haldi. 

(2) İkincisi reddin doğrudan hakim tarafından reddedilebileceği hallerdir.  

Belirli şartlar altında ret talebi herhangi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaksızın 

reddedilen hakim veya mahkeme tarafından doğrudan reddedilebilir. Bunlar: 

- Ret süresi içerisinde yapılmamışsa reddin usulen reddi yoluyla o hakim, ret 

talebini doğrudan reddeder. 

- Ret talebinde sebepler ve deliller gösterilmemişse hakim, ret talebini usulden 

kendisi reddeder. 
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- Ret talebi açıkça duruşmayı uzatmaya yönelik yapılmışsa hakim reddi, 

kendisi doğrudan reddedebilir.  

Dikkat ederseniz burada gecikmesinde sakınca bulunan işlemleri yapabilir. 

Diğerlerini yapamaz.  

Reddin usulen reddine karşı başvurulabilecek yol yine itirazdır. İtiraz yoluyla bu 

talep kabul edilirse bu ne anlama gelir? Ret talebi incelenmelidir anlamına gelir. Ret talebi 

incelenip kabul edilebilir, reddedilebilir. Bu durumda da reddin esastan reddine ilişkin bir 

karar verilmiş olur. Buna karşı başvurulabilecek yol yine rettir.  

Süreci şu şekilde özetleyebiliriz: 

Siz bir hakime ret talebinde bulunduğunuzda ilk yapılacak inceleme usulü 

incelemedir.  

(1) Sen hakimi reddetmek yetkisine sahip misin? Burada tartışma konusu olan bir olay 

yoktur. Yani tanığın hakimi reddettiği ihtimaller söz konusu olamaz. 

(2) Ret talebi süresi içerisinde mi yapıldı? 

(3) Ret talebinde sebepler ve bu sebeplerin dayanakları gösterildi mi? 

(4) Ret talebi duruşmayı uzatmak amacına yönelik mi? Yoksa gerçek bir ret talebi mi? 

Eğer bunlarda bir problem yoksa ret talebi usulen kabul edilir ve reddi inceleyecek 

mercie gönderilir. Usul incelemesi aşıldıktan sonra ret talebinin esastan incelenmesine geçilir. 

İki ihtimal söz konusudur: 

(1) Hakim kendi kendini çekmiştir. Yani çekinme hali söz konusudur. 

(2) Süjelerden birisi hakimi reddetmiştir. 

İkinci ihtimalde hakimin ret talebine ilişkin görüşü alınır. Bundan sonra reddin 

kabulüne veya reddin reddine karar verilir. Buradaki ret veya kabul esastan bir ret veya 

kabuldür.  

o Kabul durumunda karar kesindir.  

o Ret durumunda itiraz kanun yoludur. 

Son husus, reddin kabulü durumunda o hakimin o ana kadar yapmış olduğu işlemler 

ne olacak hususudur? Kanundaki düzenlemeye bakarsanız reddin kabulü durumunda duruşma 

tekrarlanır. Bunun anlamı, iddianamenin anlatıldığı kısımdan gelinen son noktaya kadar olan 

tüm işlemler tekrarlanır. Bunun tek istisnası gecikmesinde sakınca bulunduğu için yapılan 

işlemlerdir. Burada kast edilen şey tekrarlanması mümkün olmayan işlemlerdir. Tanık ölecek 

diye ifadesini alırız, sonra reddediliriz. Yeni hakim göreve başladığında sanık hala sağ ise ve 

ifadesi alınabilecek durumdaysa yeni hakimin bu işlemin tekrarlanmasına gerek yok deme 

şansı yoktur. Tekrar alması gerekir.  

Hakimin Yetkileri 

Hakimlerin yetkileri neye göre belirlenir sorusuna cevap vermemiz gerekir. Genel 

çerçeveyi çizmek bakımından, bizde mevzuatın tümüne baktığınızda ceza hakimleri 

bakımından: 

(1) Ana görev ayrılığı söz konusudur.  

a. Bundan kastımız mahkeme bakımından yetki olarak adlandırılan hangi 

mahkeme hangi suça bakacak sorusuna cevap verecek kurallardır. 
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(2) Yer bakımından yetki ayrımı söz konusudur. 

a. Hangi mahkeme hangi yerdeki suça bakacak sorusuna cevap verecek 

kurallardır. 

(3) Kişi bakımından yetki olarak adlandırdığımız haller vardır. 

a. Çocuk mahkemesi  

(4) Hem kişi hem de fiil bakımından yapılan bir yetki ayrımı söz konusudur. 

a. Bakanların görev nedeniyle işledikleri suçlar bakımından AYM 

Bizim üzerinde duracağımız ana konu madde bakımından yetki  olarak adlandırılan 

görev meselesi, yer bakımından yetki olarak adlandırılan yer meselesi, kişi bakımından yetki 

meselesidir.  

 Görev (Madde Bakımından Yetki) 

İlk ayrımımız hangi suça hangi mahkeme bakacak ayrımıdır.  

Görev 

Madde 3 –  (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. 

(2) (Ek: 26/6/2009 – 5918/6 md.) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanununda 

veya diğer kanunlarda yer alan askerî mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle 

iştirâk halinde işlemesi durumunda asker olmayan kişilerin soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları 

adlî yargı mahkemeleri tarafından yapılır. 

Görev meselesini bir kanunda aramamız gerekir. Burada bakacağımız kanun 5235 

Sy. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 

Yetkileri Hakkında Kanun’dur.  

Ceza Mahkemeleri 

Ceza mahkemeleri 

Madde 8- Ceza mahkemeleri, (…)(1) asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri ile özel 

kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleridir. (1) 

 

Oradaki düzenlemeye baktığımızda ceza mahkemeleri ikiye ayrılır: 

1. Asliye ceza mahkemesi 

2. Ağır ceza mahkemesi 

Görevleri şu şekilde ayrılmış durumdadır: 

➔ Kural: Bütün suçlar asliye ceza mahkemesinin görevine girer. Asıl görevli mahkeme, 

asliye ceza mahkemesidir. 

➔ İstisna:  

o Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis ceza gerektiren suçlar ağır 

ceza mahkemesinde yargılanır. 

o 10 yıl üstü tüm suçlarda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. 

o Hileli iflas, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik vb. gibi suçlarda 

ceza 10 yıldan az olsa bile görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. 

o Devlete karşı suçlar ve Terörle Mücadele Kanunundaki suçlarda da cezalar 10 

yılın altında olmasına rağmen ağır ceza mahkemesinde görülür. 

Görev ayrımı dediğimiz bu ayrım kamu düzenindendir.  

Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 

Madde 4 –  (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında 

re'sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır.  
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(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yüksek 

görevli mahkeme belirler. 

 

Mahkeme, yargılamada görevli olup olmadığını yargılamanın her aşamasında 

denetlemekle yükümlüdür ve görevini aştığını fark ettiğinde görevsizlik kararı vererek 

dosyayı görevli mahkemeye yollar.  

Elimizde iki tane mahkeme vardır: ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri. Bunun 

dışındaki alt ayrımlara iş bölümü ayrımı denir.  

Uzmanlaşmayı temin etmek için bazen kanun koyucu bazen HSK belirli 

mahkemeleri salt belirli suçları yargılamakla görevlendirirler. Ancak bu bir görev ayrımı 

değil, iş bölümü ayrımıdır.  

Eğer kanun, bir mahkemeye özel yargılama usulleri öngörmüşse yani iş bölümüne ek 

birtakım ekstra özel hükümlere yer vermişse artık bu ayrım görev ayrımına yaklaşır. Eğer 

yapılan bu düzenleme, özellikle süjelerin haklarını kısıtlar mahiyetteyse artık biz onun görev 

ölçüsünde olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin kaldırılmış olmasına rağmen özel yetkili ağır ceza 

mahkemeleri iş bölümünü aşan bir ayrıma tabidir 

Benzer şekilde asliye mahkemeleri için de alt iş bölümü ayrımı vardır. Burada 

değinmemiz gereken ek durum çocuk mahkemeleri meselesidir. Çocuk Koruma Kanunu 18 

yaşına gelmeden işlenmiş tüm suçlar bakımından yetkiyi çocuk mahkemelerine vermektedir 

ve çocuk mahkemelerini ikiye ayırmıştır:  

1. Çocuk ağır ceza mahkemeleri 

2. Çocuk mahkemeleri 

Çocuk mahkemeleri asliye cezaya tekabül etmektedir. Çocuğun işlediği suç 

bakımından eğer suç ağır cezalık bir suç ise çocuk ağır ceza mahkemesinde; asliye cezalık bir 

suç ise çocuk mahkemesinde yargılanması yapılır. Sadece bununla da sınırlı değildir. 

Soruşturması, çocuk savcısı ve kolluğun çocuk birimi tarafından sürdürülür. İfadesi bizzat 

çocuk savcısı tarafından alınır. Yanında bir psikiyatr ya da sosyal hizmetler uzmanı bulunur. 

Zorunlu olmadıkça yalnızca bir defa sorgusu yapılır gibi çocuklar bakımından getirilmiş 

istisnai kurallar vardır. Şuan bilmemiz gereken şey nedir? Madde bakımından yetki veya 

görevle ilişkili olarak ağır ceza mahkemeleri vardır, asliye ceza mahkemeleri vardır. Bir de 

bunların dışında çocuklar bakımından bu iki mahkemeyle aynı seviyede olan kişi bakımından 

yetki dediğimiz için de göreve tekabül eden çocuk ağır ceza mahkemeleri ve çocuk 

mahkemeleri söz konusudur.  

Mahkeme görevi kovuşturmanın her aşamasında denetler. Dolayısıyla görevsiz 

olduğunu gördüğü noktada dosyayı görevli gördüğü mahkemeye göndermekle yükümlüdür.  

Savcılıklar bakımından bir görev ayrımı yapma imkanına sahip değiliz. Çünkü 

savcılık teşkilatı hiyerarşik bir teşkilattır. Ağırın ya da asliyenin yanında kurulu her 

başsavcılık, altında bir savcılık teşkilatı bulundurur. Savcılık teşkilatı bakımından görev şu 

sebeple söz konusu değildir: Ben ağır ceza mahkemesi olmayan bir ilçede savcıyım. Bu ilçede 

bir öldürme suçu işlendiğinde delilleri toplayıp yapılması gereken tüm işlemleri yapmak 

durumundayım.  
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Savcı bakımından ne zaman görev meselesi gündeme gelecektir? İddianame 

sunulacağı zaman gündeme gelecektir. Bir ağır ceza mahkemesine ihtiyacım var ki iddianame 

sunabileyim. O ilçede ağır ceza mahkemesi olmadığı için o ilçeye bakana ağır ceza 

mahkemesi hangisi bunu tespit edip o savcıya bu dosyayı göndermem gerekir.  

Her cumhuriyet savcısı kendi yer bakımından yetki sahasında bir suç haberini 

öğrendiğinde ne suçu olursa olsun bunu araştırmak zorundadır. Delilleri toplamak zorundadır. 

Görev meselesi bir mahkemeye ihtiyaç duyulduğu zaman gündeme gelir. Buna tek istisna 

getirildi. O da teşkilat kanununa OHAL kararnamesi ile eklenen bir düzenlemedir. Terör 

suçlarında yetkili savcılık, her il bakımından birden fazla ağır ceza mahkemesi olsa bile il 

merkezi ağır ceza mahkemesi savcılığıdır.’’ Dendi.  

İstisnaen Görevli Olma Halleri 

Kural her aşamada görevi denetlemektir dedik. Ama bunun istisnaları üzerinde 

durmak gerekir: 

(1) Birinci İstisna: CMK m.6 

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 

Madde 6 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/16 md.) 

(1) Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli 

mahkemeye gönderilemez.   

 

  Duruşma başladıktan sonra mahkeme alta yönelik görevsizlik kararı veremez. 

Düzenlemenin mantığı şudur: Görev kamu düzenindendir ve önemlidir. Temel kaygı daha 

nitelikli, daha komplike veya daha ağır suçların daha tecrübeli ve daha fazla hakimin görev 

yaptığı heyetlere yargılatmak; görece daha az cezayı gerektirenleri de tecrübesiz veya tek 

hakimli mahkemelere gördürmektir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçun 

asliye ceza mahkemesi tarafından yargılanması ciddi bir problemdir. Çünkü hem daha 

tecrübesiz hem de tek hakim tarafından yargılama yapılması sanık hakları bakımından da risk 

barındırır, yargılamanın sonuçlandırılması bakımından da risk barındırır. Ama bir asliye 

cezalık suçu, ağır cezada yargılanması bünyesinde bir risk barındırmaz. Çünkü daha tecrübeli 

bir heyet önünde yargılanmaktadır hem de birden fazla hakimin görev yaptığı heyet tarafından 

yargılanır. 

6. madde uyarınca üst dereceli bir mahkeme, duruşma başladıktan sonra suçun hukuki 

vasfının değiştiğini gerekçe göstererek alta yönelik görevsizlik kararı veremez. Yargılamaya 

devam eder. 6.madde istisnaen madde bakımından yetkili olma halidir.  

(2) İkinci İstisna: Bağlantı meselesi 

Bağlantıyı ceza davasından bağımsız olarak tanımlamamız gerekir. Bir hukuki 

uyuşmazlığın çözümünün bir başka hukuki uyuşmazlıkla ilişki içerisinde olduğu durumlarda 

biz bağlantıdan bahsederiz. İki hukuki uyuşmazlık arasında bağlantı vardır deriz. 

Miras paylaşımı sebebi ile açılmış hukuk davasında çocuklardan bir tanesinin 

nesebinin sarih olmadığı ya da gerçekte mirasbırakanın çocuğu olmadığı ileri sürüldüğünde 

ortaya ikinci bir nesep davası çıkar. Bu iki dava arasındaki ilişki de bağlantı ilişkisidir. 

Bağlantının ceza yargılamasına etkisini incelediğimizde bir ceza davasının çözümünün bir 

başka hukuki uyuşmazlıkla ilişki içerisinde olduğu durumlardan bahsederiz. Bir başka hukuki 
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uyuşmazlıklardan kastımız örneğin sanığın yaşının 18’den küçük olduğu iddiasında 

bulunmamız ya da hırsızlığa konu malın miras sebebiyle sanığa geçtiği iddiasında 

bulunmamız, yargılamaya uygulanacak normun Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasında 

bulunmamızdır. Bütün bunlarda ceza davasının sonuçlandırılması diğer hukuki uyuşmazlığın 

çözümüne bağlıdır. Bu bağlantının çok kaba tanımıdır. 

İkinci uyuşmazlık pekala bir başka ceza davası da olabilir. Yani bir ceza davasının 

sonuca ulaştırılabilmesi için bir başka ceza davasının sonucunun beklenmesi gerekir. Bu 

durumda biz iki ceza davası arasında bir bağlantının bulunduğundan bahsederiz.  

Bağlantı CMK’da ceza davaları arasında bağlantı, farklı türleri esas alınarak 

tanımlanmıştır. Bir de bunun dışında örneğin 218.maddede bekletici mesele yapma 

meselesinde bağlantı düzenlemesi vardır. CMK’da bağlantı iki üç şekilde ortaya çıkabilir. 

Bağlantıyı dar bağlantı ve geniş bağlantı şeklinde kitaplar ve kanunun 8.maddesi 

ayırmaktadır. 

Bağlantı kavramı 

Madde 8 –  (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden 

fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 

(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de 

bağlantılı suç sayılır. 

➢ Dar Bağlantı: 

İki ceza uyuşmazlığı arasında objektif veya sübjektif bir ortak nokta olmasıdır.  

• Bir fiil sebebiyle birden fazla kişinin soruşturulduğu ve kovuşturulduğu durumlarda 

ceza uyuşmazlıkları arasında objektif bağlantı veya fiil sebebiyle bağlantı söz 

konusudur.  

• Sübjektif bağlantı veya fail sebebiyle bağlantı, bir kişinin birden fazla fiil sebebiyle 

kovuşturulduğu veya soruşturulduğu durumlarda söz konusudur.  

Buraya bir de bir suçun işlenmesinden sonra suç delillerini gizlemek, saklamak, 

suçluyu kayırmaktan açılan soruşturmaları kanun dar bağlantının içinde düzenler. 

➢ Geniş Bağlantı: 

Fail de fiil de ortak değildir. Ortak olan mahkemedir. Bir mahkeme görmekte olduğu 

ceza davaları arasında fail sebebiyle veya fiil sebebiyle bir bağlantı olmamasına rağmen bu 

davaların bir arada görülmesinde fayda görüyorsa bunlar arasında geniş bağlantının 

bulunduğundan bahsederiz. 

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme  

Madde 11 –  (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 

inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların 

birleştirilmesine karar verebilir. 

 

Yaşanmış bir vakıadan bahsedelim. Manisa’da yaz ayı olmayan bir dönemde 4 tane 

orman yangını meydana gelmişti. Bunların failleri aynı kişiler değildi, fiil zaten ortak değildi. 

Dolayısıyla bunlar arasında dar bir bağlantıdan bahsetme imkanımız yoktur. Ama bunların 

hepsini aynı mahkemede farklı esaslar üzerinden değerlendirilir. Her birisi için ayrı bilirkişi 

incelemesi yapılmalı, her biri için ayrı keşfe gidilmeli, her birisi için ayrı duruşma 

görülmelidir. İspat bakımından müşterek değerlendirmeyi mümkün kılması bakımından 
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bunların bir arada yargılanması ulaşılacak sonucun daha tutarlı olmasını sağlar. Bu durumda 

da geniş bağlantıdan bahsederiz. 

Bağlantılı ceza davaları soruşturma aşamasında birleştirilip tek bir iddianameye konu 

edilebilir. Kovuşturma evresinde yüksek görevli mahkemede birleştirilebilirler. Yani benimle 

ilgili öldürmeden açılmış davayı gören İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, benimle ilgili 

hırsızlıktan açılmış İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış davayı ben göreceğim 

diyerek birleştirme yetkisine sahiptir. 

Davaların birleştirilerek açılması  

Madde 9 – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında 

birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. 

 

Yüksek görevli mahkeme neresidir sorusuna da uygulama şu şekilde cevap veriyor: 

Bizde asliye ve ağır olduğuna göre ağır ceza mahkemesi dilerse o faille ilgili aşağıdaki davayı 

yukarı çekebilir. Bu aslında asliye ceza mahkemesine bir çeşit müdahaledir. Çünkü aralarında 

bir hiyerarşi yoktur. Bir görev ayrımı vardır. Ama uygulanışı bakımından ağır ceza 

mahkemesinin asliyedeki bir dosyayı bu şekilde birleştirme yetkisi vardır. 

Birleştirmenin asıl sonuç doğurduğu saha, yer bakımından yetki sahasıdır.  

Bir de bunlar dışında bağlantıda üçüncü bir kategoriden bahsetmemiz gerekmektedir. 

Ceza uyuşmazlığı dışındaki hukuki uyuşmazlıkların söz konusu olduğu hallerden 

bahsetmeliyiz. Bunun örneğini vermiştik. Yaş meselesi ya da Anayasa mahkemesine aykırılık 

meselesi.  

Bağlantının birinci sonucu birleştirmeydi. İkinci sonucu bekletici mesele yapma 

şeklinde ortaya çıkar. Ceza muhakemesi kendi uyuşmazlığını çözmek için bir başka 

uyuşmazlığın çözümüne ihtiyaç duyabilir. Bu durumda o uyuşmazlık çözümlenene kadar  

1. Kendisi durma kararı verebilir. Bazı durumlarda kanun koyucu durma mecburiyeti de 

kanunda getirmiştir. 

2. Bu sorunu ceza mahkemesi kendisi de çözebilir. Kendi yargılama alanına 

girmemesine rağmen kendisine yetecek kadar çözebilir. Bu hallere nispi muhakeme 

diyoruz.  

O halde bağlantının sonucu olarak şunlar yapılabilir: 

(1) Birleştirme 

(2) Nispi muhakeme yapma 

(3) Bekletici sorun yapma 

Birleştirmenin özel olarak ele alınması gerekir. Ama bir hukuki sorunun çözümünü 

bizzat mahkeme mi yapmalı(nisbi muhakeme) yoksa çözmesi gereken makamın çözümünü 

mü beklemeli hususunda herhangi bir kısıtlama ya da zorlama yoktur. İki durum hariç: 

▪ Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulmuş olması ya da hakimin re’sen bu kanaate 

ulaşmış olması durumunda nispi muhakeme yapma yetkisi yoktur. Bekletici mesele 

sayılmak zorundadır. 

▪ Bu durum CMK m.218’de ceza mahkemelerinin ek yetkisi başlığı altında 

düzenleniyor. 
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Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 

Madde 218 – (1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin görev alanına giren 

bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu Kanun hükümlerine göre karar 

verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava açılması veya açılmış davanın sonuçlanması 

ile ilgili olarak bekletici sorun kararı verebilir.  

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir 

sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir.  

 

Ceza mahkemesi kendi alanı dışında olan TMK ve Nüfus Kanunu hükümlerini 

muhakeme eder. Kısmen özel hukuk uyuşmazlığı çözer. Mağdurun veya sanığın yaşının ceza 

hükümlerinin tatbiki bakımından önem arz ettiği durumlarda yapılır. Bu istisnaların dışındaki 

hallerde ceza mahkemesi sorunla ilgili olarak kendisi karar verebilir ya da söz konusu sorunla 

ilgili olarak bekletici mesele yapabilir. 

Ana konumuza geri dönelim. Bağlantılı suçlarda görevli mahkeme üst yüksek görevli 

mahkeme olarak belirlenir. Yani ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesinde görülen 

iki dava birleştirilecek olursa bunu yapabilecek olan makam ağır ceza mahkemesidir.  

Birleştirme huşunda kanunun açıkça yer verdiği herhangi bir bağlayıcı ve zorunlu 

kural yoktur. Ancak burada birleştirmeye ilişkin 3 tane temel kriter vardır: 

1. Herhangi bir ceza davasının birleşebilmesi için ön koşul bağlantıdır. Bu bağlantı 

objektif olabilir, sübjektif olabilir, geniş bağlantı olabilir. Bağlantı yoksa artık 

davaların birleştirilmesi imkanı yoktur. 

2. İmkan yokluğu olmamalıdır. Eskiden bazı davaların birleştirilmesi yasaktı. Askeri 

mahkemelerle sivil mahkemeler, sulh ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi gibi. 

3. Yargılamanın amaca uygun biçimde sonuçlandırılması bakımından bir fayda ve 

gereklilik olmalıdır. Eğer ağır ceza yaptığı yargılamada hükme gelmiş ve asliye 

cezada dava yeni açılmışsa bağlantı imkanı hiç şüphesiz vardır. Ama bu davaların 

birleştirilmesinde fayda yoktur. Bu aksine sonuçlandırılmak üzere olan bir davanın 

gecikmesi anlamına gelir. 

Kim birleştirebilir? 

1. Soruşturma evresinde birleştirilebilmesi mümkündür. O fiile ilgili soruşturmayı 

yürüten cumhuriyet savcısı bunları tek bir soruşturmada birleştirip tek bir iddianameye 

konu edebilir. 

a. Öldürme ve hırsızlığı bir iddianamede düzenleyebilir. 

2. İddianameler kabul edildikten sonra yüksek görevli mahkeme birleştirmeye karar 

verebilir. 

3. Birleştirilmiş ceza davaları pekala kovuşturma evresinde ayrılabilirler.  

Ayırma kapısını açmazsanız birleştirmeden umduğunuz faydayı elde edemezsiniz. 

Örneğin 5 sanığımız kaçak. Objektif bağlantı dolayısıyla birleştirildi. Anayasal düzeni silah 

zoruyla değiştirmeye kalkıştılar. Kaçakları ayırmazsanız hepsini toplamadan hüküm 

veremezsiniz.  

Ayırma bakımından şunu söylemek gerekir: benimle ilgili öldürme ve hırsızlıktan 

açılmış ceza davasının iddianamesi ağır ceza mahkemesine sunulur. Ağır ceza mahkemesi 

görevsizlik kararı vererek hırsızlığı asliyeye gönderemez. Duruşmaya başlayana kadar yapmış 

olmalıdır. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul eder. Çünkü iddianameyi kabul etmeden 

görev incelemesi yapma imkanı yoktur. Çünkü düzenleme diyor ki mahkeme görevi 
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kovuşturmanın her aşamasında inceler. O halde bir mahkemenin görevli olup olmadığı 

sorusuna cevap verebilmesi için kovuşturma evresine geçmiş olması gerekir. Yani 

iddianameyi kabul etmiş olması gerekir. Mahkemenin kabulden önce yapabileceği tek şey 

iddianamenin iadesine ilişkin koşulların bulunup bulunmadığını incelemektir. Göreve veya 

yetkiye giremez. Kural olarak diyoruz. İstisnalarını söyleyeceğiz. Hırsızlık asliye cezalık bir 

suç, öldürme benim görevim dediğinde yapması gereken şey ayırma kararı verip hırsızlıktan 

açılmış davayı asliye cezaya görevsizlikle duruşmaya başlayana kadar göndermektir. 

Duruşma başladıktan sonra artık alta yönelik görevsizlik verilemez.  

Duruşmaya başladıktan sonra hırsızlığa ilişkin yargılamadaki tanıklardan birine 

ulaşılamadığında öldürme ile dava sonuçlandırılmak istendiğinde ayırma imkanı vardır. Bu 

şekilde öldürmeden dolayı olan dava sonuçlandırılırken hırsızlık davası görülmeye devam 

eder. Burada kanun söyle bir sınırlama getirmiştir:  

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 

Madde 10 –  (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine 

veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. 

(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır. 

(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. 

 İşin esasına girildikten sonra dava ayrılsa bile görevsizlikle başka mahkemeye 

gönderilmesi imkanı yoktur. Çünkü birleştirilebildiğine göre görevli olması gerekir veya 

görevli mahkemeden üst mahkemeye alınmış olması lazımdır. Dolayısıyla sırf yetkisizlik 

veya alt derece mahkemesinin görev alanına giriyor olması sebebiyle dosyayı göndermek 

yargılamayı uzatmak dışında bir işe yaramaz. Başka bir esas numarasıyla davaya kalındığı 

yerden devam edilir. Enis Berberoğlu davasında hem casusluktan hem örgüte yardım 

etmekten dava açılmıştı. Casusluktan hüküm verdi. Örgüte yardım etmekten olan davayı 

ayırdı. Başka bir esasa kaydetti. Dolayısıyla ayırmada artık işin esasına girilmişse mahkeme 

yetkisiz bile olsa yargılamaya devam edilir.  

 Görev yetki meselesi ile olarak dedik ki bir mahkeme görevli veya yetkili olmadığını 

bir mahkeme ancak kovuşturmaya geçtikten sonra inceleyebilir. İddianamenin iadesini 

anlatırken üzerinde duracağız ama bunun bir istisnası vardır. İddianamenin mahkemeye 

sunulması ile kabulü arasında 15 gün içinde mahkeme ya kabul kararı verecek ya da hiçbir 

şey yapmazsa 15 günün dolmasıyla kovuşturmaya zımnen geçilmiş olacak. Hangi nedenlerle 

iddianamenin iade edileceğini CMK m. 174 düzenlemiştir: 

İddianamenin iadesi 

Madde 174– (Değişik: 25/5/2005 - 5353/27 md.) 

(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün 

içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek 

suretiyle; 

a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen, 

b) Suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen,  

c) Önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya 

uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen, 

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir. 

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez. 

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır. 

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve 

hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun 

bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen 

sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. 

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. 
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 Sayılan sebeplerle iddianamenin iadesi söz konusu olur. Ancak görevsizlik ve 

yetkisizlik sebebiyle iddianame iade edilemez. Fakat Yargıtayın şu şekilde bir kararı vardır: 

İddianamenin iadesi sebeplerinden bir tanesi de CMK m.170’e aykırı biçimde 

düzenlenmesidir. 170’e bakarsanız düzenleme şu şekildedir: 

Kamu davasını açma görevi  

Madde 170/3 – (3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede;  

a) Şüphelinin kimliği, 

b) Müdafii,  

c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, 

d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanunî temsilcisi,  

e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunan kişinin kimliği,  

f) Şikâyette bulunan kişinin kimliği, 

g) Şikâyetin yapıldığı tarih,  

h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, 

i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,  

j) Suçun delilleri,  

k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların 

süreleri,  

Gösterilir.  

 Fıkrada iddianamede bulunması gereken hususlara yer verilmiş. Yargıtayın söylediği 

şey şudur: kanunda görevli ve yetkili mahkemeye hitaben yazdığına göre mahkeme görevli ve 

yetkili olduğunu denetleyebilir. Ancak bunun bir ölçüsü vardır. İddianameye baktığında 

kendisinin açıkça görevsiz olduğunu görüyorsa iddianameyi iade edebilir. Bu bir görev 

denetimidir. Kastedilen şey şudur, iddianamedeki usullerden bir tanesi suç ve sevk maddesi 

bir diğeri de suçun işlendiği yerdir. Eğer savcılık iddianameye öldürme demiş ama asliye ceza 

mahkemesine sunmuşsa asliye ceza bunu iade edebilir. Çünkü burada göreve ilişkin bir 

tartışmaya girmesine gerek yoktur. Çünkü iddianamedeki sevk maddesi açıkça görevsiz 

olduğunu göstermektedir. İkinci olarak iddianamede suç yeri olarak Çorlu demiş ama 

Tekirdağ mahkemesine sunmuşsa Tekirdağ mahkemesi, ben burada yetkisizim diyebilir. Ama 

şunu yapamaz: Bir saniye ben İstanbul mahkemesiyim. Sen de suç yeri İstanbul demişsin. 

Ama ben baktım. Bunun icrası Bakırköyde başlamış, bitişi bilmem nerede olmuş gibi vakıa 

tartışması yapamaz. Burada yapılan şey aslında bir görev ve yetki incelemesi değildir. 

Mahkeme ‘’İsnat edilen suç öldürme değil yaralama veya dolandırıcılık değil yağma.’’ veya 

‘’Suç Kayseri’de başlamış, Nevşehir’de bitmiş.’’ Gibi vakıaya ilişkin bir tartışmaya girmiyor. 

İddianamede suç yeri ve suç vasfına ilişkin bilgiyle kendisinin görev ve yetkisini denetliyor. 

Bunun dışında bir tartışmaya girmiyor. Zaten girmesi de mümkün değildir. Suç vasfı veya suç 

yeri gibi meseleler ancak kovuşturma evresinde mahkemede tartışılabilir  

İstisnaen görevli olma hallerinden bahsetmiştik. Bağlantının üç tane sonucu vardı. 

Bunlar: 

1. Bağlantılı davaların birleştirilmesi hali 

2. Nispi muhakeme yapma  

3. Bekletici mesele yapma 

İstisnaen görevli olma halleri özelinde asıl üzerinde durmamız gereken mesele 

bağlantı meselesidir. Bağlantıyı biz ikiye ayırmıştık: Dar bağlantı ve geniş bağlantı.  
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➢ Dar bağlantı, iki davanın fail veya fiil sebebiyle müşterek olması halinde söz konusu 

oluyordu. Yine bir suçtan sonra suç delillerini yok etmek, suçluyu kaçırmak hallerinde 

kanun, açıkça bağlantılı saymaktaydı. 

➢ Geniş bağlantı, bir mahkemenin yargıladığı davalar arasında ne fail sebebiyle ne de fiil 

sebebiyle bağlantı olmamasına rağmen mahkeme başka bir gerekçeyle müşterek 

yargılamayı yerinde ve gerekli görürse bunların da birleştirilmesi gerekmektedir. 

Geniş bağlantı ile davaların birleştirilmesi için davaların aynı mahkemede 

görülüyor olması gerekir. Buna tek bir örnek verelim: Karşılıklı hakaret meselesinde siz bana 

hakaret ediyorsunuz, ben size hakaret ediyorum. Sizinle ilgili de benimle ilgili de dava açıyor. 

İki dava da asliye ceza mahkemesinde görülüyor. Bu iki dava arasında fail ya da fiil sebebiyle 

ortaklık yoktur. Benim davamda fiil benim size hakaret etmemken, sizin davanızdaki fiil sizin 

bana hakaret etmenizdir. Ama bu iki dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinin 1 ve 5 

numaralı şubelerinde görülüyor ise yani aynı mahkemede ise bu iki davanın birleştirilmesinde 

fayda vardır. Ama eğer bu davalardan bir tanesi İstanbul’da bir tanesi İzmir’de açılmış olsaydı 

ortada dar veya geniş bağlantı olmadığı için ikisinin birlikte görülebilmesinin tek bir yolu 

olabilirdi. O da davayı açan cumhuriyet savcısının yetkisiz olmasına rağmen diğer davayı da 

iddianameye konu etmesi ve yetki probleminin de sanığın sorgusuna kadar ortaya çıkmamış 

olmasıdır. Teorik olarak mümkündür. Ama bağlantı sebebiyle değil, belirli bir aşamadan 

sonra yetki devrinin yapılamaması sebebiyledir.   

Bağlantılı ceza davaları ne zaman birleştirilebilir? 

(1) Soruşturma evresinde doğrudan birleştirilip açılabilirler. 

(2) Kovuşturma evresinde üstteki mahkeme davanın kendisinde görülmesine karar 

verebilir.  

Burada görev uyuşmazlığı meselesinin üzerinde durmamız gerekir. İstisnaen görevli 

olma faslını kapatıyoruz.  

Görev Uyuşmazlığı 

Görev uyuşmazlığı dediğimiz hal iki mahkemenin bir davanın görülmesi bakımından 

her ikisinin de kendini görevli sayması veya her ikisinin de kendini görevsiz sayması halidir. 

➢ Olumlu görev uyuşmazlığı: Her ikisinin de kendisini görevli saydığı ihtimale biz, 

olumlu görev uyuşmazlığı diyoruz.  

Bu ihtimalin teorik olarak ortaya çıkması oldukça güçtür. 

➢ Olumlu görev uyuşmazlığı: Her ikisinin de kendisini görevsiz saydığı ihtimaldir. 

Her iki mahkemenin kendisini görevsiz saydığı haller oldukça sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bu hallerde davanın hangi mahkemede yargılanacağı sorusu açıkta alır. Herhangi bir 

davanın ağır ceza veya asliye cezada görüleceği hususunda iki mahkemede anlaşamazsa 

olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusu olur.  

• Örneğin ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul ettikten fakat duruşmaya başlamadan 

önce fiilin öldürmeye teşebbüs değil, yaralama olduğu sonucuna ulaşıp dosyayı asliye 

ceza mahkemesine gönderir. Asliye ceza mahkemesi de ‘hayır, bu öldürmeye 

teşebbüstür’ diyerek yargılamaya ağır cezada devam edilmesi gerektiğini söyler. Bu 

tipik bir olumsuz görev uyuşmazlığı örneğidir.  
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• Ağır ceza hakimi nitelikli dolandırıcılık değildir diyerek asliye cezaya yollar. Asliye 

ceza da nitelikli dolandırıcılıktır, ağır cezada görülmeli der. 

• Ağır ceza mahkemesi ‘’Resmi belgede sahtecilik suçu yoktur, özel belgede sahtecilik 

suçu vardır.’’ Diyerek asliye ceza mahkemesine yollar. Asliye ceza mahkemesi suçun 

resmi belgede sahtecilik olduğunu söyler. 

Genelde birbirleriyle çok yakın fakat farklı mahkemelerin görev alanına giren 

durumlarda olumsuz görev uyuşmazlığı söz konusu olur. Olumsuz görev uyuşmazlığı ortaya 

çıktığında bunun çözümlenmesi bir üst dereceli mahkeme tarafından yapılır. İkinci kez 

görevsizlik kararı veren mahkeme uyuşmazlığın çözümlenmesi için dosyayı, iki mahkemenin 

ortak yüksek görevli mahkemesi neresiyse oraya gönderir. Salt görev uyuşmazlığında ortak 

yüksek görevli mahkeme bölge adliye mahkemesidir. Bazen görev uyuşmazlığı ile yetki 

uyuşmazlığı bir arada olur. Böyle hallerde önce görev uyuşmazlığının çözümlenmesi sonra 

yetki uyuşmazlığının çözümlenmesi söz konusu olur.  

Görevsiz Mahkemenin Yaptığı İşlemlerin Akıbeti 

 Görevsizlik verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kovuşturma evresinin duruşma 

aşamasında ya da duruşma hazırlığı aşamasında ortaya çıkabileceği gibi bazen de kanun yolu 

aşamasında ortaya çıkabilir. 

CMK 289.maddeye bakarsanız; d bendinde bozma nedeni olarak düzenlenmiştir. 

Yani BAM’da öldürmeye teşebbüs suçunun işlendiği düşünülürse asliye ceza mahkemesinin 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamadan tesis ettiği mahkumiyet hükmü sırf bu nedenle 

bozulur. Görev kuralı, kamu düzeni bakımından yargılanan için usuli güvence tesis eder. 

Görevli olmayan mahkeme tarafından yapılan işlemler tekrarlanması mümkün olmayanlar 

dışında geçersizdir. Yani görev kuralına aykırılık sebebiyle bir hüküm bozulmuşsa veya 

örneğin yargılamanın ilerleyen aşamalarında mahkemenin görevsiz olduğu anlaşılmışsa diğer 

mahkeme ki bu mahkeme ağır ceza mahkemesidir, hüküm aşamasına geldiğinde bu suç 

asliyelikmiş diyerek asliyeye gönderme şansı yoktur. Bunun sebebi CMK m. 6’ydı. Çünkü 

alta yönelik görevsizlik kararı ancak duruşma başlayana kadar verilebilir. Duruşma 

başladıktan sonra artık ağır ceza mahkemesi istisnaen görevli hale gelir. Dolayısıyla verilen 

örneklerin hepsi ters durumlar için yani asliye ceza mahkemesi bakımından geçerlidir. Asliye 

ceza mahkemesi basit dolandırıcılık sebebiyle hüküm verdikten sonra bunun nitelikli 

dolandırıcılık olduğunun anlaşılması durumunda görevsizlikle dosyanın ağır ceza 

mahkemesine gönderilmesi gerekir. Ağır ceza mahkemesinin yapması gereken iş, yenilenmesi 

mümkün olmayanları ayıklayıp kalan tüm işlemleri tekrar etmektir. Duruşmanın başından 

itibaren yapılan işlemler değerlendirilir.  

Buradaki görev meselesi ile ilgili bir istisna vardır. Bu da iddianamenin kabulü 

kararıdır. İddianamenin kabulü kararı yenilenmesi mümkün olmayan işlemdir. Çünkü ceza 

muhakemesinde evreler arası geri yürüme yani kovuşturmadan soruşturmaya dönme veya 

hüküm kesinleştikten sonra yeniden davanın ele alınma meselesi ya yoklukta ya da olağanüstü 

kanun yolu bakımından söz konusu olabilir. Bunun dışında soruşturmadan kovuşturmaya 

geçilmişse yani bir mahkeme iddianamenin kabulü kararını vermişse, bu kararı veren 

mahkemenin görevsiz olması daha sonra dosyayı ele alan mahkemenin tekrardan 

iddianamenin kabulü kararı vermesini gerektirmez ve mümkün kılmaz. Çünkü bir 

yargılamada kovuşturmaya yalnızca 1 defa geçilebilir. Geçildikten sonra bu işlem 
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tekrarlanabilir bir işlem değildir. Ancak kabul kararının yokluğu durumunda söz konusu 

olabilir. Bu da görev veya görevsizlikle ilgili bir mesele değildir.  

 Yer Bakımından Yetki  

 Buradaki temel sorumuz şudur: Bir mahkeme nerede işlenmiş suçlarla ilgili yargılama 

yapabilir? Yer bakımından yetkiye ilişkin olarak kanunda dağınık halde düzenlenmiş birden 

fazla hüküm vardır. Bu yüzden önce kuralı söyleyeceğiz, ikinci olarak istisnalarından 

bahsedeceğiz.  

- Genel Yetki 
Yetkili mahkeme 

Madde 12 –  (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 

 

Kural 12. maddenin ilk fıkrasıdır. Davayı görme yetkisi suçun işlendiği yer 

mahkemesine aittir. Dolayısıyla suç nerede işlenmişse o yer mahkemesi yetkilidir. Suçun 

nerede işlendiği hususunda CMK’da ek hükümler vardır 

Fail, mağduru Bakırköy’de yaralar. Mağdur Florance Nightingale hastanesinde yani 

Çağlayan adliyesinin yetki sahası içerisinde hayatını kaybeder. Dolayısıyla hangi mahkeme 

yetkilidir sorusuna hem hareketin gerçekleştiği Bakırköy mahkemesi hem de ölümün 

gerçekleştiği yer sebebiyle Çağlayan adliyesi yetkilidir. Bu gibi hallerde birden fazla 

mahkemenin yetkili olması durumundan bahsederiz. İki mahkemenin birlikte yargılamayı 

yapabileceği anlamına gelmez. Bu mahkemelerden birisinde dava açıldığında artık diğer 

mahkemenin yetkisi açık dava bulunması sebebiyle ortadan kalkar. 

Yetkili mahkeme 

Madde 12 –  (2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği 

ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 

 

Suç teşebbüs aşamasında kalmışsa son icra hareketinin gerçekleştirildiği yer 

mahkemesi yetkilidir. Fail mağduru öldürmek için Bakırköy’den Çağlayan’a kadar kovalar ve 

Bakırköy’den Çağlayana kadar arkasından ateş etmeye devam eder. Bu kovalamaca Çağlayan 

adliyesinin önündeki polis tarafından durdurulur. Öldürmeye teşebbüstür. Son icra hareketinin 

gerçekleştiği yer Çağlayan’ın yetki sahasına girdiği için İstanbul mahkemesi yetkilidir. 

Mütemadi suçlarda yetkili mahkeme kesintinin meydana geldiği yer mahkemesidir. 

Fail, mağduru Bakırköy’de arabaya atar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılar. Şişli’ye kadar 

götürür. Şişli’de mağdur, failin elinden kurtulur. Kesintinin meydana geldiği yer Şişli’dir. 

Çağlayan adliyesinin yetki sahasında gerçekleştiğine göre burası yetkilidir. 

Zincirleme suçlarda zincirin son halkası olan suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 

Failin mağdura yönelik olarak mütemadiyen kasten yaralama fiilini işlemektedir. Aynı suç 

işleme kararı çerçevesinde işlenen fiildir. Mağdur Antalya’dan İstanbul’a getirilene kadar 

minibüsün arkasında aralıklarla dövülmüş. Zincirleme suç söz konusudur. Birden fazla 

yaralamadan bahsediyorsak bu durumda son yaralamanın gerçekleştirildiği yer yetkilidir. Bu 

örnekte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçları işlenmiştir. Dolayısıyla tek fail 

tarafından işlenen iki suç vardır. Bağlantılı dava sonucu ortaya çıkar. Fail müşterekliği söz 

konusudur. Hem kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma hem de kasten yaralamadan soruşturma 

açılır. Eğer bu davalar birbirinden bağımsız götürülürse suçlardan biri mütemadi suç olduğu 
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için mütemadi suçlara ilişkin yetki kuralına göre yer belirlenmelidir. Yaralama suçu için ise 

zincirleme suça ilişkin yetkiye göre belirlenmesi gerekir. Olayda ikisi de Çağlayan’ın yetki 

sahasındadır. Çakışırlar. Çakışmadığında iki farklı mahkeme yetkilidir sonucuna ulaşabiliriz. 

Ayrı ayrı soruşturma yapılıp dava açılırsa – ikisi de asliye ceza kapsamındadır. İki asliye ceza 

mahkemesi arasında görev uyuşmazlığı çıkmaz. – problem neredeki mahkemede 

birleştirileceğidir. Dolayısıyla hangi asliyede birleştirileceği yer bakımından yetki 

uyuşmazlığı sorunudur. 

Yetkili mahkeme 

Madde 12 –  (3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer 

mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi 

dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

 

Yayın yoluyla işlenen suçlarda suç, ülkede yayınlanan basılı eserde işlenmişse eserin 

yayın merkezi mahkemesi yetkilidir. İkinci olarak eser birden fazla yerde basılıyorsa ve suç 

farklı yerdeki baskısında işlenmişse hem yayım merkezi hem de suçun işlendiği basımın 

yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.  

Yetkili mahkeme 

Madde 12 –  (4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun 

yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer 

dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. 

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel 

yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir. 

 

Takibi şikayete bağlı hakaret ve sövme suçlarında bu suçlar basın yayın yoluyla 

işlenmişse yetkili mahkeme mağdurun ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. 

Dolayısıyla merkezi İstanbul’da olan Hürriyet Gazetesi’nin Erzurum'daki baskısı Van'daki bir 

kişiye hakaret ettiğinde kişinin dava açmak için İstanbul ya da Erzurum'a gitmesini beklemek 

veya bu tarz bir yükümlülüğe sokmak yargılama bakımından ve mağdur hakları bakımından 

problemlidir. Bu durum birden fazla yetkinin bulunabileceği hallerdendir. Bu nedenle 

3.seçimlik yetki, mağdurum ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Bu kural görsel ve 

işitsel yayımlar bakımından söz konusudur.  

 Bir gazetenin terör örgütü propagandası (basın yoluyla suç işleniyorsa) yaptığı ileri 

sürülüyorsa gazetenin merkezinin bulunduğu yer, başka yerdeki baskısında gerçekleştiyse 

merkezin bulunduğu yere ek olarak o yer de yetkilidir. Görsel ve işitsel yayınlar bakımından 

da aynı kural geçerlidir. Yayın merkezinin bulunduğu yer mahkemesi, takibi şikayete bağlı 

hakaret suçu bakımından mağdurun oturduğu yerde görülmüş ve duyulmuşsa o yer 

mahkemesi de yetkilidir. Mağdur tutuklu veya hükümlüyse o yer mahkemesi de yetkilidir. 

Buradaki temel kaygı özellikle mağdur bakımından yargılanmaya ilişkin kolaylaştırmadır. 

Dolayısıyla basın yoluyla hakaret suçu oluşursa kişi oturduğu yerde bu suçun 

soruşturulmasını ve kovuşturulmasını talep edebilir. Eğer tutuklu veya hükümlü olması 

sebebiyle oturduğu yer dışında başka bir yerde bulunuyorsa bu yer de yetkilidir.  

Bunlar genel yetki kurallarıdır. Dikkat ederseniz ya gerçekte ya da varsayımsal olarak 

kanun koyucu ‘’Bu suç, şurada işlenmiş.’’ diyerek ihtimalleri düzenlemiştir. İkinci ihtimal ise 

suçun işlendiği yerin belli olmaması durumudur.  
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- Özel Yetki 

Antep’te nehir kenarında bir ceset bulunuyor. Cesetin kimin tarafından öldürülmüş 

olduğu diğer delillerle araştırılmak suretiyle tespit edilir. Fakat öldürme fiilinin nerede 

gerçekleştirildiği ya da ölüm neticesinin nerede gerçekleştirildiği belli değildir. Belli olmadığı 

için yer bakımından yetkili mahkeme özel yetki kuralıyla belirlenir. 

Özel yetki 

Madde 13 –  (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, 

yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 

(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. 

(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi 

yetkilidir. 

 

• Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahkemesi 

• Şüpheli veya sanık tespit edilmiş ama yakalanamamışsa yerleşim yeri mahkemesi  

• Yerleşim yeri Türkiye’de yoksa son adresinin bulunduğu yer mahkemesi 

• Türkiye’de hiç yerleşim adresi bulunmamışsa ilk usuli işlemin gerçekleştirildiği yer 

mahkemesi yetkilidir. 

Bu şekilde bir yetkili tartışabilmemiz için her şeyden önce bizim bir şüpheliye 

ihtiyacımız vardır. Şüpheli yoksa mahkemenin görev ve yetkisini tartışma imkanımız yoktur.  

Örneğin bu öldürme fiili bir Suriyeli göçmen tarafından işlenmiş ve sonrasında 

Suriye’ye geri dönmüş. Suçun işlendiğini tespit ettik. Madde hükmünde bakarız. Türkiye’de 

hiç adresi olmamış olduğu için ilk usuli işlemin gerçekleştiği yer mahkemesi bu suç 

bakımından yetkilidir. İlk usuli işlem cesedin tespiti olmuştur. Dolayısıyla Gaziantep 

mahkemesi yer bakımından yetkilidir. (m.14/1) 

Yurtdışında işlenen suçlarda yer bakımından yetki 14.maddeye göre belirlenir. 

Yurtdışında işlenen bir suç söz konusuysa ve bu suç Türkiye’de soruşturulması ve 

kovuşturulması gereken bir suçsa yer bakımından yetkili mahkeme biraz önce söylediğimiz 

13.maddeye göre belirlenir.  

▪ Yakalanmışsa yakalandığı yer mahkemesi,  

▪ Yakalanamamışsa yerleşim yeri mahkemesi 

▪ Yerleşim yeri yoksa son adresinin bulunduğu yer 

▪ Son adresi yoksa ilk usuli işlemin gerçekleştirildiği yer mahkemesi yetkilidir. 

Ondan sonraki bölüm tedrici olarak düzenlenmiştir.   

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 

Madde 14/2 vd. (2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine 

Yargıtay, suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. 

(3) Bu gibi suçlarda şüpheli veya sanık Türkiye'de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa; 

yetkili mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay 

tarafından belirlenir. 

(4) Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin 

işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir. 

 

 Bu gibi hallerde yetkili mahkeme, Adalet Bakanı’nın istemi, Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından kararlaştırılır. İlk iki fıkraya göre 
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belirlesek bile bu gibi hallerde savcı, şüpheli veya sanığın Yargıtay’a başvurup suçun 

işlendiği yere daha yakın bir mahkemede yargılamanın görülmesini isteyebilir.  

 Yurt dışında işlenen suçlarda, suç nerede işlenmiş olursa olsun başka bir yere 

gidiliyor: 

Yabancı ülkede işlenen suçlar bakımından: 

▪ Yakalanmışsa yakalandığı yer mahkemesi, 

▪ Yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi 

▪ Yerleşim yeri yoksa son adresinin bulunduğu yer mahkemesidir.  

▪ Eğer bunların hiçbiri yoksa bu durumda artık Adalet Bakanlığı'nın veya 

şüpheli/sanığın istemi üzerine Yargıtay neresinin yetkili olduğuna karar 

verir. (3.fıkra) 

▪ Yakalanmış olsa bile, yerleşim yeri veya en son adresi bulunsa bile suçun işlendiği 

yere daha yakın bir yerde yargılanması hükmün tesisi bakımından daha hızlı ve 

kolaysa bu durumda savcının veya sanığın talebi üzerine Yargıtay yetkili mahkemeyi 

değiştirebilir. (2.fıkra) 

▪ Tek istisna vardır. Yurtdışındaki diplomatik görevlilerdir. Bu kişilerin görev 

sebebiyle işledikleri suçlarda yetkili mahkeme, nerede yakalanmış olurlarda olsunlar 

ya da nerede yerleşmiş olurlarsa olsunlar, Ankara Mahkemeleridir. (4. Fıkra) 

Son mesele deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında işlenen suçlarda yer bakımından yetkili 

mahkeme meselesidir. 

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 

Madde 15 –  (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt Türkiye 

dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında bulunan mahkeme 

yetkilidir. 

(2) Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da 

yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, 

bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir.  

(4) Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dışında 

işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. 

 

   Yer Bakımından Yetkinin İstisnaları 

Tıpkı görevde olduğu gibi yer bakımından yetki için de kanun koyucu istisnalar 

getirmiştir.  

1. Bağlantılı davalar  

2. Davanın nakli  

3. İstinabe  

Önce davanın naklinden bahsedelim. 

❖ Davanın Nakli:  

 CMK’nın 19.maddesine bakarsanız iki davanın nakli meselesinden bir de duruşmanın 

yapılacağı yere ilişkin hükümden bahsediliyor. Yer bakımından yetkinin istisnasıdır. Çünkü 

davanın nakli halleri aslında genel yetki kurallarına göre davaya bakmaması gereken bir 

mahkemenin davaya baktığı hallerdir.  
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Bir yerdeki yer bakımından yetkili mahkeme hukuki veya fiili sebeplerle görevi 

yerine getirmeyecek durumda olursa, yüksek görevli mahkeme, bu davanın başka bir yerdeki 

aynı dereceli mahkemede yapılmasına karar verebilir.  

1. Davanın naklinin birinci gerekçesi hukuki veya fiili nedendir. Dolayısıyla nakilin 

ilk sebebi fiili ya da hukuki sebebin yer bakımından yetkili mahkemenin davayı 

görmesini imkansız kıldığı hallerdir.  

Fiili neden dediğimiz hal, örneğin söz konusu yargılamanın yapılacağı yerde bir 

yangın sebebiyle adliyenin iş yapamaz hale gelmesi ya da davaya bakan hakimin ölmesidir.  

Hukuki neden ise herhangi bir hukuki gerekçe ile o yer adliyesinde yargılamanın 

yapılamaması durumudur. Bunun pratiği, adliye lojmanına giren hırsız örneğidir. Adliye 

lojmanına giren hırsız, o yerde görev yapan hakimlerin hepsini yasaklı hale getirir.  

Yüksek görevli mahkeme kimdir?  

• Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesinde böyle bir durum ortaya çıktığında yüksek 

görevli mahkeme Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesidir.  

• Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde böyle bir sorun ortaya çıktığında ise yüksek 

görevli mahkeme İstanbul Bölge Adliye Mahkemesidir.  

• İstanbul BAM’da böyle bir sorun ortaya çıktığı zaman yüksek görevli mahkeme, 

Yargıtay’dır. 

Yüksek görevli mahkeme ortak katların en küçüğü esas alınarak bulunur. Bir üste 

çıkarsınız.  

• Bakırköy Asliye için Bakırköy Ağır’dır.  

• Gaziosmanpaşa Asliye için mülhakat mahkemesi yine Bakırköy Ağır’dır.  

• Yargıtay bakımından böyle bir problem olamaz. Çünkü Yargıtayın yetkisi söz konusu 

değildir. Tüm ülke bakımından yetkilidir.  

Burada önemli olan şu: Bakırköy Asliye Ceza’daki bir davanın başka bir asliye ceza 

mahkemesine götürülmesi mümkün değildir.  

Davanın nakli bakımından asıl karşılaşılan hal, ikinci haldir. 

2. Davanın naklinin ikinci gerekçesi yargılamanın o yerde yapılmasının kamu 

güvenliği bakımından tehlike oluşturmasıdır. 

Kovuşturmanın görevli ve yetkili mahkemede yapılması kamu güvenliği bakımından 

tehlike oluşturacaksa Adalet Bakanlığı davanın naklini Yargıtaydan isteyebilir. 

Bu düzenleme çok uygulanan düzenlemedir. Düzenlemenin tatbiki bakımından biri 

maddi diğeri şekli iki koşul öngörülmüştür: 

▪ Maddi Koşul  → Duruşmanın orada yapılması kamu güvenliği bakımından 

           tehlike oluşturmalı 

▪ Şekli Koşul  → Yargıtayın bir karar vermesi 

Yargıtay karar verirken devletin hakikaten kamu güvenliği bakımından göze alınması 

imkansız bir tehlikenin bulunduğu durumları arar. Yargıtay "Kamu Güvenliği" kavramını 

sanıkların, suçtan zarar görenlerin, tanıkların söz konusu yerde yargılamaya iştirak 
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edebilmelerinin kendi can güvenlikleri bakımından sorun yarattığı ve güvenlik sebebiyle 

yargılamanın sürdürülemediği halleri anlamaktadır.  

İkinci aşamada da Yargıtay,  bu yargılamanın nerede yapılmasının söz konusu 

tehlikeyi bertaraf edeceğinin tespitinden ibarettir. Bizde uygulanışı ise esasına bakarsanız 

kısmen ya da tamamen bir yerden başka bir yere götürülmesi anlamına gelir. Sakıncası 

adalete erişim ve hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Birkaç tane örnek verebiliriz: 

Eskişehir’de öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın davası Kayseri’de 

görülmüştür. Şemdinli’de patlayan kitapevinin davası Trabzon’da görülmüştür. 

2016 yılında bu hükme bir fıkra daha eklendi. Fakat bu fıkranın davanın maddesiyle 

ilgisi yoktur. 

(3) (Ek: 24/11/2016-6763/21 md.) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il 

sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır. 

 

Böyle bir maddenin yapılmasına ihtiyaç da yoktu. Düzenleme davanın nakli ile ilgili 

değil; duruşma yerinin nakliyle alakalıdır. Bunun gerekçesi mahkeme eğer gerekli görürse 

fiili sebepler olabilir – duruşma salonunun Çağlayan Adliyesi’nde çok küçük olması- veya 

kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturduğu gerekçesi ile olabilir. Davanın görülmesini 

duruşma salonundan başka bir yerde ama aynı il sınırları içerisinde yapılmasını 

kararlaştırabilir.  

Davanın naklini doğuran zorunluluk ve nakledilen yerin, edilen fedakarlığı 

dengeleyebilecek nitelikte olması gerekir. Bu hem fiili ve hukuki nedenden nakil durumunda 

mümkün hem de kamu güvenliği bakımından gerekliliktir.  

Kamu güvenliği sebebiyle nakilde yetkili yeni yeri Yargıtay belirlediği için ve 

Yargıtayın yetki sahası tüm Türkiye olduğu için fiili veya hukuki sebeple nakildeki gibi bir 

bölge sınırlaması söz konusu değildir. Bu yüzden Antalya’dan Trabzon’a nakil söz konusu 

olabilmektedir. Yargıtayın nakil kararının denetlenmesi bakımından o yargılama içinde bir 

mekanizma yoktur. Ama pekala gündeme gelecektir. 

İstisnaen yer bakımından yetkili olma hallerinden bahsediyorduk. Birinci istisnamız 

olan davanın naklinden bahsettik. 

❖ İstinabe:  

Bir mahkemenin yargılama yetkisi dışında başka bir yerde işlem yapması 

gerektiğinde, bu işlemin, o yerde kendisiyle aynı seviyede bulunan mahkemeye yaptırılmasına 

istinabe deriz. Niyabet ya da naiplik müessesi, heyet halinde çalışan mahkemelerde, bir 

işlemin heyetin tamamı bakımından değil de heyetteki görevlendirilmiş bir kişi tarafından 

gerçekleştirilmesidir. Hangi işlemlerin istinabe ile hangilerinin niyabet ile yapılacağı 

hususunda bir düzenleme yoktur.  

İstinabe suretiyle yapılabilecek işlemler kanunda dağınık şekilde düzenlenmiştir. Fakat 

özellikle üzerinde durulması gereken bir işlem vardır. O da sanığın sorgusudur.  Yani sanığın 

mahkeme tarafından dinlenmesi işlemi bir taraftan ispat, delil toplama işlemidir bir taraftan da 

sanığa savunma hakkı kullandırtma amacı taşır.  
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Kanun koyucu sorgunun istinabe ile yapılmasına müsaade etmektedir. Ancak iki 

bozucu koşul vardır: 

1. İstinabe suretiyle sorgu yapan mahkeme, sorgu öncesinde sanığa isterse bizzat gidip 

sorgusunu asıl görevli ve yetkili mahkeme huzurunda yapabileceğini hatırlatmalıdır. 

Eğer sanık asıl görevli ve yetkili mahkemede sorgusunun yapılmasını isterse artık 

istinabe yapılabilmesi imkanı yoktur. 

2. Sorgu bakımından ikinci istisna ise alt sınırı 5 yıldan fazla cezayı gerektiren suçlarda 

istinabe suretiyle sorgunun mümkün olmamasıdır. 

İstinabe dışında bir mahkemenin başka bir mahkemenin yer bakımından yetki 

sahasında işlem yapabilmesi mümkün değildir.  

İstinabede ikinci önemli husus, istinabe yaptırılan mahkeme ile talep eden 

mahkemenin aynı seviyede olmasıdır. İstanbul ağır ceza mahkemesi eğer Afyon’da bir işlem 

yaptıracaksa bunun muhatabı Afyon ağır ceza mahkemesidir. İşlemin yapılacağı yerde ağır 

ceza mahkemesi yoksa ve asliye ceza mahkemesi varsa asliye ceza mahkemesine 

yaptırılamaz.  

Ses ve görüntü aktaran sistem söz konusuysa yani SEGBİS varsa öncelikli olarak bu 

yöntemin tercih edilmesi gerekmektedir.  

Önemli bir başka husus, büyükşehir belediye sınırları içerisindeki mahkemeler 

arasında istinabe mümkün değildir. Afyon ağır ceza mahkemesi, İstanbul’da bir tanığın 

dinlenmesi için istinabe istediğinde tanık Bakırköy’de oturmasına rağmen istinabe işlemi 

Anadolu adliyesinde yapılacaksa Anadolu adliyesinin şu şekilde bir imkanı yoktur: ‘’Tanık 

Bakırköy’de oturduğu için ben de Bakırköy Ağır Ceza mahkemesine istinabe ediyorum.’’  

Ayrıca istinabe talebi büyükşehir belediye sınırları içerisinde yer bakımından yanlış 

mahkemeye yöneltildiğinde geri çevrilemez. Bakırköy’de oturan bir kişi için Afyon ağır ceza 

mahkemesi, Anadolu ağır ceza mahkemesine istinabe suretiyle ifade talebinde bulunmuşsa 

Anadolu ağır ceza mahkemesi "Bu kişi Bakırköy’de oturuyor. Bana değil, Anadolu'ya 

göndermen gerekiyordu." gerekçesi ile ret yönünde bir karar verebilmesi mümkün değildir.  

❖ Bağlantılı Ceza Davalarında Yetki:  

Bağlantılı suçlarda yetki 

Madde 16 –  (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı 

ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. 

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet 

savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların 

hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. 

(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme 

birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir. 

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. 

 

Tıpkı görevde olduğu gibi bağlantılı ceza davalarının birleştirilerek görülmesi 

durumunda iki mahkeme de aynı yetki sahasında değilse mahkeme, kendi yer bakımından 

yetki sahasında olmayan bir davayı yargılamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmış 

olacaktır. Birleştirmenin koşulları bakımından geçen hafta söylediklerimiz ile şimdi 
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söyleyeceklerimiz arasında bir fark yoktur. Bağlantı nedir sorusu tıpkı geçen hafta verdiğimiz 

yanıtlarda olduğu gibidir.  

Yer bakımından farklı mahkemelerin yetki sahasına giren suçlar söz konusu 

olduğunda birinci ihtimal, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı bu davaları birleştirip 

mahkemelerin bir tanesinde açabilir. Bu durumda eğer mahkeme yer bakımından yetki 

denetimini zamanında yapmaz ise mahkeme istisnaen yer bakımından yetkili hale gelir.  

Ayrı ayrı açılmış ceza davalar arasında bağlantı varsa mesela Çorlu’da bir dava 

Bakırköy’de bir dava açılmışsa; 

1. İki mahkeme birleştirme hususunda ve nerede birleştirileceği hususunda 

anlaşabilirler. İlk ihtimalimiz uyuşma ihtimalidir. 

2. İki mahkeme birleştirme noktasında uzlaşmayabilir. Bu gibi durumlarda bu 

uyuşmazlığın çözülmesi icap eder.  

Dikkat ederseniz bu bir yetki uyuşmazlığı değildir. Birleştirme hususunda 

uyuşmazlıktır. Bu gibi hallerde CS veya sanık iki mahkeme bakımından ortak yüksek görevli 

mahkemeden birleştirilmeyi talep edebilir. Ortak yüksek görevli mahkeme; 

(1) Birleştirme mümkün mü ve gerekli mi sorusuna cevap verir? 

(2) Cevap olumluysa birleştirmenin nerede yapılacağına ilişkin karar verir ve dosyayı 

ilgili yere gönderir.  

Bakırköy ve İstanbul arasında böyle bir uyuşmazlık çıktığında İstanbul BAM kararı 

verir. Afyon ve İstanbul arasında böyle bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa Afyonun üst mahkemesi 

İzmir BAM, İstanbul’un üst mahkemesi İstanbul BAM’dır. Ortak değillerdir. Dolayısıyla bu 

ikisi arasında kararı verecek olan ortak yüksek mahkeme Yargıtaydır.  

Birleştirme sonrasında ayrılma da mümkündür. Birleştirilmiş davalar tıpkı görevde 

olduğu gibi aynı usulle ayrılabilir.  

Yetki Uyuşmazlığı ve Görev Uyuşmazlığın İç İçe Geçtiği Haller  

Çok istisnai olarak görev uyuşmazlığı ile yetki uyuşmazlığının iç içe geçtiği haller söz 

konusu olabilir. Örneğin Bakırköy’de bir yaralama fiili gerçekleşmiştir. Fiil Bakırköy yetki 

sahasındaki ancak Zeytinburnu surlarında gerçekleşmiştir. Zeytinburnu’ndaki sur, Bakırköy 

ve Çağlayan’ın ayrım bölgesidir. Soruşturma Bakırköy savcılığı tarafından yapılır. Fiil, 

öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilir ve Bakırköy Ağır Ceza mahkemesinde açılır. 

Bakırköy ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul eder.  

Burada iki sorun vardır?  

1. Öncelikli olarak suç öldürmeye teşebbüs değil, yaralamadır.  

2. İkinci olarak burada yapılacak söz konusu yaralama Bakırköy’ün yetki sahasında 

değil, Çağlayan’ın yetki sahasında gerçekleşmiştir. Çünkü surun deniz tarafında 

gerçekleşmiştir. Burası da Çağlayan’ın yetki sahasıdır. 

Bu gibi hallerde nasıl çözülecektir? Önce görev çözümlenmek durumundadır. 

Bakırköy öncesinde kendi içerisinde görevle ilgili uyuşmazlığı çözmek durumundadır. Yani 

Bakırköy ağır ceza mahkemesinin ya da asliye ceza mahkemesinin görevsizlik konusundaki 

muhatabı kendi mahkemesidir. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy Asliye Ceza 

Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlığı çözümlendikten sonra yetkili olup olmadığına 
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görevli olan mahkeme yani Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi kendisi karar verecektir. 

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi yetki konusunda ‘’Biz değil, İstanbul Asliye yetkilidir.’’ 

derse dosyayı İstanbul Asliye’ye gönderir; yetkili olduğunu düşünüyorsa da devam eder. 

Yetkisizlik İddiasının İleri Sürülmesi ve İncelenmesi 

Yetki, görevden farklı olarak kamu düzeninden değildir. Zira hangi mahkemenin fiili 

yargıladığı meselesi yargılanan ya da yargılamanın tarafları bakımından, yargılamanın 

amaçları bakımından her aşamada denetlenmek zorundadır. Ancak neredeki mahkemenin 

yargıladığı teorik olarak bir farklılık yaratmadığından kanun koyucu yetki denetimini süre 

bakımından sınırlamıştır. (m.18) 

Yetki itirazının ve bir mahkemenin yetki denetimini yapabileceği an; 

• İlk derece mahkemelerinde sanığın sorgusunun, 

• BAM’da duruşmasız işlemde inceleme raporunun okunması; duruşmalı işlemde ise 

duruşmanın başladığı ana kadar yapılmak durumundadır.    

 

Bu aşamaya kadar yetki itirazı ileri sürülmemişse mahkeme de re’sen yetki denetimini 

yapmamışsa veya yapıp da kendini yetkili görmüşse artık bundan sonra yetkisizlik hususunda 

karar verme imkanı yoktur. Mahkeme yetkili hale gelir.  

Yetki denetimi hem re’sen hem de istem üzerine yapılır. İlk derece için sanığın 

sorgusunun başladığı ana kadardır. Bu andan önce yetki tartışması sonuçlandırılması söz 

konusu değildir. 

Mahkemenin yetkiliyim demesi durumunda bu kararın denetim yolu hükümle 

beraber istinaf veya Yargıtayda yapılır. Yetkisizlik kararları ise tıpkı görevsizlikte olduğu gibi 

itiraz yoluna tabidir. Yetkisizlik kararında itiraz yoluna gidilebilir. 

Yetki Uyuşmazlığı 

Yetki uyuşmazlığı ortaya çıktığında bu uyuşmazlık iki şekilde söz konusu olabilir: 

1. İki mahkemenin de bir davada kendini yetkili sayması 

2. İki mahkemenin de kendisini yer bakımından yetkisiz sayması 

Yetki uyuşmazlığı ortak yüksek görevli mahkeme tarafından çözülür. 

Ortak yüksek görevli mahkeme; 

- aynı bölge adliye mahkemesinin yetki alanı mahkemeleri bakımından bölge adliye 

mahkemesi,  

- farklı bölge adliye mahkemelerinin yeki alanı bakımından Yargıtay'dır. 

Fakat burada bazen ağır ceza mahkemeleri yetki denetimi yapabilir. 

• İstanbul BAM ile İzmit BAM arasında bir uyuşmazlık çıkabilir. Yargıtay bununla 

ilgilenir.  

• İstanbul Ağır ceza mahkemesi ile Bakırköy ağır ceza mahkemesi arasında bir 

görev uyuşmazlığı çıkarsa İstanbul BAM çözer.  



 

85 

 

• Yalova ağır ceza mahkemesi ile Bolu ağır ceza mahkemesi arasında göre 

uyuşmazlığı ortaya çıktığında ikisi farklı bölge adliye mahkemesi sahasında 

olduğu için Yargıtay tarafından çözülür. Çünkü Yalova’ya İstanbul BAM 

bakarken, Bolu ise İzmit BAM’ın görev alanındadır. Dolayısıyla ortak görevli 

yüksek mahkeme Yargıtaydır. 

• İstanbul Asliye mahkemesi ile Bakırköy Asliye mahkemesi arasındaki uyuşmazlık 

yine İstanbul BAM tarafından çözülür. Çünkü Bakırköy’ün üstü Bakırköy Ağır, 

İstanbul asliyenin üstü İstanbul Ağırdır.   

• Ama Bakırköy asliye ile Gaziosmanpaşa Asliye mahkemesi yetki uyuşmazlığına 

düştüğünde ikisi de Bakırköy Ağır’ın yetki sahasında oldukları için uyuşmazlığı 

çözecek merci Bakırköy Ağır ceza mahkemesidir. 

Yetkisiz Mahkemenin Gerçekleştirdiği İşlemlerin Akıbeti 

Yetkisizlik, tek başına yetkisiz mahkemenin yaptığı işlemlerin hükümsüz sayılması 

için bir neden değildir. Yani duruşma hazırlığı evresinde ve sanığın sorgu anına kadar 

mahkeme delil toplamış olabilir, başka işlemler yapmış olabilir. Bu işlemler daha sonra 

yetkisizlik kararı verildiğinde salt bu gerekçeyle hükümsüz hale gelmez.  

Ana başlığa dönersek hakimin yetkilerinden bahsediyorduk. Madde bakımından 

yetki, yer bakımından yetki hususlarını konuştuk. 

 Kişi Bakımından Yetki 

Hakime ilişkin son mesele kişi bakımından yetkidir. Kişi bakımından yetkide 

şüphelinin, sanığın vasfı bazen mahkemenin yetki sahasını belirler. Bunun örneği Yüce Divan 

sıfatıyla AYM’nin yapmış olduğu yargılamalardır. 

İkinci durum çocuk meselesidir. Çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza 

mahkemeleri, çocukların yani 18 yaşından küçüklerin işledikleri tüm suçlar bakımından 

yargılamalarında görevli ve yetkili mahkeme konumundadır. Çocuk mahkemesi olmayan 

yerlerde suçun niteliğine göre asliye ceza mahkemesi veya ağır ceza mahkemesi Çocuk 

Koruma Kanunu’ndaki yargılama kurallarına uymak suretiyle yargılama işlemlerini 

gerçekleştirir. 

Burada bizim değinmemiz gereken mesele çocukların yetişkinlerle birlikte işledikleri 

suçlar meselesidir. 

Çocuk Koruma Kanunu’na bakarsanız diyor ki çocukların işledikleri suçlarda 

soruşturma çocuk bürosunda görevli CS tarafından bizzat yapılır. Çocuğun ifadesi yalnızca 

savcı tarafından alınabilir. Bu görev kolluğa devredilemez.  

Çocuklarla yetişkinlerin birlikte işledikleri suçlarda çocuk ve yetişkinin soruşturması 

ayrı ayrı yapılır, iddianameleri ayrı ayrı düzenlenir. Kovuşturma evresine ayrı ayrı geçilir. 

Ancak çocuk mahkemesinin uygun bulması durumunda bu davalar genel yetkili 

mahkemelerde birleştirilebilir.  

Çocuklar ve yetişkinlerin iştirak halinde işledikleri suçlarda, çocuk mahkemesinin 

uygun bulmasıyla koşuluyla genel yetkili mahkemede davanın birleştirilmesi, çocuğun 
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yargılamasının ÇKK hükümlerden azade biçimde sürdürüleceği anlamına gelmez. Genel 

yetkili mahkeme ÇKK hükümlerini uygulamak durumundadır.  

Çocuk ağır ceza mahkemesi dediğimiz mahkeme hem yetki bakımından hem görev 

bakımından saymış olduğumuz görev ve yetki kurallarına tabidir. Ayrı bir düzenlemesi 

yoktur. Bağımsız bir asliye ve ağır ceza mahkemesidirler.  

Asliye ceza mahkemesi  → çocuk mahkemesi 

Ağır ceza mahkemesi   → çocuk ağır ceza mahkemesi 

Çocuk mahkemesi olmayan Çorlu’da 17 yaşında bir çocuğun işlediği suç gündeme 

geldiğinde Çorlu Ağır ceza mahkemesi meseleyi ele almak zorundadır.  Çünkü Çorlu yetkili 

olduğunda orada çocuk ağır ceza mahkemesi olmadığı için Çorlu Ağır ceza mahkemesi, 

Çocuk ağır ceza mahkemesinin tabi olduğu yargılama kurallarına riayet ederek yargılamayı 

yapıp bitirir. 

En son savcıya gelmiştik. Ceza muhakemesinde makamlardan ve makam 

temsilcilerinden yani süjelerden bahsediyorduk.  

(1) Yargı makamı 

İlk bahsettiğimiz makam yargı makamıydı ve temsilci süje gerçek kişi olarak hakim 

veya hakimler makamı şeklinde ortaya çıkmaktadır.  

(2) İddia makamı 

İkinci makam iddia makamıdır ve temsilcisi bir gerçek kişi olarak, aslına bakarsanız 

bir teşkilat olarak cumhuriyet başsavcılığı teşkilatıdır.  

Savcılık  

Başsavcılık teşkilatının niteliği konusunda hukuk öğretisinde yoğun bir tartışma 

vardır. Bir grup başsavcılığın ve savcılık teşkilatının yargısal değil, yürütme içinde organ 

olduğunu söylemektedir. Esasına bakarsanız; yargısal iş görmekle ve yargıda sağlanan 

düzenlemelere sahip olmakla beraber savcılığın ya da iddia makamının yürütme ve yargı 

arasında bir yere tekabül ettiğini söyleyebiliriz.  

Savcılık Makamının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 

Savcılık makamı açısından bir diğer önemli husus tarafsızlık ve bağımsızlık 

meselesidir.  

➔ Bağımsızlık konusunda, hakimin sahip olduğu geniş bağımsızlık alanına cumhuriyet 

savcısının sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü savcılık teşkilatı dediğimiz teşkilat 

hiyerarşik bir teşkilattır.  

Bunun sonucu olarak her savcılık işlemi bakımından kanun bir yargısal denetim yolu 

öngörmüşse o yol işletilir. Öngörmediği işlemler bakımından da başsavcı, her savcılık işlemi 

bakımından bir denetleme makamı konumundadır.  

➔ Cumhuriyet savcısının tarafsız olup olmadığı meselesi de öğretimiz bakımından 

tartışmalıdır. CMK 160. maddeye bakarsak düzenlemede; Cumhuriyet savcısı bir 
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suçun işlendiğini gösteren emareleri gördüğünde elindeki adli kolluk marifetiyle 

derhal işin esasını araştırmaya başlar, denmektedir. 

Cumhuriyet savcısı şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplar ve adil 

yargılanma hakkına riayet eder. Soruşturmanın sonunda düzenlediği iddianamede varsa 

şüphelinin lehine tespit ettiği hususları da ifade etmek zorundadır.  

Düzenlemeler cumhuriyet savcısının tarafsız olduğuna ilişkin düzenlemeler olarak 

görülebilir. Fakat tarafsızlık nitelendirmesi, bu makamın yapısına aykırıdır. Cumhuriyet 

savcısı ya da kamusal iddia makamı bal gibi muhakemede bir taraftır. Fakat getirilen bir 

yükümlülük savcıya objektif olmayı zorunlu kılmaktadır. Yani cumhuriyet savcısı ceza 

muhakemesi bakımından bir taraftır. Fakat bu taraflılık bir müdafii, bir katılan gibi sadece 

kendi çıkarlarını ya da kendisinin bulunduğu tarafın çıkarlarını savunmak tarzında değil; 

objektif olma yükümlülüğünü de içinde bulunduran bir taraf olma halidir. Dolayısıyla 

savcının tarafsızlığı şüpheye düşüren sebeple reddi gibi bir durumdan bahsetmemiz çok da 

mantıklı değildir. Ancak savcının objektif olmaması sorunu ortaya çıktığında pekala savcının 

denetlenebilir olması icap eder.   

Fakat kanunda savcının objektifliğini düzenleyen herhangi bir düzenleme yoktur. 

Dolayısıyla bizim elimizde uygulayabileceğimiz tek bir mekanizma var.  

Örneğin; cumhuriyet savcısı,  

- kendisinin zarar gördüğü bir suçun soruşturmasını gerçekleştiriyor  

- ya da yargılamasında kovuşturmaya katılıyorsa  

- ya da cumhuriyet savcısı hakimin yasaklılığı nedenlerinde düzenlenen akrabalarından 

bir tanesiyle ilgili soruşturma ya da kovuşturma gerçekleştiriyorsa,  

bu savcının objektifliğinin artık şüpheli olacağı durumu ortaya çıkabilir. Bunun da denetim 

mercii, Cumhuriyet Başsavcısıdır. Çünkü ayrı bir mekanizma yoktur. Savcının bu nedenlerle 

ilgili olarak objektif olmayacağı iddiası ileri sürülecekse bu iddia başsavcı nezdinde ileri 

sürülmek zorundadır ve gereğinin başsavcı tarafından yapılması istenmelidir.  

Daha sıkıntılı olan başsavcının bu şekilde objektif olamayacağı durumların ortaya 

çıkmasıdır. Örneğin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının oğlunun bir trafik kazası yapması 

durumunda, bu suçun soruşturması her hâlükârda o başsavcının hiyerarşik olarak altında olan 

kişiler tarafından gerçekleştirilir. Dolayısıyla objektiflik bir soru işareti taşıyabilir. Bu gibi 

durumlarda da olduğu gibi başsavcının objektifliğinin sağlanamayacağı konusunda endişe 

varsa başvurulacak mercii HSK’dır. Bu soruşturmanın başka bir savcı tarafından 

yürütülmesine karar vermesi ya da en azından başsavcının etkili bir biçimde HSK tarafından 

denetlenmesi şeklinde bir düzenleme getirilmek suretiyle bu problem ortadan kaldırılabilir. 

Savcılık Teşkilatı 

5235 sayılı Teşkilat Kanununda düzenlemiştir. Teşkilat Kanunu madde 16’e bakarsak; 

her mahkeme çevresinde bir Cumhuriyet başsavcılığı teşkilatı kurulur demektedir. Bu 

başsavcılık teşkilatını hiyerarşik bir teşkilat olarak belirtmektedir.  

Bu hiyerarşik teşkilatta kimler yer almaktadır?  

o Başsavcı,   
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o Gerekliyse bir veya daha fazla başsavcı vekili,(ihtiyari makam)  

o Yeteri sayıda cumhuriyet savcısı  

o Hakimler savcılar kanundaki ifadeye göre başsavcı yardımcısı görevlendirilir.  

Her mahkeme çevresinde olduğuna göre bu bir ağır ceza mahkemesinin başsavcılığı 

şeklinde kurulabilir -Çağlayanda ya da Bakırköy’de olduğu gibi- ya da bir ilçede asliye ceza 

mahkemesi de bağımsız olarak kurulabildiğine göre o asliye ceza mahkemesi nezdinde de bir 

başsavcılık teşkilatı kurulabilir. Yargısal işler bakımından bu başsavcılık teşkilatının ve 

altında görev yapanların hiyerarşik olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla bir ağır ceza 

mahkemesinin yetki sahasında görülen bütün ağır cezalık ve asliye cezalık suçlarla ilgili 

soruşturma ve kovuşturmalarda karar ve denetim makamı o yerdeki Cumhuriyet başsavcısıdır. 

Örneğin Bakırköy Cumhuriyet başsavcısı, hem Bakırköy bakımından hem de ağır ceza 

mahkemesi olmamasına rağmen asliye ceza mahkemesi kurulu Gaziosmanpaşa’daki 

savcıların ağır cezalık suçları bakımından hiyerarşik üstü durumundadır. Çünkü 

Gaziosmanpaşa başsavcısının görevi gereği bir öldürme suçunda soruşturma yapma imkanı 

hiç kuşkusuz vardır ancak karar verme imkanı yoktur. Karardan kasıt sonuçlandırıcı 

kararlardır. Örneğin; takipsizlik kararı veremez ya da iddianame düzenleyemez. Çünkü 

öldürmeden dolayı iddianame düzenleme yetkisi ancak bir ağır ceza mahkemesi nezdinde 

görev yapan başsavcıya ya da başsavcının oradaki hiyerarşik astına aittir. Dolayısıyla 

Gaziosmanpaşa’da olan bir öldürme fiili bakımından Gaziosmanpaşa başsavcısının 

yapabileceği işlemler, yetki sahasındaki delilleri toplamak, alınması gereken ifadeleri ve 

beyan varsa onları almak ve ulaştığı sonuçları bir fezlekeyle yani özetle hangi ağır ceza 

mahkemesinde dava açılması gerekiyorsa, o başsavcıya göndermekten ibarettir. İddianamenin 

o başsavcı tarafından düzenlenmesi gerekir.  

Savcının Yer Bakımından Yetkisi 

Cumhuriyet savcılarının yer bakımından yetki kuralları bağlı bulundukları 

mahkemeye göre belirlenir. Dolayısıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sahasına 

neredeki suçlar girer sorusuna,  

- Bakırköy ağır ceza mahkemesinin yer bakımından yetki sahası çerçevesinde işlenen 

ağır cezalık suçlar,  

- Bakırköy asliye ceza mahkemesinin yer bakımından yetki sahasına giren asliye 

cezalık suçlar girer, şeklinde cevap veririz.  

Savcıların yer bakımından yetkisinin asıl önem taşıdığı nokta iddianamenin 

düzenlenmesi aşamasıdır. Dolayısıyla savcıların yer bakımından yetkisini tartışacağımız yer, 

bu iddianameyi hangi mahkemede görev yapan savcı düzenleyecek sorusunun sorulduğu 

aşamadır. Bunun dışında cumhuriyet savcısı o yerde işlenmiş olsun olmasın, kendi yer 

bakımından yetki sahası içinde yani görev yaptığı mahkemenin yer bakımından yetki sahası 

içerisinde işlenmiş olsun olmasın o sahada yapılacak bütün soruşturma işlemleri bakımından 

yetkilidir.  

İstisnaen yer bakımından yetkili olma hallerinden istinabe, savcılık bakımından da 

CMK 161’in ilk fıkrasında düzenlenmiştir. Cumhuriyet savcısının kendi yer bakımından yetki 

sahası dışında bir işlem yapması gerekiyorsa orada işinin gereği ister, şeklinde düzenlemiştir. 

Kovuşturma aşamasında zaten başsavcıların bu yetkisinden bahsetme imkanımız yoktur, yetki 

mahkemededir.  
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Yer bakımından yetki tartışması iddianamenin düzenleneceği evrede gündeme 

gelebilir. Herhangi bir suçun soruşturulması sonunda bir yerdeki savcılık, o yerde o suçla 

ilgili toplayabileceği tüm delilleri toplar ve sonrasında o fiille ilgili davanın nerede açılması 

gerekiyorsa o yerdeki mahkeme nezdinde görev yapan cumhuriyet savcılığına gönderir.  

Yer bakımından yetkide mahkemelerde olduğu gibi uyuşmazlık çıkması mümkündür. 

Örneğin, Çorlu’daki ağır ceza mahkemesi başsavcılığı delilleri toplar ve Bakırköy 

mahkemesine bağlı başsavcılığa gönderir. Bakırköy’deki başsavcılık kendisinin yetkisiz 

olduğu kanaatinde olabilir. Bu gibi hallerde ikinci yetkisizlik kararını veren merci kendisine, 

kendi nezdinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine dosyayı 

gönderir ve yetki konusunda o mahkemenin vereceği karara göre hareket edilir.  

Savcının Görevleri 

Savcılık makamına verilen görevler, Teşkilat Kanunda 4 başlık altında toplanır. 

1- Soruşturmaya ilişkin hazırlıkların yapılması 

2- Kovuşturmaya ilişkin görevlerin yapılması 

3- İnfaza ilişkin görevlerin yapılması  

4- Kanunlarda verilen diğer görevlerin yapılması 

Dolayısıyla savcılık tarafından yapılacak işlemleri bu 4 başlık altında toplanabilir. 

Soruşturmaya ilişkin görevler CMK 160 ve devamında düzenlenmiştir.  

Cumhuriyet savcısı bir suçun işlendiği haberini aldıktan sonra artık soruşturma yapma 

mecburiyetiyle karşı karşıyadır. Yani o işin esasını araştırmak ve bu araştırma sonunda yeterli 

şüpheye ulaşırsa iddianame düzenlemek ya da yeterli şüpheye ulaşamazsa ya da bir başka 

engel söz konusu olursa kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek zorundadır. Buna 

soruşturmanın mecburiliği ilkesi denir.  

Soruşturmanın mecburiliği ilkesi genellikle kıta Avrupası’nda kabul edilen, kişilerin 

ceza davası açma yetkisinin olmamasından da kaynaklanan kamusal iddia makamına 

getirilmiş bir zorunluluktur. Bu zorunluluk aslında altında 3 mecburiyeti beraberinde getirir: 

(1) Araştırma mecburiyeti 

(2) İddianame düzenleme mecburiyeti 

(3) Kovuşturmaya ilişkin olarak açtığı davayı takip mecburiyeti 

Her soruşturmanın bitişi iki farklı şekilde olabilir:  

1. İlki söz konusu soruşturma bakımından yeterli şüphenin oluşması ve iddianamenin 

düzenlenmesi bakımından bir engelin olmaması durumunda iddianamenin 

düzenlenmesi ve kabulü  

2. Yeterli şüpheye ulaşılamaması veya ulaşılsa bile bir dava engelinin bulunması, dava 

açma imkanının – şüphelinin ölümü, zamanaşımı, uzlaşmanın gerçekleşmesi gibi 

hallerde – bulunmaması durumunda kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın 

verilmesi 

Dolayısıyla her soruşturma ya iddianamenin kabulü kararıyla ya da kovuşturmaya yer 

olmadığına ilişkin kararla sonuçlanır.  
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Soruşturma bakımından geçerli ilkelerden biri de soruşturmada dağınıklık 

prensibidir. Dolayısıyla cumhuriyet savcısının soruşturma işlemlerini nasıl bir sırayla 

gerçekleştireceği, hangisini önce hangisini sonra yapacağı hususunda duruşma 

düzenlemelerine benzer bir düzenleme yoktur. Soruşturma aşamasında soruşturmanın 

sonuçlandırılması için kanunda herhangi bir azami süre öngörülmemiştir. Soruşturma dava 

zamanaşımı süresi dolana kadar sürebilir. Ancak bu durum keyfilik anlamına gelmez. O 

yüzden cumhuriyet savcısı soruşturma işlemlerini ne şekilde sürdüreceğini, hangi aşamada 

hangi tedbire başvuracağına, ne zaman yeterli şüpheye ulaştığını kendisi kararlaştırmak 

durumundadır ve bu meşru ve makul bir gerekçeye dayanmalıdır. Yeterli şüpheye 

ulaşıldığında ve muhakeme engeli olmadığı durumda iddianame düzenlenmesi nasıl bir 

zorunluluksa yeterli şüpheye ulaşılamadığında ya da muhakeme engeli söz konusunda 

kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar vermek de bir zorunluluktur.  

Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlar farklı gerekçelerle verilebilir dedik. Bu 

farklı gerekçeler: 

1-Yeterli şüpheye ulaşılamamasından kaynaklanabilir. Yani söz konusu fiile ilişkin 

delillerin suçun işlendiğini dava açılacak ölçüde göstermediği durumda olabilir. 

2-Fiilin suç oluşturmadığı konusunda bir hukuki değerlendirmeye dayanabilir. 

3-Fiilin o şüpheli tarafından işlendiğini gösteren herhangi bir delilin ortada 

bulunmaması durumunda olabilir. 

Bunun dışında da dava açılması imkanını ortadan kaldıran düzenlemeler mevcuttur.  

(1) Dava koşullarının gerçekleşmediği hallerde kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin 

karar. İzin verilmemesi, şikayetin geri alınması, uzlaşmaya tabi bir suçta uzlaşma 

sağlanırsa verilecek karar budur. 

(2) CMK 171’de düzenlenen cumhuriyet savcısının takdir yetkisinin bulunduğu hallerde 

cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Bunlar 

soruşturmanın mecburiliği ilkesinin istisnalarıdır. (m.171; kamu davası açmada takdir) 

 Bizde cumhuriyet savcısının takdir yetkisinin olduğu 2 hal vardır: 

1- İsnat edilen suçtan dolayı şahsi cezasızlık durumu söz konusuysa cumhuriyet savcısı 

dava açmayabilir. Aynı konutta yaşayan kardeşler arasında hırsızlık gibi… 

2- Cezasızlığı gerektiren etkin pişmanlık halleri söz konusu olduğunda cumhuriyet 

savcısı dava açmayabilir. 

Bu iki durumda da cumhuriyet savcısının takdir yetkisini kullanabilmesi açtığı davanın 

cezasızlıkla sonuçlanacağının açık olmasına bağlıdır. Örneğin cezada indirimi gerektiren etkin 

pişmanlık hallerinde savcının takdir yetkisi yoktur.  

Savcı bakımından değinilmesi gereken bir diğer husus CMK 163’tür. 

SORUŞTURMANIN SULH CEZA HÂKİMİ TARAFINDAN YAPILMASI 

Madde 163 - (1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına 

erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi de bütün 

soruşturma işlemlerini yapabilir. 

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları 

yerine getirirler. 
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Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde veya suçüstü hallerinde savcıya 

ulaşılamıyorsa ya da işin genişliği itibariyle savcının gücünü aşan bir soruşma söz konusuysa 

bu durumda sulh ceza hakimi bu soruşturma sürecini bizzat idare edebilir. 163’teki bu 

düzenlemeye zorunluluk savcılığı diyoruz. Çünkü ancak belirli şartların bulunması 

durumunda gündeme gelebilir ve bu şartlar savcının görev yapması imkanını önemli ölçüde 

engelleyen ya da ortadan kaldıran şartlardır. Ancak zorunluluk savcılığı şu anlama 

gelmemektedir; savcılık statüsü ve kişiliği ve hakimlik statüsü ve kişiliği aynı kişide 

birleşmesi anlamına gelmez. Bu durumda sulh ceza hakimi alınması hakim kararlarını bir 

başka sulh ceza hakiminden almak zorundadır.  

Kamusal iddia makamının ikinci bölümüne geçelim.  

Adli Kolluk 

Savcının araştırma işlemlerini emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle 

gerçekleştireceği şeklinde düzenlenmiştir. Bizdeki adli kolluk nitelendirmesi fonksiyoneldir. 

Yani aynı kolluk teşkilatını yargıya ilişkin işleri yapılırken adli kolluk görevlisi; yürütmeye 

ilişkin önleyici işlem gerçekleştirirken de idari kolluk görevlisi olarak görev yaparlar.  

Adli kolluğa kimler dahildir? 

1. Emniyet Teşkilatı Kanunu’na göre görevlendirilmiş personel, 

2. Jandarma Teşkilatı Kanunu’nda zikredilen personel 

3. Gümrük Müşteşarlığı’nın Kurulması, Görev ve Yetkilerine İlişkin KHK’da 

görevlendirilmiş personel 

4. Sahil Güvenlik Kanunu’nda görevlendirilmiş personel 

Bu dört kategori adli kolluk olarak görevlendirilmiş durumdadır. Fakat bu 4 kategori 

dışındaki diğer kolluk görevlilerine veya idari kolluğa CS’nin talimat verebilme yetkisi vardır. 

Dolayısıyla CS örneğin orman kolluğuna veya idari kolluğa bir adli soruşturmada talimat 

verdiğinde, artık oradaki kolluk adli kolluk fonksiyonunu icra etmek durumundadır. Adli 

kolluk olarak zikredilmesi beraberinde birtakım yükümlülüklerle birlikte birtakım da 

dokunulmazlıklar getirir.  

1-)Bu yükümlülüklerinden en önemlisi CS’nin emirleri doğrultusunda işlem yapma 

yükümlülüğüdür. Dolayısıyla adli soruşturmaya ilişkin kurallara da uyma yükümlülüğüne 

uymaları gerekir. Örneğin sır saklama yükümlülüğü. 

2-)İkincisi adli kolluk görevlilerinin bu konumları ve savcının doğrudan hiyerarşik astı 

durumunda olmaları, onlarla ilgili yürütme içerisindeki amirleri dışında bir başka 

değerlendirme yapılmasını da gerekiyor. Bu değerlendirme adli kolluk görevlilerinin 

yükseltilmeleri vs. konusunda C.S’nin raporuyla olur. 

3-)Adli kolluk vazifesi ile görevlendirilmiş kişiler ya da adli kolluk görevi ifa eden 

kişilerin, adli soruşturmada C. Savcısının talimatlarını gecikerek yapması veya yapmaması ya 

da görevlerini kötüye kullanmaları söz konusu olduğunda 4483 sayılı kanun uygulama alanı 

bulmaz. Çünkü bunun yapılması soruşturmanın yürütülebilmesini bir şekilde idarenin iznine 

bağlı kılmak anlamına gelir.  

Kim hariç?  
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-  Valiler hariç 

- Adli kolluk amirleri hariç 

Adli kolluk görevlileri bakımından son husus, adli kolluğun aldıkları tedbirlere 

uymayanlara yönelik gerçekleştirebilecekleri işlemlerle ilgilidir. Adli kolluk görevlisi sıfatıyla 

aldıkları tedbirlere uymayanlar söz konusu olduğunda kanun klasik yakalama ya da gözaltına 

alma dışında ve bunlardan ayrı bir biçimde tedbirlere uymanın temin edilmesi için; 

1. Kolluk görevlisine zor kullanma yetkisi veriyor 

2. Kolluk görevlisine tedbirin sonuçlarını güvence altına almak için kişiyi tutmak ve 

uzaklaştırmak yetkisi veriyor.  

Normalde yapılan fiil, suç oluşturmasa bile adli kolluk görevlilerinin bu yetkileri 

kullanabilmeleri mümkündür. 

Kişi Bakımından Yetki 

Adli kolluk ve savcı bakımından değinilmesi gereken son husus kişi bakımından 

yetki meseleleridir. Belirli suçlarda ve belirli kişiler bakımından CMK ve Teşkilat Kanunu, 

savcılıklara ve adli kolluk görevlilerine ilişkin özel yetki kuralları öngörmüştür. 

1-)İlk olarak, çocuk meselesidir. Suça sürüklenen çocuk söz konusu olduğunda, bu 

suçu soruşturma yetkisi genel yetkili soruşturma savcısına değil, çocuk savcılarına aittir.  

2-)İkinci olarak, valiliklerin görevleri ile ilgili suçlar söz konusu olduğunda buna 

ilişkin soruşturmayı yapma yetkisi, o valinin görev yaptığı ilin yetki sahasına girdiği bölge 

adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki Başsavcılık tarafından yapılır ve o yerdeki ağır ceza 

mahkemesinde dava açılır.  

3-)Sonuncusu da 680 sayılı KHK ile hayatımızın içine girmiş olan “Milletvekillerinin 

soruşturulmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır ve dava açılacak olursa 

bu dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde açılır.” Şeklindeki düzenlemedir.   

Bu 3 düzenleme hem mahkemelerin yer bakımından yetki kurallarına hem de buna 

bağlı olarak savcılıkların yer bakımından yetki kurallarına getirilmiş, kişiye bağlı istisnalardır.  

Savunma Makamı-Şüpheli/Sanık ve Müdafii  

➔ Şüpheli, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişidir.  

➔ Kovuşturma evresin suç isnadı yöneltilen kişi ise sanık olarak tanımlanmıştır.  

Bu iki tanımlama aslında niteliği itibari ile birbirinden farklıdır. Soruşturma 

aşamasında kamu otoritesi herhangi bir kişiye yönelik bir isnatta bulunmaz. Sadece o kişinin 

yapmış olabileceği hususunda başlangıç şüphesine yetebilecek bir delili vardır. Ancak 

kovuşturma evresinde sanık dediğimiz kişi doğrudan isnada maruz kalacaktır.  

İkisinin farklı biçimde tanımlanmış olmasının asıl önemli sonucu ikisine tanınan 

haklar noktasında ortaya çıkmaktadır. Çünkü suç şüphesi altında bulunan kişiye sağladığınız 

hakla suç isnadı yöneltilen kişiye sağlanan hakların aynı olmadığı görülecektir.  

Kim şüpheli olabilir? 

1-)“Belirli bir kişi şüpheli olabilir”dir. Dolayısıyla her soruşturma suç oluşturduğu 

düşünülen bir fiilin varlığı ile başlar. Ancak iddianamenin düzenlenebilmesi için bu fiile isnat 
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edilmiş bir kişinin varlığı zorunludur. Eğer kişi belirlenebilir değilse ortada bir soruşturma 

vardır, fakat bir şüphelinin varlığından bahsedemeyiz.  

Baştan alacak olursak her soruşturma mutlaka bir şüpheliyi barındırmak zorunda 

değildir. Faili meçhul dediğimiz soruşturmalar; şüphelisi olmayan, şüphelisi araştırılan 

soruşturmalardır ama soruşturma olarak varlıklarını sürdürürler.  

2-)Şüpheli, bir gerçek kişi olabilir  

3-)Ancak tüzel kişi bakımından tartışmalıdır.  

o Bir grubun kanaati, TCK m.20 uyarınca tüzel kişilerin suç faili olamayacağı 

düzenlendiğine göre tüzel kişinin şüpheli veya sanık olabilmesi mümkün değildir 

şeklindedir.  

o Yargıtay uygulaması tam aksi yöndedir. Yargıtay, tüzel kişilerin de şüpheli veya sanık 

olabilecekleri kanaatindedir.  

4-)Akıl hastaları ve çocuklar bakımından: Çocuk Koruma Kanunu, çocuk bakımından 

şüpheli veya sanık nitelendirmesini değil, suça sürüklenen çocuk nitelendirilmesini 

yapmaktadır.  

Kişinin akıl hastası olması veya yaş küçüklüğünden yararlanması yani ceza 

sorumluluğunun bulunmaması, suç şüphelisi veya suç sanığı olmadığı anlamına gelmez.  

Şüphelilik statüsü normatiftir; ancak bir vakıasal kaynağa dayanır. Ancak o vakıasal 

temel tespit edildiğinde normatif olarak soruşturma makamı, kişiye şüpheli vasfını verebilir. 

Bir iddianame düzenlendiğinde ve bu iddianame kabul edildiğinde kişi, sanık statüsünü 

kazanır. Dolayısıyla akıl hastası olması, yaş küçüğü olması ya da herhangi bir sebeple ceza 

sorumluluğunun bulunmaması kişinin şüpheli veya sanık olarak nitelendirilmesinin önünde 

engel değildir.  

Şüpheli veya sanık belirli olmalı, demiştik. Esasına bakılırsa bu, kişinin herhangi bir 

şekilde şüpheli vasfını kazanabilmesi için soruşturmayı yürüten makamın bir irade açıklaması 

gerekir. Dolayısıyla bir kişinin bir vakıa sebebi ile suç şüphesi altında olması o kişiye 

otomatikman şüpheli vasfını vermez. Savcılık makamı o kişiyle ilgili soruşturmaya başladığı 

yönünde irade açıklaması ortaya koymak durumundadır.  

Hangi aşamada Savcı, kişiye şüpheli vasfı verebilir? şeklinde bir tanım yoktur. 

Kitaplarda buna başlangıç şüphesi deniliyor. İster başlangıç şüphesi deyin isterse şüpheyi 

başka bir sıfatla nitelendirin, fark etmez. CMK’da şüphe denilen durum aslında delili ifade 

eder. Savcının kişisel olarak septik yaklaşımı, kişiye şüpheli vasfı verilmesi bakımından 

yeterli değildir.  

Eşkal üzerinden iddianame düzenlenebilmesi sanık statüsü bakımından mümkün 

değildir. Kişinin kimliği yoksa, kimlik çıkartılmaksızın iddianame düzenlenebilmesi mümkün 

değildir. Parmak izi ya da fizik kimliğinin tespitinden elde edilen delillerle kimliği tespit 

edilememiş bir kişinin sanık statüsünü kazanabilmesi ya da dava konusu edilebilmesi 

mümkün değildir. Bu tür bir problem ortaya çıktığında öncelikle bu problem 

çözümlenmelidir.  

Şüpheli/Sanığın Hak ve Yükümlülükleri 

Şüpheli/sanık bakımından asıl önemli husus, hakları ve yükümlülükleridir.  
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Haklar ve yükümlülükler konusunda CMK’da toplu düzenleme bulunmamaktadır. 

İşlemler esas alınarak kanunu baştan sona okunduğunuzda şüpheli veya sanığın hakları neler 

olabilir parça parça görebilir ve bunları sınıflandırabilirsiniz.  

- Savunma Hakkı 

En önemlisi savunma hakkı meselesidir. Herhangi bir biçimde suç şüphesi altında 

bulunan veya kendisine suç yöneltilen kişi, bu şüphe veya bu isnat karşısında, isnadı yönelten 

makamla eşit biçimde kendisini savunabilmek imkanına sahip olmak durumundadır. İsnadı 

yönelten makamla eşit savunma imkanına sahip olmak hiç kuşkusuz öncelikle hukuki bilgiye 

sahip bir kişinin yargılama sorasında sağlanmasıdır.  Yani savunma hakkının ilk 

başlığı, müdafiden faydalanma hakkıdır.  

Bu hakkın üstünde müdafiden bahsederken de duracağız. CMK uyarınca ihtiyari ve 

zorunlu olarak iki şekilde düzenlenmiştir: Bu iki şekilden zorunluluk halleri, işlem esaslı veya 

kişinin vasfından kaynaklanan zorunlu müdafilik halleri olabilir.  

Zorunlu müdafilik söz konusu olduğunda müdafisiz alınan ifade delil olarak 

kullanılmaz, müdafisiz yapılan yargılamada hüküm sırf bu nedenle bozulur. Çünkü buradaki 

düzenleme bir usuli güvence mahiyetindedir, sonucuna bakılmaz.  

İhtiyari müdafilik hallerine bakalım. Bu hallerde kişi zorunluluk olmamasına rağmen 

kendisine bir müdafi seçebilir veya bir müdafi seçebilecek durumda değilse kendisine bir 

müdafinin görevlendirilmesini talep edebilir. Bu talep yapıldığında artık müdafinin 

görevlendirilmesi tersten bir ifadeyle yine zorunludur. Bu bir zorunlu müdafilik değildir. 

Ancak talep söz konusu olduğunda müdafi görevlendirilmesi zorunlu hale gelir ve talebe 

rağmen müdafi görevlendirilmezse biz yine savunma hakkının sonucuna varacağız.  

Savunma hakkının kısıtlanmış  olması hukuka aykırılık hallerinin en önemlisi ve en 

sık uygulananıdır. Bu nedenle müdafiden faydalanma hakkının bir biçimde kısıtlanması 

savunma hakkının kısıtlanmasını sonuçlar. Müdafinin dosyayı inceleme hakkının hukuka 

aykırı bir biçimde kısıtlanması mutlak bozma nedenidir; çünkü şüphelinin savunma hakkını 

dolaylı yoldan kısıtlar. Birbiriyle neden sonuç ilişkisi içerisindedir. 

İkinci olarak savunma hakkı, susma hakkını bünyesinde barındırır. Şüpheli veya 

sanık kendisine yöneltilen suçlama ile ilgili olarak veya kendisine başvurulan olayla ilgili 

olarak bir beyanda bulunmak ve doğru söylemek zorunda değildir.  

Şüphelinin veya sanığın beyanda bulunmak veya doğru beyanda bulunmak 

yükümlülüğünün bulunduğu tek hal, kimliğine ilişkin sorulara doğru cevap vermektir. 

Kimliğine ilişkin sorulara doğru cevap vermemek Kabahatler Kanunu'na göre idari para ceza 

verilmesini gerektirir. Yanlış cevap verilmesi de duruma göre yalan beyan veya resmi belge 

düzenlenmesinde yalan beyan suçuna vücut verir. Susma bakımından asıl önemli mesele, 

susmaya sonuç bağlanamamasıdır. Kişi konuşmak zorunda olmadığına göre susması veya 

yalan söylemesine ispat bakımından herhangi bir sonuç bağlanması mümkün değildir.  

Kendisini suçlayıcı beyana zorlanan sadece beyan bakımından değil kişinin sunduğu 

deliller bakımından da geçerlidir. Ancak geldiğimiz noktada devlet şiddeti, bedenin 

dokunulmazlığını yuttu ve hemen her ülke kanuni düzenleme yaptı. Kişinin kendini suçlayıcı 

beyana zorlanamaması, kişinin bedeninden alınacak parçaların veya bedeninde yapılacak 

incelemelerin bir ispat vasıtası olarak kullanılamayacağı anlamına gelmez sonucuna ulaştı. 
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Savunma hakkının üçüncü alt başlığı olarak şüphelinin veya sanığın soru sorma 

hakkıdır. Susma imkanına sahip olduğu gibi şüpheli veya sanık suçluluğu ile ilgili ortaya 

konan delilleri ve bu deliller beyana mesela kişiye bağlı ise bunlara yönelik soru sormak 

imkanına sahiptir.  

Savunma hakkının bir diğer alt başlığı ise tercümandan faydalanma hakkıdır. 

Esasında buradaki durum sanığın Türkçe bilmemesi hali değildir. Sanık, Türkçe biliyor fakat 

kendisini başka bir dilde daha iyi ifade edebilecek durumda ise tercümandan faydalanabilir.  

Delil toplama ve ibraz etme hakkı, şüphelinin ve sanığın bir başka hakkıdır. Buna 

bağlı olarak sanığın delil toplanmasını talep etme hakkı da karşımıza çıkmaktadır. Burada 

savunma makamının (şüphelinin veya sanığın ya da müdafinin) iddia makamından farklı 

olarak delil toplarken sahip olduğu imkanlar görece sınırlıdır.  

Şüpheli veya sanık bakımından duruşmalarda hazır bulunmak savunma hakkının 

bir parçasıdır. Mahkemeye erişim savunma hakkının bir parçası olarak görülür. Bu nedenle 

Yargıtay uygulamasında hukuka aykırı bir biçimde vareste tutulmak kişinin savunma 

hakkından yoksun bırakıldığı gerekçesi ile hüküm mutlak bozma ile karşı karşıya kalır.  

Son mesele ise lekelenmeme hakkıdır. Bu hakkı aslında doğrudan muhakemeye 

ilişkin bir hak değil; Anayasal ve muhakeme üstü bir hak olarak nitelendirilebilecek bu 

hakkınt CMK’da da yansıması bulunmaktadır. Soruşturmanın gizliliği lekelenmeme hakkının 

en önemli sonucudur.  

Herhangi bir soruşturmada suç şüphesi altında bulunan ya da herhangi bir 

kovuşturmada kendisine isnat edilen kişinin yani şüpheli veya sanığın soruşturma ve 

kovuşturma sürecinde sahip olduğu haklar ve kendisine yöneltilen isnat bakımından 

aydınlatılmak durumundadır; buna aydınlatma hakkı/yükümlülüğü denir. Aydınlatma; 

soruşturma veya kovuşturma makamının temsilcileri bakımından bir yükümlülük; şüpheli 

veya sanık bakımından da haktır.  

Aydınlatma yükümlülüğü CMK’da tek bir yerde düzenlenmiş değildir. Aydınlatma 

yükümlülüğü bünyesinde iki ana unsur var. Bunlardan birincisi şüpheli veya sanığın hakları 

konusunda aydınlatılması, ikincisi ise kendisine yöneltilen isnat konusunda hatırlatılmasıdır.  

Asıl önemli husus, bunun ne şekilde yapılacağı meselesidir. Soruşturma evresinde 

bütün işlemler ve temel prensip yazılı olduğuna göre aydınlatmanın da yazılı olarak 

yapılabileceğini söyleyebilir veya düşünebilirsiniz. Fakat kanundaki çeşitli düzenlemelerde bu 

işlemlerin sözlü olarak yapılması hatta söylenmesi değil anlatılması yani haklar konusunda 

kendisine yapılan bilgilendirmeye vakıf olup olmadığının ilgili organ tarafından işlemi kim 

gerçekleştiriyorsa o organ tarafından denetlenmek zorundadır. 

Aydınlatmanın ikinci parçası ise isnadın hatırlatılmasıdır. İsnat da benzer bir şekilde i 

muhtelif düzenlemelerde farklı ifadelerle formüle edilmiştir. Burada önemli olan husus, 

aydınlatmanın muhataba yönelik somut fiil isnadının izahı şeklinde gerçekleştirilmesidir. Zira 

isnadın anlatılması veya isnada ilişkin aydınlatma suç vasfının bildirimi değildir.  

İsnadın aydınlatılmasının fiil değil de suç şeklinde yapılmasının bir diğer riski ise kişi 

bakımından aldatıcı olma ihtimalidir. Çünkü kişiye yönelik, “Hakkınızda zimmet suçundan 

açılmış soruşturmada ifadenizi veriniz.” dediğiniz durumlarda eğer kişinin işlediği birden 

fazla zimmet suçu varsa hangisinin kast edildiğini öğrenme ya da buna göre savunma 

yapabilmek imkanı yoktur.  
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Aydınlatma yükümlülüğünden sonra şüpheli/sanık bakımından yakınlara haber 

verme hakkından bahsetmemiz lazım. Yakınlara haber verme hakkı özellikle kişinin 

özgürlüğünün kısıtlandığı durumlarda önemlidir. Bunun dışındaki durumlarda kanuni temsilci 

dışındaki yakınlar bakımından herhangi bir bilgilendirme soruşturmanın gizliliğini ihlal eder 

mahiyetindedir. Yani hakkınızda açılmış bir soruşturmanın ananıza, babanıza bildirilmesi 

soruşturmanın gizliliği ve aynı zamanda sizin de lekelenmeme hakkınızı ihlal eder. Buradaki 

yakınlara bilgi verme özgürlüğü kısıtlanan şüpheli/sanık bakımından özgürlüğün 

kısıtlandığının bildirilmesidir aslında.  

 m.91 ve m.101 vd. hükümlerindeki tutuklamada düzenleniyor. Kişi; yakalandığında, 

gözaltına alındığında, gözaltı süresi uzatıldığında ve tutuklanmada belirlediği bir yakınına 

veya belirlediği bir kişiye haber verme şeklinde düzenlenmiştir buradaki maksat; kişi 

özgürlüğü ve güvenliği hakkından yoksun bırakıldığının haber verilmesidir. Kanun sınırlı bazı 

hallerde (örgüt ve terör suçlarında) belirlediği bir kişiye ifadesini sadece bir yakınına 

olabileceği şeklinde düzenlemek zorundadır.  

Şüpheli/sanık bakımından yine özgürlüğünden veya güvenliğinden yoksun bırakıldığı 

durumlarda yakalama, gözaltı ve ifade alma ihtimallerinde en önemli hak hakim veya 

yargısal mercilerin karşısına çıkmak veya hakkında verilmiş özgürlükten yoksun 

bırakma kararına karşı denetim talebinde bulunma imkanıdır. Anayasa’nın 19. 

maddesinde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yer alır ve kişi özgürlüğü ve güvenliğini 

tanımlanırken azami süreyi de ifade ederek bu süre dolduğunda kişinin ya özgür bırakılmasını 

ya da bir yargısal merciin,hakim önüne çıkarılması yükümlülüğünü getirmektedir.  

 III.  Kişi hürriyeti ve güvenliği  

Madde 19- 

… 

(Değişik birinci cümle: 3/10/2001-4709/4 md.) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma  yerine en yakın 

mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve  toplu olarak işlenen suçlarda en çok 

dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden 

yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir. 

 

Hakim önüne çıkma imkanı yakalama ve gözaltına alınmada önem taşıyor. CMK-

m.90’a göre hakkında yakalama tedbiri uygulanan kişi yakalama sonrasında serbest bırakılır 

veya serbest bırakılmazsa gözaltına alınır. Bu an itibariyle bizim bu işlemi yargısal denetimini 

sağlayacak bir mekanizmayı da öngörmüş ve muhatabımıza iletmiş olmamız icap eder. İlk 

olarak bu mekanizma belirli süreler geçtikten sonra serbest bırakılma (bireysel suçlarda 24 

saat, toplu suçlarda 4 gün), ikinci olarak bu mekanizma bu süreler geçmeksizin muhataba 

hakkında verilmiş kararın ya da yapılmış işlemin yargısal denetiminin sağlanmasını temin 

eder. O yüzden kişi yakalandığında ilk ihtimal; serbest bırakılabilir, ikinci ihtimal; 

soruşturmanın sürdürülmesi bakımından zorunluysa ve suçu işlediğini gösteren emareler varsa 

soruşturmanın sürdürülmesi bakımından zorunlu olduğu süre kadar gözaltına alınmasına karar 

verilir. Fakat bu süre olağan dönem için bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda her defasında 

bir 24 saati geçmemek üzere toplam 4 güne kadar uzatılabilir. Bu süre dolduğunda kişi hakim 

önüne çıkarılmak veya serbest bırakılmak zorundadır.  

Bu işlemin tamamı bakımından yakalama, gözaltına alma, gözaltı süresinin uzatılması 

işlemlerine karşı hem şüpheli hem kanuni temsilcisi, müdafii, eşi ve belirli dereceye kadar kan 

hısımları sulh ceza hakiminden bu işleme ilişkin bir karar vermesini isteyebilirler. Böylelikle 
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şüpheli veya sanığın yargısal olmayan kısmen yargısal olan savcının işlemiyle özgürlüğünden 

yoksun bırakılması denetlenmiş olur. 

İkinci evre tutuklama bakımından söz konusu olabilir. Tutuklama işleminde de kanun 

bu işlemin ancak bir hakim ya da mahkeme kararıyla yapılabileceğini düzenledikten sonra; 

- Muhataplarına karşı bu işleme karşı itiraz kanun yoluna başvurma  

- Kararı veren sulh ceza hakimliği veya mahkeme bakımından bu işlemi her 30 

günde bir gözden geçirmek, bu uzatılmazsa veya sonlandırılmasına karar vermek 

- 30 günden bağımsız olarak kovuşturma aşamasında duruşmanın her celsesinde 

gözden geçirmek yine muhataba tutuklama ve her türlü gözden geçirme 

kararlarının tamamında tutukluluğun devamına karar verilmişse itiraz kanun 

yoluna başvurma imkanı verilmiştir. Bunun dışında şüpheli veya sanık ya da 

müdafii tutukluluk devam ettiği müddetçe tahliyesini pekala talep edebilir ve 

tahliye talebinin reddine ilişkin kararların her biri de bağımsız olarak itiraz kanun 

yoluna götürülebilir. 

Şüpheli/sanığa tanınan haklara uymamak her zaman aynı sonucu doğurmaz dolayısıyla 

haklara riayetsizlik bakımından bir tasnif yapmamız gerekiyor. Bu haklardan bir bölümü 

doğrudan delil elde etme faaliyetine ilişkin haklardır ve doğrudan delilin elde edilme koşulu 

olarak düzenlenmiştir. Örneği aydınlatma yükümlülüğü hem ifade ve sorgu öncesine hem de 

kişinin yakalandığı an söz konusudur. O halde aydınlatma yükümlülüğüne yakalama anında 

riayet edilmemesi ile ifade alma anında riayet edilmemenin sonuçları farklı olacaktır. İlki hiç 

şüphesiz hukuka aykırıdır ancak ikincisi hukuka aykırı olmakla birlikte alınan ifadeyi hukuka 

aykırı hale getirir ve delilin kullanılması imkanı ortadan kalkar.  

Diğer haklar bakımından yani doğrudan delile temas etmeyen haklar bakımından ise 

söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Hukuka aykırılığın nasıl 

giderileceği farklı ihtimallere göre değerlendirilir. Biraz önceki örnekten devam edersek, 

yakalama anında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi tazminatla giderilebilir bir 

hukuka aykırılıktır. Ancak kovuşturma aşamasında örneğin savunma hakkına riayet 

edilmemesinin giderilmesi tesis edilen mahkumiyet hükmünün istinaf mahkemesi veya 

Yargıtay tarafından bozulması suretiyle giderilir. 

Bazı kitaplarda şüpheli veya sanığın ifade ve sorgu işlemine tabi tutulmasının hem bir 

yükümlülük hem de bir hak olduğu ifade edilmektedir. Bunun temel gerekçesi, ifade ve 

sorgudaki beyanların (kişi beyanda bulunmak isterse) hem bir ispat vasıtası olarak şüpheli 

veya sanıkça sunulması hem de şüpheli veya sanığın savunmaya ilişkin beyanlarının 

sunulmasıdır. O yüzden ifade ve sorgu kişinin delil ikamesi yani delil sunması savunmaya 

ilişkin açıklamalarını yapabilmesi bakımından bir hak olarak ortaya çıkar. İfade ve sorgunun 

bir hak olarak ortaya çıkmasının sonucu ise yine şüpheli ve sanığın haklarını korur bir 

biçimde gerçekleştirilmesinin temin edilmesidir. İfade ve sorgu toplu olarak CMK-m.146, 147 

ve 148’de düzenlenmektedir ve hangi sırayla hangi kurallara uymak suretiyle icra edileceği de 

kanunda düzenlenmektedir.  

İfade ve sorgu bakımından en önemli husus hiç şüphesiz aydınlatma yükümlülüğünün 

yerine getirilmesidir. Burada aydınlatma yükümlülüğüne ek olarak müdafiden faydalanma 

hakkının kullandırılması da (eğer kişi müdafiden faydalanmak istiyorsa veya zorunlu 

müdafilik hali varsa) ifade ve sorgunun hukuki geçerliliği bakımından önem taşır. Burada 

ayrıksı durum, m.148’de düzenlenen kollukta müdafisiz alınan ifadede karşımıza çıkmaktadır. 
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Bizim hukukumuzda ifadeye veya sorguya müdafinin katılması eğer başka bir zorunlu 

müdafilik hali yoksa zorunlu değildir. Fakat bu hal bünyesinde kolluk tarafından şüpheliye 

yönelik zor kullanma, aldatma gibi yasak yöntemlerin uygulanması riskini barındırır. O riski 

bertaraf etmek için kanun koyucu m.148’de kollukta müdafisiz alınan ifadenin sanık 

tarafından hakim veya mahkeme önünde doğrulanmadıkça hükme esas alınmayacağı 

düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme aslında şüphelinin kendi ifadesinin geçerliliğini 

yine kendi iradesiyle belirlemesi sonucunu doğurur. Fakat düzenlemenin amacı kolluk 

görevlilerinin müdafi görevlendirmesi konusunda çekingen veya isteksiz davranmasının 

önlenmesidir.  

 Şüpheli veya sanığın ikinci yükümlülüğü hazır bulunma yükümlülüğüdür. Daha önce 

de söylemiştik; özellikle kovuşturma evresi bakımından sanığın yokluğu, hazır bulunmaması 

ya da hazır bulunması bir yargılama koşulu olarak karşımıza çıkar. Sanık kanunda sayılan 

istisnai durumlardan herhangi birisi olmaksızın hazır bulunmamış, sorgusu da yapılamamışsa 

yargılamanın sürdürülmesi imkanı ya da hüküm verilebilmesi imkanı yoktur. Bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesinin sonucu ilk olarak, CMK-m.199’a göre mahkeme 

kovuşturmanın her aşamasında herhangi bir koşul aramaksızın sanığın zorla getirilmesine 

karar verebilir. İkinci olarak zorla getirmenin yetersiz olması durumunda sanık hakkında 

yakalama emri çıkartabilir. 

 Sanığın zorla getirilebilmesi  

Madde 199 – (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya yakalama emriyle 

getirilmesine her zaman karar verebilir. 

 

 Son yükümlülük –bu, hukuken doğrudur, felsefi olarak tartışmalıdır- kararlara boyun 

eğme yükümlülüğü sanık veya şüpheli bakımından zikredilir. Şüpheli veya sanık hakkında 

verilen kararlara katlanmakla yükümlüdür 

 Savunma makamında zikredilmesi gereken ikinci süje müdafidir. 

Müdafi 

 “Müdafi kimdir?” sorusuna CMK-m.2 tanımlar içinde cevap vermektedir. 

 Tanımlar 

Madde 2 – 

c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, 

… 

İfade eder. 

 

 O halde herhangi bir kişinin müdafi olarak nitelendirilmesi için; 

- Avukat vasfına sahip olması 

- Somut bir soruşturma veya kovuşturmada şüpheli veya sanığa hukuki yardımla 

görevlendirilmiş olması lazım. Bu görevlendirme şüpheli veya sanığın seçmesi 

suretiyle olabilir, soruşturma veya kovuşturma makamlarının istemiyle baro 

tarafından görevlendirme suretiyle olabilir. 

Zorunlu süje dediğimiz süjelerin hazır bulunmadığı durumlarda işlemin yapılamama 

riski karşımıza çıkıyor. O halde duruşmaya başlanabilmesi zorunlu süjenin varlığı durumunda 

mümkündür. Bizim hukukumuzda müdafinin zorunlu süje olarak düzenlendiği soruşturma ve 

kovuşturmalar vardır, zorunlu süje olarak yer alması gereken işlemler vardır.  
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Bir de ihtiyari süjeler vardır. Yani ancak şüpheli veya sanığın istemi durumunda görev 

alabileceği durumlar söz konusu olur. 

Müdafi bakımından ilk belirlememiz gereken husus müdafinin statüsü meselesidir. 

Mmüdafi, özel hukuk yargılamasındaki rejimden farklı olarak sadece kişiyle arasında vekalet 

ilişkisi bulunan bir hukuki yardım sunucusu değildir. Müdafi aynı zamanda kamu adına ve 

savunma makamının temsilcisi olarak yargılamanın adil ve temsil ettiği kişinin lehine 

sonuçlanması için faaliyet gösteren bir makamdır. O yüzden örneğin ceza muhakemesi 

bakımından vekaletnamenin bulunmaması hiçbir önem taşımaz. Şüpheli veya sanık 

soruşturma veya kovuşturmada söz konusu avukatı müdafi olarak kabul ettiği an itibariyle 

müdafilik ilişkisi başlamıştır.  

Bağımsız süjedir dediğimizde, şüpheli/sanığın iradesiyle şüpheli sanıkla müdafilik 

iradesi arasındaki ilişkiyi belirlememiz gerekiyor. Bu ilişki aslında şüpheli/sanığın hak ve 

yükümlülükleriyle müdafinin hak ve yükümlülükleri karşılaştırıldığında çok daha kolaydır. 

Şüpheli/sanık beyanda bulunmak zorunda değildir. Ancak müdafi bakımından bunu 

söylememiz mümkün değildir.  

Müdafinin bu noktadaki konumu, şüpheli/sanığa bağlıdır, ne anlamda bağlıdır? İlk 

olarak görevlendirme anlamında bağlıdır. Şüpheli veya sanık ilişkiyi kesmek istediğinde 

müdafinin görevi azille son bulur.  

İkinci olarak müdafinin faaliyet göstermesi gereken amaç ve istikamet bakımından 

bağlıdır. Müdafi, şüpheli/sanığın aleyhine faaliyet gösteremez. Ancak müdafi şüpheli veya 

sanığın lehine bir durum tesis etmek için yalan söyleyemez, delil uyduramaz. Savunmanın ne 

şekilde yapılacağı hususunda da kararı bizzat kendisi verir. 

 “Kim müdafi olabilir?” sorusuna avukat diye cevap vermek zorundayız. Bu da bizi 

Avukatlık Kanunu’na götürür. Örneğin müdafinin yasaklılığıyla ilgili herhangi bir düzenleme 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yok. Ancak Avukatlık Kanunu m.11, 12 vd. bakılırsa, avukat 

daha evvel memur, cumhuriyet savcısı ya da hakim olarak görev yaptığı bir davada müdafilik 

görevi üstlenemez. Herhangi bir yasaklamama olmamakla birlikte avukat tanık dışında daha 

önce söz konusu soruşturmada bilirkişi gibi objektiflik gerektiren bir iş veya işlem 

gerçekleştirmişse avukatlık görevini üstlenemez. Avukat belirli dereceye kadar akrabalarının 

cumhuriyet savcısı veya hakim olarak görev yaptığı dosyalarda avukatlık görevini dolayısıyla 

müdafilik görevini üstlenemez. 

O halde “Avukat ne zaman müdafi olamaz?” sorusunun ilk cevabı Avukatlık 

Kanunu’nda düzenlenen yasaklılık hallerinin söz konusu olduğu hallerdir. Bunun dışındaki 

hallere birazdan avukatın temsiliyle ilgili açıklamalarda (menfaat çatışması gibi) 

değinilecektir. 

Bizim hukukumuzda avukatın göreve geliş şekli iki farklı usulle olabilir.  

Müdafinin işi alış süreci ya seçilmek suretiyledir veya görevlendirilmek suretiyledir. 

Seçilmiş ve görevlendirilmiş müdafi ayrımı son bulması bakımından ve şüpheli ve sanıkla 

ilişki bakımından sonuç doğurur. 

Seçilmiş müdafinin görevi ancak azledilmesi durumunda veya istifa etmesi 

durumunda yahut ölümü durumunda ortadan kalkar. 
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Görevlendirilmiş müdafi bakımından ise bunlara ek olarak soruşturma evresinde 

görevlendirilmiş müdafinin iddianamenin düzenlenmesiyle kovuşturma evresinde, 

görevlendirilmiş müdafinin ise hükmün kesinleşmesiyle beraber görevinin son bulduğunu 

söylememiz gerekir. O yüzden hükümlünün müdafii olmaz. Hükümlünün ancak vekili 

olabilir. Soruşturma veya kovuşturma olmadığına göre artık bir müdafiden bahsetme imkanı 

yoktur. 

Müdafi seçilebilir veya görevlendirilebilir. Süjelik makamını işgal etmesi 

bakımındansa iki farklı durum söz konusudur. Prensip olarak Türk hukukunda şüpheli veya 

sanığın bir müdafinin yardımından istifade etmesi ihtiyarına bağlıdır yani ancak istemi 

durumunda mümkün olabilir. Ancak kanun koyucu belirli durumlarda müdafiliği zorunlu hale 

getirmiştir. Yani bu haller söz konusu olduğunda şüpheli veya sanığın müdafi isteyip 

istemediğine bakılmaksızın bir müdafi görevlendirilir. Bu müdafi seçilmiş bir müdafi olabilir, 

seçilmiş bir müdafi yoksa artık görevlendirme söz konusu olabilir. 

Zorunlu Müdafi 

• Şüpheli sanığın çocuk olduğu durumlarda müdafinin görevlendirilmesi zorunludur. 

• Şüpheli veya sanığın aklen ya da bedenen kendini savunamayacak ölçüde malul 

olduğu durumlarda bir müdafinin görevlendirilmesi zorunludur. 

• İsnat edilen suçun alt sınırının 5 yılın üstünde olduğu durumlarda bir müdafi 

görevlendirilmesi zorunludur. 

Soruşturma ve kovuşturmanın bütünü bakımından geçerli olan zorunlu müdafilik 

halleri bu şekilde 3 tanedir. Bu gibi hallerde işlemi yapan süje kimse müdafinin varlığını 

denetlemek ve yoksa teminini sağlamak zorundadır. Bu temin; seçilerek bir müdafinin dahil 

olması şeklinde ortaya çıkabilir veya kişinin seçme imkanının olmadığı veya seçilmiş bir 

müdafinin bulunmadığı durumlarda baro tarafından görevlendirmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Burada şüpheli veya sanığın vasfından kaynaklanan ya da isnat edilen suçun cezasından 

kaynaklanan zorunlu müdafilik hallerinde müdafinin yokluğu işlemi hukuka aykırı hale 

getirir. Kollukta müdafisiz alınan ifadenin ancak hakim önünde doğrulanması durumunda esas 

alınabilir, demiştik. Demek ki bu kural sadece seçilmiş ve ihtiyari müdafilik halleri 

bakımından geçerlidir. Zorunlu müdafilik durumu söz konusuysa kişinin doğrulaması ya da 

doğrulamaması hiçbir önem taşımaz. Çünkü müdafinin varlığı o işlemin varlığı bakımından 

zorunlu bir koşul olarak kabul edilmiştir ve işlemin doğrudan geçerlilik şartıdır.  

Zorunlu müdafilik kapsamında bir suçun kovuşturulmasında hakim zorunlu müdafinin 

varlığını tespit etmeden duruşmaya başlama imkanına sahip değildir. Bu, nasıl bir risk 

barındırır? Müdafinin duruşmayı terk etmesi durumunda ne yapılacağı sorununu gündeme 

getirir. Kanun mazeretsiz olarak zorunlu müdafinin duruşmayı terk ettiği hallerde oturuma 

devam edileceği düzenlemesiyle bu sorunu aşmıştır. 

 Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir. 

 

 Zorunlu müdafilik halleri şüpheli veya sanığın vasfından ya da isnat edilen suçtan 

kaynaklanır, dedik. Bir de bunlar dışında kalan işlem esaslı zorunlu müdafilik halleri söz 

konusudur.  

Kanunda belirli işlemlerin yapılması sırasında müdafinin hazır bulundurulması 

öngörülmüştür. Şüpheli veya sanığın vasfı ne olursa olsun veya isnat edilen suçun mahiyeti ne 
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olursa olsun zorunlu olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu gibi hallerde müdafinin yokluğu o 

soruşturma veya o kovuşturmanın bütünü bakımından değil sadece o işlem bakımından sonuç 

doğurur.  

İlk olarak CMK-m.74’te düzenlenen gözlem altına alma haline bakalım; 

  Gözlem altına alınma  

Madde 74 – (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup 

olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini 

saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî 

bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde 

mahkeme tarafından karar verilebilir.  

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, baro tarafından bir 

müdafi görevlendirilir.   

 

 Şüpheli veya sanığın akıl hastalığı varsa bir hekimin görüşü alınarak bir sağlık 

kurumunda akıl hastalığının olup olmadığı, akıl hastasıysa ne kadar süreden beri hasta olduğu 

ve sorumluluğa etkisinin bulunup bulunmadığının tespiti gerekir. Gözetim altına alma kararı 

verildiğinde bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur.  

 İkinci olarak şüphelinin soruşturma evresinde sorguya sevk edilmesinde bir müdafinin 

görevlendirilmesi zorunludur.  

 Yine tutuklama isteminde bulunulduğunda bir müdafinin görevlendirilmesi 

zorunludur. 

 Duruşmanın disiplini ya da güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle sanığın 

duruşma salonundan çıkarılmasında veya yokluğunda hüküm verildiği hallerde bir müdafinin 

görevlendirilmesi zorunludur. 

 Kaçak ile ilgili duruşma yapılması durumunda bir müdafinin görevlendirilmesi 

zorunludur. 

 Burada belki kısmi zorunluluk olarak adlandırılabilecek bir hal daha var. O da şudur; 

şüpheli/sanığın seçilmiş müdafisi olmasa bile ihtiyari müdafilik hallerinde bir müdafinin 

yardımından faydalanmak istediğini beyan edebilir. Eğer müdafiden faydalanmak istediğini 

beyan etmişse artık müdafinin görevlendirilmesi seçilmiş müdafi olmadığı için bir müdafinin 

görevlendirilmesi zorunludur. Ancak bu hal dikkat edelim, bir zorunlu müdafilik hali değildir. 

Bu, istem halinde müdafi görevlendirme zorunluluğudur. Eğer istem yoksa zaten ihtiyari 

müdafilik hali söz konusu olduğu için müdafisiz de o işlemin gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Müdafinin Yetki ve Yükümlülükleri 

A. Müdafinin Yetkileri 

- Dosyayı İnceleme ve Dosyadan Örnek Alma Yetkisi 

En önemlisi müdafinin savunma görevini ifa etmesi bakımından, dosyayı 

inceleyebilmek ve dosyadan örnek alabilme yetkisidir.(m.153) 

 Müdafinin dosyayı inceleme yetkisi sadece evrak olarak dosyayı inceleme kapsamında 

değildir. Eğer dosyaya bağlı olan herhangi bir delil söz konusuysa bunları da incelemek 

dosyayı inceleme yetkisinin kapsamında değerlendirilir.  
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Müdafinin dosyayı inceleme yetkisinin soruşturma evresinde özel olarak 

düzenlenmesinin nedeni soruşturma evresinin prensip olarak gizli olmasından 

kaynaklanmaktadır. Kovuşturma evresine geçildiğinde artık müdafi herhangi bir sınırlama 

olmaksızın dosyayı zaten inceleyebilme imkanına sahiptir.  

Müdafinin dosyayı inceleme yetkisinin kanunda ayrık olarak düzenlenmiş olmasından 

hareketle örneğin Kunter/Yenisey şüpheli veya şüphelinin bizzat dosyayı inceleme yetkisine 

sahip olmadığını öne sürmektedirler. Ancak esasen vekile tanınmış bir yetkinin ya da CMK 

ifadesiyle yardımcıya tanınmış bir yetkinin asile tanınmadığını söyleme imkanımız yoktur. 

“Müdafinin dosyayı inceleme yetkisinde muhatap kimdir?” sorusunun cevabı; işlemi 

gerçekleştiren süje kimse odur.  

Dosyayı incelemek ve örnek almak yetkisi bakımından asıl problem müdafinin 

müdafilik vasfını ispat noktasında ortaya çıkar. Zira müdafilik görevini üstlenmiş bir avukatın 

mutlaka vekaletname sunmasına gerek olmadığını söylemiştik. Vekaletnameye ancak zorunlu 

işlem söz konusu ise ihtiyaç duyulur. Bizce avukat herhangi bir soruşturma dosyasını 

vekaletname olmaksızın pekala inceleyebilir. Ancak örnek alma durumu söz konusu olursa 

artık vekaletname–yetkilendirildiği bir başka belge- veya şüphelinin bizzat hazır bulunarak 

muvafakat etmesi yani müdafi olduğunu beyan etmesi koşuluyla dosyadan örnek alabilmesi 

mümkündür. Bunun dışında avukatın sadece avukatlık kimliğini ibraz ederek dosyadan örnek 

almasına izin vermek soruşturmanın gizliliği bakımından bir riski beraberinde getirir. Burada 

daha büyük risk; soruşturma dosyasında yer alan kimi belgelerin kişisel veri mahiyetinde 

oluşurdur. Bu halde de az önce izah ettiğimiz esaslar geçerlidir.  

Dosyayı inceleme ve örnek almanın soruşturmanın amacını tehlikeye sokacağı yani 

maddi gerçeğe ulaşma amacına etki edebileceği hallerde müdafinin dosyayı inceleme ve 

örnek alma yetkisi sınırlanabilir. Buna kısıtlılık kararı diyen var, gizlilik kararı diyen var. 

Cumhuriyet savcısı dosyayı incelemenin ve örnek almanın soruşturmayı tehlikeye düşüreceği 

sonucuna ulaşırsa sulh ceza hakimine başvurarak müdafinin dosyayı inceleme yetkisinin 

kısıtlanmasına karar verebilir. Ancak bu karar m.153’te sayılan suçlardan bir tanesiyle ilgili 

yapılan soruşturmalarda olur. Yani her suç bakımından kısıtlılık kararının verilmesinin imkanı 

yoktur. 

 Sulh ceza hakimi tarafından bu talebin değerlendirilmesi ve yapılacak incelemenin ana 

konusu inceleme ve örnek almanın hakikaten amacı tehlikeye düşürüp düşürmeyeceğidir. 

Keyfi bir kısıtlılık ya da gizlilik kararı vermekten değil amacın temini bakımından gerekli 

olması durumunda ve amacı temin edecek şekilde bir gizlilik kararının verilmesi gerekir. Bu 

bakımdan gizlilik kararı bir soruşturma dosyasının tamamının gizlenmesi şeklinde verilebilir, 

gizlilik kararı bir soruşturma dosyasındaki belirli belgeler bakımından verilebilir.  

 Gizlilik bakımından kanunda bir azami süre öngörülmüş değildir. Dolayısıyla birinci 

ihtimal; cumhuriyet savcısı soruşturma dosyasında ana yetkili olduğu için artık gizliliğe 

ihtiyaç duymuyorsa kendisi bu gizliliği kaldırabilir. İkinci olarak süjeler (şüpheli, müdafi, 

suçtan zarar gören) cumhuriyet savcısından veya kararı veren sulh ceza hakiminden gizlilik 

kararının kaldırılmasını isteyebilirler. 

 Gizlilik kararı aslında hakim kararı olduğu için yani soruşturma evresinde verilmiş bir 

hakimlik kararı olduğu için bu karara karşı itiraz edebilme imkanı vardır. 
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 Gizlilik, soruşturma dosyasındaki bütün belgelerin, şüpheli, müdafi veya suçtan zarar 

gören ya da vekilinden kısıtlanmasını sonuçlamaz. Şüphelinin veya müdafinin bizzat hazır 

bulunma yetkisine sahip olduğu işlemler anlamında (mesela şüphelinin ifade tutanağı) hiçbir 

şekilde gizlilik kararı verilemez.  

 Gizlilik en nihayetinde ne zaman son bulur? İddianamenin kabulü itibariyle artık 

gizlilik kendiliğinden, herhangi bir karara ihtiyaç duyulmaksızın ortadan kalkar.  

Müdafinin dosyayı inceleme yetkisi bakımından asıl önemli problem gizlilik kararı 

bulunan dosyalarda tutuklama istenilmesidir. Çünkü gizlilik kararı bulunan dosyada kişi 

özgürlüğü ve güvenliğini sınırlayan bir tedbir olan tutuklamaya başvurduğunuzda bu ancak 

bir hakim kararıyla ortaya çıkabilir ve bu ancak hakimin tutuklamanın maddi koşullarının 

gerçekleştiğine ilişkin delilleri yani kaçma şüphesini ortaya koyan olgular, delil karartma 

tehlikesini ortaya koyan davranışlar, kuvvetli suç şüphesi gibi sübuta yani delile ilişkin 

hususları değerlendirmeyi bir kararla oluşturur. Tutuklama kararına ilişkin etkili bir başvuruda 

bulunulabilmesinin yolu da ancak müdafinin tutuklama kararının dayandığı delillere 

erişebilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla gizlilik kararı verilmiş bir dosyada tutuklama kararı 

söz konusu olduğunda eğer bu deliller de gizlilik kapsamındaysa bu denetim, tutukluluğa 

itirazın etkili bir şekilde yapılabilme imkanı da yoktur.  

Müdafinin sanık sıfatıyla kovuşturma dosyasını inceleyebilmesi ya da örnek 

alabilmesinin önünde herhangi bir engel yoktur. Ancak burada bir istisnaya yer vermek lazım; 

niteliği gereği gizli yapılan işlemler söz konusu olduğunda (Örneğin telekomünikasyonun 

denetlenmesi kararı verilmiş, şüphelinin/sanığın telefonları dinleniyorsa) bir karara ihtiyaç 

duyulmaksızın bunlar soruşturma dosyasının veya kovuşturma arifesinde gerçekleştiriliyorsa 

kovuşturma dosyasının dışında tutulurlar.  

- Hazır Bulunma Yetkisi 

Müdafi gerçekleştirilen işlemler bakımından soruşturma ve kovuşturma evresinde 

ancak hazır bulunduğunda savunma yapabilir. Hazır bulunma yetkisi prensip olarak aksi 

düzenlenmemişse bütün işlemler bakımından geçerlidir. Ancak kanun belirli işlemlerde özel 

olarak belirtme ihtiyacı hissetmiştir.  

Bir keşif gerçekleştiriliyorsa eğer, keşif sırasında şüphelinin, müdafinin, katılanın ve 

vekilinin hazır bulunması temin edilir. Keşfin yer ve saati kendilerine haber vermek suretiyle 

gerçekleştirilir.  

Yer gösterme işlemine müdafi katılabilir yeter ki işlemin gerçekleştirilmesini 

geciktirmesin. 

Arama işlemi sırasında kişinin avukatı işleme nezaret edebilir. Bu avukat vekil 

olabilir, herhangi bir avukat olabilir, şüpheli veya sanık bakımından bir arama işlemi 

gerçekleştiriliyorsa artık müdafiden bahsetmemiz söz konusudur. 

Oturumlar yani duruşmanın celseleri bakımından müdafinin katılmasına engel 

olunmaz. Müdafinin hazır bulunma yetkisi bakımından tek sınırlama, sayı sınırlamasına 

ilişkidir. Soruşturma aşamasında kollukta alınan ifadede en fazla 3 müdafinin varlığına kanun 

müsaade ediyor. İkinci olarak örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kovuşturmalarda 

duruşmada en fazla 3 avukatın bulunmasına müsaade ediliyor.  
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- Görüşme ve Yazışma Yetkisi 

Müdafiyle ilişki kanunun sır kapsamında düzenlediği yani dokunulmaz kapsamda 

düzenlediği bir ilişki olduğu için şüpheli veya sanığın müdafiiyle hiç kimsenin görmeyeceği 

ve duymayacağı bir biçimde görüşebilmesi ve yazışabilmesi temin edilmelidir. Bu görüşme 

ve yazışma halihazırda mevcut bir evrakın verilmesi alınması şeklinde de olabilir mutlaka 

mektup yazışması ihtiyacı yoktur. Bu masumiyetin dokunulmazlığını tanıyabilmek için kanun 

örneğin şüpheli müdafiinin avukatının bürosunun aranmasını özel kurallara bağlamıştır. 

Şüpheli/sanığa isnat edilen suç sebebiyle müdafinin telefonunun dinlenmesini hem işyerinde 

hem de konutunda yasaklamıştır. Müdafinin ya da genel olarak avukatın üstünün aranması 

özel kurallara bağlanmıştır. Bütün bunlar aslında avukata ya da müdafiye bir dokunulmaz alan 

yaratmaktan ziyade o meslek erbabına kamu tarafından duyulan güvenin korunmasını temin 

eden kurallardır.  

CMK-m.154’e bakarsak şüpheli veya sanığın vekaletname aranmaksızın müdafiiyle 

her zaman konuşulanları başkasının duyamayacağı bir ortamda görüşmek imkanına ve 

aralarındaki yazışmaların da denetime tabi tutulmasının yasaklandığına ilişkin düzenlemeyi 

görürüz. 

 Bunun tek bir istisnası vardır. Devlete karşı suçlar, terör suçları ve örgütlü uyuşturucu 

imal ve ticareti suçlarında müdafiyle görüşme yetkisi ilk 24 saat kısıtlanabilir. Fakat bu 24 

saatlik zaman zarfında ifade alınması mümkün değildir. Kısıtlamaya karar verme yetkisi de 

soruşturma evresinde de sulh ceza hakimine aittir.  

 Burada yazışma bakımından tutuklu ve hükümlünün durumunu da ele almamız 

gerekir. Tutuklu ve hükümlü bakımından görüşme ve yazışma diğer şüpheli veya sanıklar 

bakımından farklı biçimde gerçekleştirilir. Tutuklu ve hükümlünün müdafiyle görüşmesine 

ilişkin iki farklı yerde düzenleme vardır. Bunlardan bir tanesi sadece OHAL kapsamında 

geçerli bir durumdadır. Fakat kanun koyucu bu kuralı İnfaz Kanunu m.59’a dercetmiştir.  

 (4) (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın 

hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin 

tuttukları kayıtlar incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

 

Dolayısıyla OHAL döneminde geçerli olan kural 676 Sy. KHK ile İnfaz Kanunu’na 

bütün tutuklu ve hükümlüler bakımından getirilmiştir. m.59’a bakarsanız düzenleme 

hükümlüden bahsediyor ama m.59’un 11. fıkrasına baktığımız zaman tutuklular hakkında bu 

madde hükümlerin uygulanması sulh ceza hakiminin kararına bağlıdır, denildiğine göre artık 

bir hükümlüyle vs. bir ilgisi yoktur. 

 (11) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.)  Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye 

soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında mahkeme yetkilidir. 

 

 m.59 aslında gayet güzel bir düzenlemedir. Bu görüşmelerin dinlenemeyeceğini, 

kayda alınamayacağı, yazışmaların denetlenemeyeceği söyleniyor. Ancak 5. fıkraya bakalım; 

 (5) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/6 md.) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap 

Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları ile 

görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya 

diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve tâlimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya 

da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının 

istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak 
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kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır 

bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar 

ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri 

sınırlandırılabilir. 

 

 Örgüt (m.220) devlete karşı suçlarda örgüt (m.314) ve Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlarda avukatla görüşmeler toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğini 

tehlikeye düşürdüğünde, örgüt veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir 

ve tâlimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin 

bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde savcılığın istemi üzerine infaz hakimliği 

tarafından 3 ay süreyle görüşmeler sesli ve görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile 

avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla odada görevli bulundurabilir, hükümlünün 

avukata, avukatın hükümlüye verdiği belge ve örnekleri dosyalar ve aralarındaki konuşmalara 

ilişkin tutanaklara el konulabilir, görüşmeler sınırlandırılabilir. Bu, müdafiden faydalanma 

hakkını keyfi bir biçimde sınırlandırılmasıdır. Çünkü burada koyulan kriterlerin hiç birinin 

ispatlanabilirliği yoktur. Bu denetimi ceza infaz kurumu görevlisi yapacaktır. Ayrıca bu 

sürenin hükümlünün ceza infaz kurumundaki tutum ve davranışlarına göre 3 aydan fazla 

olmamak üzere müteaddit defa uzatılması veya kısaltılması da mümkündür. Bu da sınırsız 

olması anlamına gelir. 

 Bu, müdafiyle görüşmenin kayda alınmasının yaptırım olması anlamına gelir. Bu bir 

tedbir olsa, tehlike ortadan kalktığında son bulması gerekir. Yaptırımdır çünkü eğer 

rehabilitasyon çalışmalarına katılırsan, uyumlu biri olursan ben bunu kısaltabilirim veya 

uzatmayabilirim, diyorsa kanun koyucu, müdafiyle görüşmenin kayıt altına alınması, 

sonlandırma, evrakların denetimini yapma ilişkin bir kuralın bir tedbir değil bir yaptırım 

olduğunu açıkça bize gösterir. Bu karara karşı itiraz edilebilmesi mümkündür. 

 Hükümlü bakımından infaz hakimliği, deniliyor. Bu bizim bakımımızdan en azından 

bu evrede önemli değildir ama bu hüküm tutuklu bakımından uygulanabildiğine göre 

soruşturma ve kovuşturma evresinde de bu biçimde görüşmenin kayıt altına alınabilmesi 

mümkündür. Soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında da mahkeme.  

Adil yargılama hakkının en önemli parçalarından birisi savunma hakkıydı. Bu hak 

kapsamında müdafiden faydalanma hakkı söz konusudur. Müdafiden faydalanma hakkının en 

önemli parçası dokunulmaz görüşme ve yazışmadır. AİHS-m.6’yı OHAL döneminde askıya 

alabilir alamayacağımıza göre bu görüşmelerin ve yazışmaların kayda alınması vs. sebebiyle 

müstakbel mahkumiyetiniz hayırlı olsun☺ 

- Müdafinin Kanun Yoluna Başvurma Yetkisi 

Burada kanun koyucunun getirdiği iki tane sınırlama söz konusudur; 

1- Müdafi, şüpheli veya sanığın açık iradesine aykırı olmamak koşuluyla kanun 

yoluna başvurabilir. 

2- Şüpheli veya sanık kanun yoluna başvurmak istediğini açıklamışsa artık müdafinin 

kanun yoluna başvurmanın riskli olacağı değerlendirmeyle başvuramaması gibi bir 

imkanı da yoktur. 

İki ihtimalde de müdafi kanun yoluna başvurma bakımından şüpheli veya sanığın 

iradesine bağlıdır. 
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Müdafinin kanun yolu başvurusunu geri alabilmesi için vekaletnamede özel olarak 

yetkilendirilmesi gerekir. Dikkat edelim, müdafilik bakımından vekaletnameye ihtiyaç 

olmadığını söylemiştik ama eğer kanun yolu başvurusunun geri alınması söz konusuysa hem 

vekaletnameye ihtiyacımız var hem de bu vekaletnamede kanun yolu başvurusunun geri 

alınma imkanının var olduğunun belirtilmesi gerekiyor. 

Müdafinin yükümlülüklerine gelelim.  

B- Müdafinin Yükümlülükleri 

- Sır Saklama Yükümlülüğü 

Müdafi veya umumi olarak avukat sıfatı sebebiyle –mutlaka görevlendirilmiş olmasına 

gerek yoktur- edindiği bilgiler bakımından hem sır saklama hakkına sahiptir hem de sır 

saklamakla yükümlüdür. Bunu Avukatlık Kanunu’ndan çıkarıyoruz. Müdafinin tanıklık 

yapabilmesi mümkündür. Bu, istem üzerine olabilir veya müdafinin kendisi tanıklıkta 

bulunmak yönünde talepte bunulabilir. Fakat tanıklık yapması söz konusu olduğunda müdafi 

sıfatı sebebiyle –bütün avukatlar için de geçerlidir- edindiği bilgileri açıklamaktan çekinebilir. 

Meslek sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek diğer kişiler örneğin tıp mesleği mensupları, mali 

müşavirler, noterler, sır sahipleri yani hastaları veya hastalarının yakınları rıza gösterirse 

beyanda bulunmak zorundadırlar. Yani onların tanıklıktan çekinme hakkı sır sahibinin 

iradesine bağlıdır ama avukat veya müdafi bakımından böyle bir durum söz konusu değildir. 

Rıza gösterilse bile müdafi tanıklıktan çekinme hakkını kullanıp kullanmamaya kendisi karar 

verir. Şüphelinin, sanığın rıza göstermiş olması avukata beyanda bulunma yükümlülüğünü 

yani açıklama yapma yükümlülüğünü getirmez. 

İkincisi de müdafinin yalan söyleme yükümlülüğünden bahsediliyor ama bunu şu 

biçimde formüle etmeniz daha yerinde olur, müdafinin hukuka ve ahlaka uygun davranması 

yükümlülüğü. 

- Müdafinin Hukuka ve Ahlaka Uygun Davranma Yükümlülüğü 

Müdafi beyanda bulunmayandır, tanıklıktan çekinebilir. Ama beyanda bulunduğunda 

yalan söyleme imkanına sahip değildir, delil uydurma imkanına da sahip değildir.  

İki tane temel meselemizi de söyledikten sonra sınırlamadan bahsedeceğiz.  

İlki müdafilerin sayısı meselesidir. Dedik ki bir şüpheli/sanık birden fazla müdafinin 

hukuki yardımından istifade edebilir. Bir müdafi birden fazla şüpheli veya sanığın 

müdafiliğini birlikte üstlenebilir. Yani sayı noktasında herhangi bir sınırlamamız yoktur; 

kolluktaki soruşturmada ifade, örgüt suçlarında duruşma hariç bir sayı sınırlamamız yoktur. 

Avukatın birden fazla kişinin müdafiliğini üstlendiği durumlarda sayı sınırlamamız 

yoktur. Yani yüz sanığın avukatlığını tek bir müdafi üstlenebilir yeter ki bu kişiler arasında 

menfaat çatışması olmasın. Eğer ki şüpheliler/sanıklar arasında menfaat çatışması varsa 

avukatın her iki tarafa hukuki yardım sunabilmesi imkanı ortadan kalkar. Bu durumda bu 

tarafların bir tanesinin müdafiliğinden çekilmek zorundadır. Aslında etik değerlendirmede 

avukatın menfaat çatışmasını fark etmediği, şüpheli veya sanıkların müdafiliğini üstlendiği 

durumlarda veya sonradan menfaat çatışmasının çıktığı durumlarda tamamının müdafiliğinin 

çekilmesi daha yerindedir.  
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Önemli olan şudur; menfaat çatışmasının bulunup bulunmadığını denetleme yetkisi ve 

görevi sadece avukata ait değildir. Soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı veya sulh ceza 

hakimi, kovuşturma aşamasında mahkeme birden fazla sanığın veya şüphelinin müdafiliğini 

üstlenmiş avukat bakımından sanıklar arasında menfaat çatışmasını tespit ederse bu durumu 

gidermekle yükümlüdür. Bu giderme avukatın çatışma olan taraflardan birini bırakması 

şeklinde olabilir. Eğer bu yapılmazsa bir müdafi görevlendirilmesi veya birden fazla 

müdafinin görevlendirilmesi şeklinde olabilir. Çünkü menfaat çatışması müdafiden 

faydalanmaya ilişkindir. Müdafiden faydalanma ise savunma hakkına ilişkindir. Dolayısıyla 

soruşturma ya da kovuşturma organı savunma hakkının kullanılıp kullanılmadığını ya da 

layıkıyla kullanılıp kullanılmadığını bizzat denetlemek durumundadır. Bu denetleme birinci 

olarak menfaat çatışması, ikinci olarak görevlendirilmiş müdafinin duruşmalara katılıp 

katılmaması noktasında kendini gösterir. Özellikle zorunlu müdafilik hallerinde müdafinin 

yokluğu, duruşmanın yapılabilmesi veya devam ettirilmesini engellediğinden m.151’e 

bakarsanız yeni bir müdafi görevlendirilmesi için gerekeni yapar. Eğer bu durum oturuma ara 

verilmesini gerektiriyorsa oturuma ara verilir.  

 Dolayısıyla hakim veya mahkeme çıkar çatışması bakımından ilk olarak müdafinin 

çekilmesi ya da gelmemesi veya ayrılması durumunda yeni bir müdafi görevlendirmek 

durumundadır. 

 Son meselemiz şudur; müdafilik görevi sanıkla sağlanan ilişkinin masumiyeti 

sebebiyle kötüye kullanmaya açık bir görevdir. Çünkü cezaevinde kimsenin göremeyeceği bir 

yerde görüşülüyor olması m.59’da olduğu gibi tutuklu veya hükümlünün içeriden örgütü 

yönetmesi gibi birtakım riskler barındırır. Bu riskleri izale edebilmek için müdafilik 

görevinden yasaklanma başlığı altında bir müessese ihdas edilmiştir. Bu gibi durumlarda 

şüpheli veya sanığa eğer yoksa yeni bir müdafi görevlendirilmesi yoluna gidilmek 

durumundadır. 

 Her suçta müdafilik görevinden yasaklanmak mümkün değildir. Devlete karşı örgüt ve 

terör suçlarında şüpheli/sanık ve hükümlü olanların –bu sadece müdafi için değil vekil için de 

geçerlidir- müdafileri bakımından geçerlidir. Devlete karşı örgüt ve terör suçlarında 

haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılması koşuluyla mümkündür. Savcının talebi 

üzerine soruşturma evresindeyse sulh ceza hakiminin, kovuşturma evresindeyse mahkemenin. 

Hangi mahkemenin olduğunu kanun boş bırakmıştır. Avukatın soruşturulduğu veya 

kovuşturulduğu mahkemenin veya şüpheli/sanığın soruşturulduğu ya da kovuşturulduğu 

mahkemenin vereceği bir kararla mümkündür.  

 Süresi ne kadardır? 1 yıl süreyle. Uzatma ise 6 ay + 6 ay şeklinde toplamda 2 yıl 

yasaklama söz konusu olabilir. Karara karşı çıkma mekanizması itirazdır. Avukat hakkında 

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse veya mahkumiyet dışında bir karar verilirse bu 

karar kesinleşmeksizin yasaklama kararı kendiliğinden ortadan kalkar. 

 Bu düzenleme problemlidir. Suçlar bakımından bir problem yoktur ama bir müdafinin 

bir örgüt suçlusuna ya da bir terör örgütü üyesine yardım sunabilmesi için hakkında açılan 

soruşturmanın da en azından aynı örgütle ilişkili olmasına ihtiyacımız vardır. Yani terör 

suçlusunun müdafisi için müdafisi hakkında suç işlemek için örgüt kurmaktan açılan 

soruşturmanın müdafilikten yasaklamanın için yeterli bir gerekçe olmadığını söylememiz 

gerekir.  
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Bu hüküm ilk düzenlendiğinde sadece tutuklu ve hükümlü bakımından düşünülmüştür. 

Çünkü dışarıdaki görüşmeyi kısıtlama imkanınız yoksa ama cezaevindeki görüşmenin 

yasaklamak suretiyle kısıtlanması önemli. Şimdi tutuklu olsun, hükümlü olsun veya tutuksuz 

olsun önemli değil, müdafilik ilişkisini yasaklamak gibi bir yöntem belirlenmiş durumdadır. 

İlk halinde bu düzenleme avukat hakkında kovuşturma açılması durumunda yasaklama 

olması durumunda mümkündü. Çünkü salt soruşturma aşamasında yasaklamayı kabul etmek, 

bir cumhuriyet savcısının soruşturma kaydını oluşturmakla süreci başlatması söz konusudur. 

Şimdiki haliyle hem soruşturmada hem kovuşturmada yasaklamanın mümkün olduğudur. 

Avukat hakkında soruşturma veya kovuşturma açılmasının bu şekilde müdafinin 

yasaklanmasını sonuçlaması silahların eşitliği ilkesinin üstüne çivi çakmaktır. Çünkü siz 

müdafiyi savcının açtığı bir soruşturmayla yasaklanabilir duruma getiriyorsanız ikisinin 

birbiri arasında eşit imkanlara sahip olduğunu söyleme imkanımız yoktur. 

Müdafinin herhangi bir işte görev alabilmesi iki şekilde mümkün olur. Ya 

şüpheli/sanık ya da kanuni temsilcisi bir müdafi seçer veya kendisine bir müdafinin 

görevlendirilmesi söz konusu olur. Bir müdafinin seçilmiş ya da görevlendirilmiş yetki 

bakımından herhangi bir yetki farklılığı arz etmiyor sadece vazifeyi alış biçimi bakımından 

bir farklılık söz konusu olsun. Kişinin ve suçun vasfı bakımından bütün soruşturma veya 

kovuşturma bakımından müdafiliğin zorunlu süje haline getirildiği durumlar ve işlemden 

kaynaklanan zorunlu müdafilik halleri tasnifi yaptık.  

Kişi veya suç vasfından kaynaklanan müdafilikte, çocuk söz konusu olduğunda, 

kendini savunamayacak derecede aklen ya da bedenen malul olma yahut sağır veya dilsiz söz 

konusu olduğunda, alt sınırı 5 yıl veya daha yukarı suçlar söz konusu olduğunda bir kişinin 

istemi halinde kendisine bir müdafi görevlendirilir. Bunlar dışında kişi müdafi talep ettiğinde 

kendisine bir müdafi görevlendirilmesi zorunludur. İşlem esası zorunlu müdafilik halleri 

vardı. Suç veya kişinin vasfından bağımsız olarak kanun koyucu belirli işlemlerde müdafiyi 

zorunlu süje olarak görmüştür. Mesela gözaltı, sorguya sevk işlemin tutuklama 

yargılamasında, gözetim altına alınmada akıl sağlığının tespiti için sevk durumunda bir 

müdafi görevlendirilir. Dolayısıyla belirli işlemlerde kanun koyucu zorunlu müdafilik 

öngörmüştür. Herhangi bir soruşturma veya kovuşturmada zorunlu müdafilik öngörülmüşse 

bu soruşturma veya kovuşturmanın baştan sona müdafi ile birlikte yapılması icap eder ancak 

işlem esası olanlarda sadece bu işlem bakımından bir müdafinin varlığına ihtiyaç vardır. 

Müdafi ile görüşmenin kısıtlandığı bir başka husus da İnfaz Kanunu m.59’da söz 

konusudur. Bu düzenleme aslında müdafi bakımından değil hükümlü bakımından getirilmiş 

bir düzenlemedir. İnfaz Kanunu cezaların infazını prensip olarak düzenler ve belirli suçlardan 

hükümlü bulunanların avukatla görüşmelerinin belirli şartlar arasında kimsenin göremeyeceği, 

duyamayacağı bir yerde görüşme imkanını görülebilir, kaydedilebilir hale getiriyor. Hangi 

suçlar bakımından? Örgüt, devlete karşı suçlar ve terör suçları söz konusu olduğunda bu 

kişilerin avukatla görüşmeleri kayıt altına alınabilir, aralarındaki yazışmalara el konulabilir ve 

suret alınabilir yahut görüşme sırasında bir görevli hazır bulundurulabilir. Bu haller müdafiyle 

görüşme yetkisinin kısıtlanması halleridir. Hangi şartlarda? Koşullardan biri, görüşme 

içeriğinin toplum veya infaz kurumu bakımından tehlike doğurması durumudur. İkinci olarak 

örgüt suçları, devlete karşı suçlar ve terör suçları bakımından şifre, ima yoluyla dışarıya bir 

mesaj gönderme ya da örgütü yönlendirme gibi bir halin söz konusu olması. İspat bakımından 

getirilmiş belirli bir kayıt yoktur. Bu iki hususa ilişkin yani kamu veya infaz kurumunun 
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güvenliğini tehlikeye sokmak veya içeriden dışarıya örgütü yönlendirmek bakımından bilgi, 

bulgu söz konusu olursa görüşme kayıt altına alınabilir, görüşmede biri bulundurulabilir ya da 

görüşme sırasında verilen evrakların elde edilmesi söz konusu olabilir. Nasıl? Bu tespit 

üzerine İnfaz hakiminin kararıyla. Ne kadar süreyle? 3 ay süreyle. Dikkat edelim burada 

görüşmenin engellenmesi söz konusu değil. Görüşmenin kaydedilmesi vs. söz konusudur. Bu 

süre uzatılabilir mi? 3 aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabilir. İnfaz 

hakimliğinin kararına karşı itiraz yoluna başvurulabilir.  

Bu düzenleme ikinci bir yaptırımı da beraberinde getiriyor. Biz niçin görüşmeyi kayıt 

altına alıyoruz, görevli bulunduruyoruz veya belge alışverişini kontrol altında tutuyoruz? Bir 

tehlikenin varlığına ilişkin şüphe sebebiyle. Eğer bu durum tespit edilirse dikkat edelim 

denetim söz konusu değil, kişinin 6 ay süreyle avukatlarıyla görüşmesi yasaklanabilir. Yani 

denetlemek başka bir şey, belirli bir avukat grubundan müdafilik ya da vekillik hizmeti almak 

başka bir şey. Bu hüküm şüpheli veya sanık bakımından da uygulanabileceği dolayısıyla 

müdafi ile görüşme bakımından da benzer kısıtlamanın, benzer gerekçelerle ve benzer 

durumlarda yapılabileceğini söyleyebiliriz. Tek farkı şu; hükümlü bakımından karar verme 

yetkisi infaz hakimliğinde iken tutuklu bakımından eğer soruşturma evresindeyse sulh ceza 

hakimliğinde, kovuşturma evresindeyse mahkemenin vereceği bir kararla bu tedbirin 

uygulanması söz konusu olabilir. Sulh ceza hakimliğinin kararına karşı başvurulabilecek bir 

yol var mı? İhtiyaç yoktur çünkü sulh ceza hakimliğinin bütün kararları itiraza tabi 

kararlardır. Sıkıntı nerededir? Sanık bakımından böyle bir sınırlama söz konusu olursa ne 

şekilde buna karşı çıkma mekanizmasını bilmiyoruz. Bu, kişinin müdafiden faydalanma 

hakkının şu biçimde kısıtlanması anlamına gelir; belirli bir avukat veya müdafiden 

faydalanması durumunda. Çünkü düzenlemenin devamında hakimin veya mahkemenin yeni 

bir avukat görevlendirmesi ile alakalı bir düzenleme vardır. Ama kişinin istediği veya daha 

önce görevlendirilmiş bir müdafilerin artık müdafilik veya vekillik alması mümkün değildir.  

Müdafilik Görevinin Sona Ermesi 

Müdafinin görevi ne zaman son bulur? Şüpheli veya sanığın hukuki yardımını 

sağlayan avukat olduğuna göre şüphelilik veya sanıklık statüsü ortadan kalktığında müdafilik 

statüsü de kendiliğinden sona erer. Dikkat edelim buradaki nüans şudur; benim avukatım ya 

da vekalet verdiğim avukat müdafi statüsünü ancak benim bildiğim somut soruşturma ya da 

kovuşturmada üstlenebilir. Yani gündelik hayatımızda herhangi bir avukat ile vekalet ilişkiniz 

olabilir müdafiniz olmaz. Ancak o somut soruşturmada o avukat eğer üstlenmişse müdafi 

statüsünü bir zorunlu süje ya da ihtiyari süje olarak işgal eder. Dolayısıyla soruşturma veya 

kovuşturmayı sonuçlandıran her işlem nasıl ki şüpheli veya sanıklık statüsünü sonlandırıyorsa 

müdafilik statüsünü de sonlandırır. Ölmek de müdafilik statüsünü ortadan kaldırır. 

Görevlendirilmiş müdafinin söz konusu olduğu durumlarda bu görevlendirme ya 

soruşturma içindir ya kovuşturma içindir. Evre bittiğinde yeniden bir görevlendirmeye 

ihtiyacımız vardır. 

Azil durumda müdafilik görevi son bulabilir. Şüpheli veya sanık avukatı görevden terk 

edebilir. İstifa durumunda da müdafilik görevi son bulabilir. Avukatlar o soruşturma veya 

kovuşturmada müdafi olarak görev yapmak istemeyebilir.  

Bu hallerde artık müdafilik görevi son bulacaktır. 
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Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Katılan 

 Kamu makamları tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılır ve sürdürülür. 

Dolayısıyla kişilerin buradaki süjelik vasıfları aslında süjelik vasfı değildir. Takibi şikayete 

bağlı suçlar hariç suçtan zarar görenin, mağdurun iradesinin bu noktada prensip olarak 

herhangi bir ehemmiyeti yoktur. Fakat bu, suçtan zarar görenin ya da mağdurun soruşturma 

ya da kovuşturmada herhangi bir rol üstlenmeyeceği anlamına da gelmez. Kanun koyucu 

suçtan zarar gören ve mağdur bakımından soruşturma evresinde ve kovuşturma evresinde bir 

ihtiyari süjelik makamı ihdas etmiştir.  

 İhtiyari süjelik; var olması zorunlu değildir, ama var olmaları durumunda kanunun 

sağladığı yetkileri kullanabilirler. 

 Öncelikle mağdur/suçtan zarar gören kavramlarını açıklayalım. Bunlar aslında hukuki 

ya da statü tanımlaması değildir. Herhangi bir kişinin mağdur veya suçtan zarar gören olması 

birinci ihtimalde suça konu hukuki değerin doğrudan taşıyıcısı olması halinde gündeme gelir, 

ikinci ihtimalde doğrudan taşıyıcı olmamakla birlikte işlenen suçtan etkilenen kişinin söz 

konusu olması gerekir. Bu etki doğrudan doğruya bir etki olmaktadır. Dolayısıyla her 

mağdurun yakınları suçtan zarar görmüştür, diyemeyiz. Mağdur ve işlenen suçu da dikkate 

alarak kimin suçtan zarar gördüğünü tespit etmemiz gerekir. Hukuki gerçeklikle ilgili 

demememizin sebebi aslında budur. Her somut vakıa bakımından tartışmayı yeniden 

yapmamız gerekir. Örneğin hukuki gerçekliği esas alsanız öldürme durumunda imam nikahlı 

eş, müşterek çocuk sahibi, nikahsız birlikte yaşayan kişi aslında hukuken bir zarar ilişkisi 

içinde değildir. Ancak gerçeklikle doğrudan doğruya zarar görmüş olarak ifade edebiliriz. 

 Her mağdur aynı zamanda suçtan zarar gören durumundadır. Kanunen o suçun somut 

konusunu ya da değerini taşıyan kişidir. Her mağdur doğrudan doğruya suçtan zarar görendir 

fakat bazen mağdur ile suçtan zarar gören birbirinden ayrışabilirler.  

 Kimi suçlar da tartışmaya açıktır. Örneğin cinsel saldırı suçunun mağduru kadının 

eşinin suçtan zarar gören olup olmadığı meselesi tartışmalıdır. 

 Çocuklara karşı işlenen suçlarda ebeveynlerin durumu biraz farklıdır.  

 Suçtan zarar gören veya mağdur herkes olabilir. Ama CMK’da tanınan yetkileri 

kullanmak için hayatta olan bir kişi olmalıdır.  

 Tüzel kişiler pekala suçtan zarar gören olabilirler. Tüzel kişiler bakımından mağdurluk 

sıfatı kabul edilmez ama suçtan zarar gören vasfına sahiptirler. 

 Her suç bakımından suçtan zarar gören var mı, tespiti yapabilme imkanımız yoktur. 

Topluma ve devlete karşı suçların önemli bir bölümü somut bir suçtan zarar görene yönelik 

değil değer sisteminin bütününe yönelik olarak işlenen suçlardır. 

 Soyut tehlike suçlarında suçtan zarar gören yoktur çünkü bu suçlar zarar suçu 

mahiyetinde değildir. 

 Bu bölüm biraz tartışmalı olmakla birlikte, Yargıtay’ın genel uygulaması bazı suçlarda 

suçtan zarar göreni hiç kabul etmeme yönündedir. Örneğin TCK-301’de düzenlenen Türklüğü 

tahkir suçlarında, Yargıtay bu suçun zarar göreninin olamayacağı görüşündedir. Gerekçesi 

şudur, eğer Türkler, Türklüğü tahkir suçunun zarar görenidir, derseniz yargılamayı yapan 

hakimi de yasaklamış olursunuz çünkü o da Türk vatandaşıdır. O yüzden bazı suçlar kategorik 
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olarak suçtan zarar göreni barındırmazlar. Çünkü barındırırsanız o suç bakımından 

yargılamayı imkansız hale getirirsiniz. TCK-m.301’in devamında Anayasal organlara karşı 

işlenen suçlarda o anayasal organ bakımından suçtan zarar görmeden bahsedebiliriz. Ama 

dikkat edelim burada suçtan zarar gören yine gerçek kişiler değil organlardır. Yani yürütme 

organı, yasama meclisi, yargı organını aşağılamak bu maddenin devamında düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla bu suçlarda da suçtan zarar gören cumhurbaşkanı, milletvekili, meclis başkanı vs. 

değil meclis yasama organı ve onun temsilcileridir. 

 Topluma karşı işlenen suçlar bakımından da söz konusu olabilir. 12 Eylül yargılaması 

sırasında bu gündeme geldi. Bu gibi anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme teşebbüsü veya 

hükümete karşı işlenen suçlarda suç bünyesinde iki şeyi barındırır. Anayasal düzeni 

değiştirme, hükümeti görev yapamaz duruma getirme amacıyla cebir ve tehdit uygulama. 

Cebir ve tehdidin muhatapları hiç şüphesiz kendilerine tatbik edilen suç bakımından zarar 

gören konumunda olacak ve birazdan söyleyeceğimiz üzere katılan olacaklardır. Ama üst 

yargılamada hükümete karşı suçun zarar göreni konumunda değildirler çünkü o suçun zarar 

göreni bütün toplum bireyleri olduğundan hakim ve savcı bakımından yine yasaklılık 

tartışması gündeme gelir. Burada suçtan zarar gören her somut suç esas alınarak 

belirlenmelidir. Burada önemli olan bir suç kategorisi suç işlemek amacıyla örgüt kurma 

suçlarıdır. Örgüt suçları bakımından ve örgüt üyeliğine ilişkin Yargıtay’ın çelişkisi olmakla 

birlikte söylediği şey şudur; bu suç münferit bir suçtur, kişiler bu suçun suçtan zarar göreni 

olmazlar ama örgütün işlediği suçlar bakımından açılan soruşturma ve kovuşturmalarda zarar 

gören sıfatıyla rol alabilme imkanına sahiptirler. Zira örgüt kurma bir soyut tehlike suçudur. 

Soyut tehlike suçunda herhangi bir birey zarar görmez. Bu örgüt herhangi bir kişiye karşı 

yağma ya da tehdit fiilini işlemişse zarar görme tehdit veya yağma bakımından açılacak 

soruşturmada söz konusudur. Bunlar ayrı suçlardır ve ayrı soruşturma ve kovuşturmalara 

konu olur. 

 İhaleye fesat karıştırma suçunda ihaleye katılan bütün şirketler fiyatı belli bir seviyede 

tutarak hileli hareketlerde bulunabilirler veya ihaleye katılan firmalardan bir tanesi kapıya bir 

adam koyar, katılmak isteyen herkesi uzaklaştırır. Bunların ikisi de ihaleye fesat karıştırmada 

seçimlik harekettir. İkinci söylediğimiz yani cebir tatbik ederek ihaleye girmesine engel olma 

halinde suçtan zarar gören vardır ama diğerinde somut suçtan zarar gören sadece ihaleyi 

düzenleyen tüzel kişiliktir. Bu bir belediyeyse o belediyedir, kamu idaresiyse o kamu idaresi 

olabilir. Kamu idaresinin yöneticilerinin de karıştığı suçlar söz konusuysa o kamu idaresinin 

varsa tüzel kişiliği veya temsilciliği suçtan zarar gören sıfatıyla katılabilirler. 

 Sonuç olarak kategorik olarak suçtan zarar göreni olan suçlar, kategorik olarak suçtan 

zarar göreni olmayan suçlar, seçimlik hareketle veya işleniş şekline göre bir suçtan zarar 

görenin bulunduğu veya bulunmadığı suçlar şeklinde ayrıma tabi tutabiliriz.  

 Suçtan zarar gören veya mağdur gerçeklikle ilgili bir statüdür, dedik ve soruşturma 

evresinde suçtan zarar gören veya mağdura tanınmış birtakım haklar söz konusudur. Benzer 

biçimde kovuşturmada tanınmış haklar söz konusudur. Ama kanun suçtan zarar gören veya 

mağduru bir tali süje olarak kovuşturmada savcının yanında bir makam işgal etmesine de 

müsaade ediyor. Eğer doğrudan suçtan zarar gören veya mağdur kovuşturma evresinde 

savcının yanında bir tali dava açmak isterse –bu tali dava, kamu davasıyla ilerleyen, ona bağlı 

olarak gerçekleşen ve onunla birlikte son bulan bir süreçten söz ediyoruz- katılan sıfatıyla 

davaya katılabilir. Ya da eski adıyla müdahil olabilir.  
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 Aslında müdahale bir tali davadır. Tali dava dememizin sebebi şudur; soruşturma ve 

kovuşturmanın kamusallığı gereği aslında savcı tarafından açılır, suçtan zarar gören dilerse 

kendi haklarını temsil edebilmek ve taleplerini ileri sürmek için adeta zorunlu dava 

arkadaşlığı gibi savcının yanında gündeme gelir. Tali dava ihtiyaridir. Dolayısıyla varlığı asli 

davanın varlığına bağlıdır. Kamu davası bir şekilde son bulduğunda müdahale yoluyla açılan 

dava da kendiliğinden son bulur. Müdahale sıfatından feragat etmek ve davaya katılma 

talebinin geri çekildiği durumlarda asli dava varlığını sürdürmeye devam eder. 

 Katılma bir talep işlemi ve kovuşturma evresinde gündeme gelebilir. Talepte 

bulunulması yeterli olmayıp bu talebin mahkeme tarafından da kabul edilmesi gerekir. 

Dolayısıyla katılma talebi bir tali dava açılması istemidir, talebin kabul edilmesi de 

iddianamenin kabulünde olduğu gibi bu tali davanın açılması şeklinde ortaya çıkar. Suçtan 

doğrudan doğruya zarar gören gerçek veya tüzel kişi ya da mağdur hayatta olmak koşuluyla 

müdahale yoluyla davaya katılabilirler. 

 Yargıtay’ın müdahaleye dair bir görüşü daha vardır; suçtan doğrudan doğruya zarar 

gören veya mağdur -teknik anlamda şikayetten söz etmiyoruz- soruşturma evresinde şikayetçi 

olmamışsa yani şüphelinin cezalandırılması yönündeki irade açıklamasını olumsuz bir 

biçimde yapmışsa kovuşturma aşamasında müdahillik talebi reddedilir. Çünkü soruşturmada 

bu irade açıklaması kovuşturmayı da etkiler bir biçimde müdahale sebebiyle tali dava açma 

yetkisinden feragat sonucunu doğurur. O halde “Kim müdahil olabilir?” sorusuna soruşturma 

evresinde cezalandırılma yönünde irade açıklayan, resen soruşturulan suçlarda 

cezalandırılmasına yönelik irade açıklayan veya irade açıklamayıp suskun kalan kişi katılan 

olabilir. Eğer olumsuz irade açıklaması söz konusuysa Yargıtay uygulamasına göre davaya 

katılma imkanı da artık yoktur. 

 Katılma ilk derece mahkemesinde ancak mümkün olabilir. Dolayısıyla kovuşturma 

evresinin tamamında değil ilk derece mahkemesinde hüküm verilene kadar kişi katılma 

talebinde bulunmak zorundadır. İlk derece mahkemesinde katılma talebinde bulunulmamışsa 

kanun yollarında katılan sıfatıyla davaya iştirak etme imkanı yoktur. 

 Bu anlattıklarımızdan şu çıkar; kişi hem soruşturma evresinde hem de kovuşturma 

evresinde suçtan zarar gören sıfatına sahiptir. Ancak katılan sıfatı ancak kovuşturmada 

gündeme gelir. Suçtan zarar gören ve mağdurun hakları bu yüzden kanunda soruşturma 

evresinde ve kovuşturma evresindeki hakları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yani suçtan 

zarar görenin katılan sıfatıyla davaya katılmamış olması kovuşturmada hiçbir rolünün veya 

yetkisinin olmadığı anlamına gelmez. Ancak katılan sıfatını aldığı miktarda sahip olabileceği 

haklar ve katılanın yetkileri başlığı altında ele alınabilir. Aslında burada suçtan zarar görene 

soruşturmada tanınan haklar şüpheliye soruşturmada tanınan haklarla birebir aynıdır.  

 CMK-m.234’e bakarsanız delillerin toplanmasını isteyebilir, soruşturmanın akıbetini 

tehlikeye düşürmemek koşuluyla bizzat veya vekili aracılığıyla dosyayı incelemek veya örnek 

almak isteyebilir, cinsel suçlarda ve alt sınırı 5 yıldan daha fazla olan suçlarda isterse 

kendisine bir vekil görevlendirilebilir. 

Bunun diğer vekil görevlendirmelerinden farkı şudur; eğer kişi ekonomik durumu 

itibariyle avukat tutma imkanına sahip değilse barodaki adli yardım bürosu aracılığıyla 

kendisine hem hukuk davası için hem de ceza davası için avukat görevlendirilir. Müdafiyi 

hariç tutuyoruz çünkü müdafinin görevlendirme usulü zaten farklıdır. Ama bunun dışında bir 
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avukat ihtiyacı barodan adli yardım servisleri vasıtasıyla giderilir. Suçtan zarar görenin cinsel 

suçlarda suçtan zarar gören olması veya alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren 

suçlarda istemi halinde bu suçlarda bir vekil görevlendirmesi ve adli yardım bürosu 

marifetiyle değil; soruşturma organının istemi üzerine baro tarafından gerçekleştirilir. Buna 

suçtan zarar gören çocuksa istemi aranmaksızın kendisine bir vekil görevlendirmesi 

yapılmasını da ekleyelim. Bu, bizim hukukumuzdaki zorunlu vekillik düzenlemelerinden bir 

tanesidir. Zorunlu müdafiden bahsetmiştik, dolayısıyla suçtan zarar görenin çocuk olduğu 

durumlarda, sağır veya dilsiz ya da meramını anlatamayacak derecede malul olması 

durumunda istemi halinde kendisine bir vekil görevlendirilir. Yargıtay uygulamasında ilk 

derece mahkemelerinde bu vekilin çocuklar bakımından aileden bağımsız bir vekalet 

makamını işgal ettiği kabul edilmektedir. Örneğin reşit olmayanla cinsel ilişki veya cinsel 

istismar davalarında aile şikayetçi olmadığını, takip etmediğini beyan etse bile vekil onların 

iradesinden bağımsız olarak davayı takip edebilir, kovuşturma evresinde katılma talebinde 

bulunabilir, verilen hükme karşı kanun yoluna başvurabilir. Bu gibi durumlarda aslında 

vekalet makamı salt bireye bağlı bir vekalet ilişkisi değil kamusal denetim makamı olarak 

karşımıza çıkar. 

 Suçtan zarar gören bakımından soruşturma açılmasında en önemli yetki, kovuşturmaya 

yer olmadığına ilişkin kararın kendisine bildirilmesi ve bu karara karşı denetim yoluna 

başvurabilmek imkanıdır.  

 Suçtan zarar gören, şikayetçisi (takibi şikayete bağlı suçlarda) ya da zarar göreni 

olduğu suçla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilirse bu kararın kendisine 

tebliğinden itibaren 15 gün içinde o savcının nezdinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi 

bölgesindeki sulh ceza hakimliğine –teknik olarak bir itiraz değildir- başvurabilir ve bu 

başvuru kabul edilirse artı savcı davayı açmak durumundadır. 

 Kovuşturma evresine geçtiğimizde suçtan zarar görenin yetkileri görece sınırlıdır; 

- Duruşmadan haberdar edilmek  

- İsterse katılan olmak 

- Belge ve suret istemek 

- Tanık daveti istemek 

Bunun dışında herhangi bir tanınan hak söz konusu değildir. Katılma durumu söz 

konusu olursa katılanın hakları m.239’da aynen düzenlenmiş durumdadır. 

 Yine cinsel suçlar veya 5 yıldan daha fazla cezayı gerektiren suçlarda istemi halinde 

kendisine bir vekil görevlendirilmesi, çocuk, sağır, dilsiz ya da meramını anlatamayacak 

ölçüde malulse istemi aranmaksızın kendisine bir vekil görevlendirilmesi, suçtan zarar 

görenin haklarıyla beraber duruşmadan haberdar olmak, beyanda bulunmak, delil 

toplanmasını istemek şeklinde duruşmada aktif bir süje olarak tanınan hakların tamamını 

kullanabilmek imkanına sahiptir. 

 Davaya katılma suretiyle açılan davanın tali bir dava olduğunu söyledik yani ana ceza 

davasına bağlı olarak yürür ve ona bağlı olarak sonuçlanır. Dolayısıyla davaya suçtan zarar 

görenin sonradan katıldığı durumlarda daha önce yapılan işlemler bakımından kendisine hak 

veya yetki verilmez. Fakat halihazırda örneği hakdüşürücü süreye tabi bir işlem söz 

konusuysa ve süre savcı bakımından devam ediyor ise katılan bakımından da bu süre 

sonradan davaya katılan kişi bakımından geçerliliğini korur. Yani bir el koyma kararı, bir 
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malın iadesi kararı verilmiş ve bu malın iadesi kararı bakımından son 3. günde –süre 7 günlük 

bir süredir- kişi davaya katılan olmuşsa savcı gibi onun da itiraz yetkisine sahip olduğunu 

söyleyebiliriz ama savcının tabi olduğu bu süreye tabi olarak iş veya işlem gerçekleştirilir. 

 Burada ayrıntılı bir özellik üzerinde durulması gerekir. Bu da kanun yoluna başvurma 

yetkisidir. Mağdur, suçtan zarar gören, katılan, katılma reddedilmiş veya karara bağlanmamış 

olan, katılan olabilecek şekilde suçtan zarar gören kanun yoluna başvurma imkanına sahiptir. 

Fakat bu düzenleme torba bir düzenlemedir. Bu, soruşturma evresindekileri de kovuşturma 

evresindekileri de kapsıyor. O yüzden suçtan zarar gören kanun yoluna başvurabilir, 

ifadesinden hükme karşı suçtan zarar gören kanun yoluna başvurabilir sonucunu çıkartamayız. 

Eğer suçtan zarar gören hükme karşı kanun yoluna başvurmak istiyorsa katılma talebinde 

bulunmak durumundadır. Katılan ayrıca zikredildiğine göre bunun bir anlamı olmalıdır; aksi 

takdirde kanun koyucu sadece “suçtan zarar gören” der ve meseleyi kapatırdı. O yüzden 

katılan savcıya ihtiyaç duymaksızın tek başına kanun yoluna başvurma imkanına sahiptir.  

Katılan sıfatını kazanmamışsa birkaç farklı durum söz konusu olabilir; 

- Davadan haberdardır, katılma talebinde bulunmamıştır dolayısıyla artık kanun 

yoluna başvurma imkanı yoktur. 

- Davadan haberdar değildir, bu durumda katılan olabilecek ölçüde suçtan zarar 

gören kişiden bahsedebiliriz. Katılma talebi karara bağlanmamış olabilir. Karara 

bağlanmamışsa kişi, katılan sıfatını kazanmamıştır ancak buna rağmen kanun 

yoluna başvurabilir. 

- Katılma talebi hukuka aykırı bir biçimde reddedilmiş olabilir. 

Bu gibi hallerde de katılanın hükme karşı kanun yoluna başvurma imkanı vardır. Fakat 

buradaki kanun yolu başvurusu bünyesinde iki talep barındırır. İlk olarak katılan olarak 

yapılan talebin reddedilmiş veya karara bağlanmamış olması hukuka aykırıdır. Yahut tesis 

edilen hüküm hukuka aykırıdır. İstinaf mahkemesi ön incelemede önce katılma talebine 

ilişkin karara dair bir karar verir. Katılma talebinin reddini veya karara bağlanmamış olmasını 

hukuka aykırı bulursa istinafa ilişkin denetimi gerçekleştirir. Burada iki tane hukuka aykırılık 

ileri sürülüyor. İlk olarak katılma talebinin reddi ikinci olarak hükmün hukuka aykırılığıdır. 

Hukuka aykırılığa ilişkin iddianın denetlenmesi için önce ilk iddianın sonuçlandırılması 

gerekir. Bir ön sorun olarak ilk hukuka aykırılık iddiası olumlu sonuçlanırsa ikinci aşamaya 

geçiliyor.  

Savcının herhangi bir hükme karşı kanun yoluna başvurmamış olması katılan 

bakımından da başvurmama sonucunu doğurmaz. Dolayısıyla katılan savcıdan bağımsız 

olarak tek başına bir hükme karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurabilir. Dikkat edelim, ilk 

derece mahkemesindeki katılanın konumu ana davaya eklenen tali bir davayken kanun yolu 

yargılamasında katılanın konumu savcıdan bağımsız olarak kanun yolu davasını açmak 

yetkisine dönüşmüştür. Katılanın başvurusu üzerine hüküm daha sonra bozulursa c. savcısı 

söz konusu hükme ilişkin yargılamayı yine takip etmek zorundadır. Yani savcının kanun 

yoluna başvurmamış olması ya da hükmü hukuka uygun görmüş olması daha sonra denetim 

mahkemesi tarafından bu hükmün bozulması durumunda savcının yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmaz. 

Katılanın ölümü katılma davasını sonlandırır. Ancak mirasçıları, katılanın haklarını 

takip etmek için davaya devam edebilirler. Bu, soruşturma evresinde mümkün değildir. 

Soruşturma evresinde suçtan zarar görenin ölümü, mirasçıların katılanın mirasçısı sıfatıyla 
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katılabilmelerine imkan vermez. Ancak suç, mala karşı bir suçsa örneğin, terekeye karşı 

işlenmiştir ya da tereke ortaklığı doğrudan doğruya zarar gören iddiasıyla ancak kendi 

adlarına katılan olabilir. 

Zabıt Katibi 

 Zabıt katibi bir tali süje ama zorunlu süje durumundadır. Yani kovuşturma evresinde 

zabıt katibi yoksa duruşmaya başlanamaz. Temel vasfı hakim vasfıyla aynıdır dolayısıyla 

tarafsız olmak durumunda olup hakimin emri altında çalışır. 

 Hakimin reddi ve yasaklılık sebepleri zabıt katibi bakımından da geçerlidir. Ancak tek 

fark şudur; bu iddiayı denetleme merci görev yaptığı mahkeme veya mahkeme tek hakimliyse 

görev yaptığı mahkemenin hakimidir.  

İşlemler 

Ceza muhakemesinde işlem dediğiniz şey makamlar ya da süjelerin gerçekleştirdikleri 

her türlü irade açıklamasıdır. İşlemler soruşturma veya kovuşturmada süreci ilerletmeye ya da 

bir durumu tesis etmeye yönelik her türlü irade açıklamasıdır. 

 İrade açıklaması şekline tanımladığımızda işlem 3 ana kategoriye ayırılır; bir işlem 

sözlü olarak gerçekleştirilebilir (duruşmada yapılan sözlü açıklama), yazılı olarak 

gerçekleştirilebilir (iddianame yazılı bir irade açıklamasıdır), eylemli olarak (keşif işlemi, yer 

gösterme işlemi fiziken ve fiilen gerçekleştirilen işlemdir) gerçekleştirilebilir. Bunlara 

elektronik işlemleri meselesini de ek olarak söylememiz gerekir. m.38/A’da elektronik 

işlemler düzenlenmiştir; 

 Bu maddeye göre elektronik olarak yapılacak bütün irade açıklamalarının UYAP 

üzerinden yapılmasının mümkün olduğu kabul edildi. Dolayısıyla elde edilecek bütün belgeler 

UYAP üzerinden elde edilir. Burada süreler bakımından getirilmiş yegane fark; UYAP 

üzerinden işlemin gerçekleştirilmiş olması tefhim veya tebliğ anlamına gelmez dolayısıyla 

hakdüşürücü süreyi başlatmaz ama süre bakımından bir kolaylık da getirdi. Örneğin bir 

hakdüşürücü süre bakımından sürenin bitimi son günün mesai bitimiyken UYAP üzerinden 

gün bitimine kadar yani gece 24:00’a kadar yapılabilir. Elektronik işlem dediğiniz işlem 

aslında yazılı işlem mahiyetindedir sadece kimliklendirilmesi elektronik güvenlik 

mekanizmalarıyla gerçekleştirilir.  

 Bu tasnif, işlemin yapılış şekline göre tasnifti. İkinci olarak işlemi gerçekleştiren 

makama göre işlemleri tasnif edebiliriz.  

Birinci kategori hakim işlemleri şeklinde ortaya çıkar. Hakim işlemleri soruşturma 

evresindeki işlemler ve kovuşturma evresindeki işlemler şeklinde tasnif edilir. 

Soruşturma evresindeki işlemler ya bir soruşturmaya ilişkin tedbir kararının verilmesi 

veya soruşturma organının vermiş olduğu bir kararın denetlenmesi şeklinde ortaya çıkabilir. 

Örneğin tutuklama ya da arama konusundaki bir işlemin kabulü veya reddi soruşturma 

evresinde bir karar ile yapılan işlemdir. İkinci olarak tutukluluğa itiraz durumunda itiraz 

incelemesi dediğimiz şey ya da gözaltı işlemine karşı yapılan başvuru ile yapılan denetim bir 

işlemin talep üzerine denetlenmesi şeklinde ortaya çıkar.  
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Kovuşturma evresindeki hakim işlemlerini ise ara kararlar ve son kararlar olarak ikiye 

ayırabiliriz. Ara kararlar kovuşturma sürecinde süreci sonlandırmayan fakat ilerleten irade 

açıklamaları için kullanılır. Örneğin yapılan bir talebin reddedilmesi, bilirkişiye başvurulması 

da bir ara karardır. Son karar ya da hüküm dediğimiz kararlar da uyuşmazlığı ortadan kaldıran 

kararlardır. Son kararların neler olabileceği m.223’te düzenleniyor. m.223’te sayılanlardan 

son mahiyetinde olmayan tek karar durma kararıdır. 

 Bunun dışındaki kararların hepsi hükümdür. Buna bir durumu daha eklemek gerekir; 

adli yargı dışına görevsizlik durumu da bir hükümdür. Durma kararına karşı istinafa 

gidemezsiniz çünkü durma kararı bir hüküm değildir. 

 Hakim işlemleri bakımından ikinci tasnif; duruşmalı veya duruşmalı işlemler şeklinde 

tasniftir. 

 Yapan süjeye göre tasniften bahsettik. Savcı ve katılan işlemleri söz konusu olabilir. 

Bu hem soruşturma hem kovuşturma bakımından bir farklılık arz etmiyor. İkinci olarak 

savunma işlemleri söz konusu olabilir. Yazılı veya sözlü olarak bu işlemlerin 

gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Ceza Muhakemesinde Süreler 

 CMK’da sürelere baktığımız zaman kanunun 3 kategori düzenlediğini görürüz; 

- Hakdüşürücü süreler 

- Düzenleyici süreler 

- Koruyucu süreler 

Hakdüşürücü süreler, herhangi bir işlemin yapılabilmesi için kanunun azami süre 

öngördüğü sürelerdir. Örneğin hakimin reddinde böyle bir süre öngörülmüştür. 

Düzenleyici süreler, kanunun önem verdiği fakat aykırılığa herhangi bir yaptırım 

bağlamadığı sürelerdir. Örneğin tutukluluğa itiraz durumunda itiraz kararı veren merciye 

yapılır. Kararı veren merci talebi kabul edebilir, reddederse 3 gün içinde incelenecek merciye 

göndermek durumundadır. Buradaki süre bir düzenleyici süredir.çünkü 3 günü geçirmesi 

durumunda öngörülmüş herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.  

Koruyucu süreler, süjenin bir hakkını muhafaza almak amacıyla öngörülmüş 

sürelerdir. En tipik örneği m.176/4’te yer alır; Bu bir koruyucu süredir çünkü şüpheli veya 

sanığın sorguya ya da duruşmaya hazırlanabilmesi için kanun koyucu asgari bir süre 

öngörmüştür. Daha fazla da olabilir ama daha az olmaz. Koruyucu sürenin bir diğer sonucu da 

korunan süje feragat edebilir. Yani 7 günden az bir süre söz konusuysa duruşma kendiliğinden 

ertelenmez. Sanığa dilerse duruşmanın ertelenmesini talep edebileceği hakkı hatırlatılır. Eğer 

sanık hatan feragat ederse yani 7 günlük sürenin kendince herhangi bir fark yaratmadığı 

sonucuna varırsa bu durumda koruyucu süre etkisini ortadan kaldırır. Yani otomatik olarak bu 

hükme aykırıdır, demek imkanına sahip değiliz.  

 Hesaplama bakımından bazı nüanslar karşımıza çıkabiliyor.  

 Gün olarak belirlenen süreler, işlemin belirlendiğinin ertesi gününden başlar ve son 

günün mesai bitiminde, elektronik işlem söz konusuysa gece yarısı son bulur.  

 Ay olarak belirlenen süreler, bir sonraki ayın işlemin yapıldığı takvim günüyle aynı 

güne isabet eden gündür. 
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 Hafta olarak da çok fark yoktur. 7 gün ile hafta arasında anlamsız bir ayrım vardır. 

Hafta dediğimiz durumda bir sonraki haftanın aynı günü, 7 gün dediğimiz durumda da 

saymak durumundayız. 

 Yıl denildiği zaman bir sonraki yılın takvim gününü esas almak durumundayız. 

 Süreler bakımından önemli bir husus sürenin son gününün resmi tatile gelmesi halidir. 

Sürenin son günü resmi tatile gelmişse ilk iş günü de bu süreye dahil edilir. Bu, sadece resmi 

tatiller için geçerlidir. İdari izinler, idari tatiller bu kapsamda değildir. 

 İkinci mesele adli tatil meselesidir. Herhangi bir işlem adli tatil içinde gerçekleştirilir 

ve hakdüşürücü süreye tabi olursa adli tatilin bittiği günden itibaren süre 3 gün uzar. 

 Yargıtay hatalı bir biçimde adli tatilde gerçekleştirilen işlemlerde hakdüşürücü süreyi 

adli tatilin bitiminden itibaren başlatıyor yani 7 gün ise 1 Eylül itibariyle bu süreyi başlatıyor. 

Bu uygulama açıkça kanuni düzenlemeye aykırıdır. 

 Süreler bakımından üzerinde duracağımız asıl mesele ise eski hale iade meselesidir.  

 Hakdüşürücü bir sürenin hak sahibi bakımından kusuru olmaksızın kaçırılması 

durumunda işlemi yeniden yapabilmek imkanını sağlayan müessese eski hale iade 

müessesesidir. Dolayısıyla bir eski hale iade başvurusunda söz edebilmemiz için öncelikle 

hakdüşürücü süreye tabi bir işlem olmalıdır. Düzenleyici sürelerde veya koruyucu sürelerde 

eski hale iade talebinde bulunulamaz. Eski hale iade kişilerin hakdüşürücü süreye tabi işlemi 

yapmasına engel olan faktör her ne ise bunun ortadan kalkmasından itibaren 7 gün içerisinde 

yapılacak bir başvuruyla gerçekleştirilir. Esasında başvuru bünyesinde iki hususu barındırır; 

• Hakdüşürücü süreye ilişkin talep 

- Hakdüşürücü sürenin neden kaçırıldığı 

- Hakdüşürücü sürenin kaçırılmasına neden olan faktör bakımından hak sahibinin 

kusurunun olmadığı 

- Hakdüşürücü sürenin kaçırılmasına neden olan faktöre ilişkin deliller ve ne zaman 

ortadan kalktığına ilişkin deliller 

• Yapılacak işlem ne ise o işleme ilişkin yapılacaklar 

Dolayısıyla kişi istinaf ya da temyiz yoluna başvuracaksa örneğin kalp krizi geçirdiği 

için hakdüşürücü süreyi geçirmişse yapacağı başvuru eski hale iade talebini temellendirmek 

zorundadır ve istinaf başvurusuna ilişkin talebi ve gerekçesine yer vermek zorundadır.  

Eski hale iade başvurusu yapıldıktan sonra merci önce eski hale iade talebinin yerine 

olup olmadığını denetler, eğer yerindeyse ikinci talep bakımından hakdüşürücü sürenin 

etkisini ortadan kaldırır. Dikkat edin burada yeni bir süre verilmesi söz konusu değildir. Eski 

hale iade başvurusunda bulunulan durumlarda başvuru tek başına işlemin konusu olan infazı 

durdurmaz. Örneğin temyiz süresi veya istinaf süresi kaçırılmışsa artık hüküm kesinleşmiştir 

ve infaza başlanabilir. Kişi daha sonra eski hale iade başvurusuyla birlikte istinaf veya temyiz 

iddiasını ileri sürerse salt bu başvuru infazı durdurabilme etkisine sahip değildir ancak talebi 

inceleyen merci işlemin ertelenmesine, infazın ertelenmesine karar verebilir. Başvuruyu kabul 

ettiğinde hakdüşürücü sürenin etkisini ortadan kaldırdığından kesinleşme etkisini de ortadan 

kaldırır. 
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Eski hale iade başvurusunun kabulüne ilişkin kararlar kesindir. Reddine ilişkin 

kararlar bakımından ise itiraz yoluna başvurulabilir.  

İşlemlerin bildirilmesi meselesi üzerinde duralım. 

Kaidemiz Tebligat Kanunu hükümleridir. TK’da 3 tane bildirim öngörülmüştür; 

- Posta marifetiyle tebliğ 

- Memur vasıtasıyla tebliğ 

- Elektronik postayla tebliğ 

Ancak elektronik postayla tebliğin söz konusu olması için muhatabın talebi gerekir ve 

bu elektronik posta adresi bu anlamda erişilebilir olmalıdır. Fark şudur; posta ve memurlar 

tebliğ anında başlayan süre elektronik postayla tebliğ bakımından postanın gönderilmesinden 

5 gün geçtikten sonra tebliğ yapılmış kabul edilir. Kargoyla tebliğin yapılmasına imkan 

yoktur.  

Bu, temel prensibimizdir. Bildirimler bakımından öngörülen düzenlemeye bakarsanız 

iki tane ana kategorinin olduğunu görürsünüz; 

- Doğrudan bildirim; İşlemi tesis eden mercinin muhataba bizzat bildirimde 

bulunması 

- Dolaylı bildirim; İşlemi tesis eden mercinin bir aracı kullanmak suretiyle bildirim 

gerçekleştirmesidir.  

Doğrudan bildirimin ilk örneği tefhimdir. Yani kişinin yüzüne kararın söylenmesidir 

ve itiraz, istinaf, temyiz bakımından hakdüşürücü süre öngörülmüşse sürenin başlaması için 

tefhim yeterlidir. 

İşlemin yazılı olarak verilmesi ve doğrudan tebliğe ilişkindir. Duruşma tutanağının 

verilerek duruşma tarihinin bildirilmiş olması yeterlidir ayrıca bir duruşma gününün 

bildirilmesine ihtiyaç yoktur. 

Doğrudan bildirimin diğer halleri yine bir merci veya temsilcisi tarafından 

gerçekleştirilen bildirimlerdir. Yine TK’ya bakarsanız duruşma günü bizzat verilmiş olabilir. 

Bizzat verilmemişse avukat çalışanları veya stajyerleri tarafından kalemden öğrenilmiş olması 

tebliğ şartını ortadan kaldırır. 

Sonuç olarak doğrudan bildirim; bizzat bildirim, yazılı bir evrakın verilmesi suretiyle, 

kanunun sonuç bağladığı kişinin gidip kendisinin oradan öğrenmesi şeklinde olabilir. 

Vasıtalı bildirimlerden ilki koruma tedbirlerinde kararın verilmesi halidir. İkinci olarak 

gösterme suretiyle bildirim bir vasıtalı bildirimdir. Ceza muhakemesinde c. savcısına 

mahkeme tarafından yapılacak bildirimler göstermek suretiyle yapılır. Örneğin tutukluluğun 

devamına ilişkin bir karar verildiği zaman dosyayı savcılığa gönderir. Savcı, talebin üzerine 

genellikle el yazısıyla veya çok uzun yazacaksa yazılı olarak görüşünü bildirir. Burada ayrıca 

bir bildirim söz konusu değildir. Sadece mahkemenin bir gözden yapacağına ilişkin işlemin 

göstermek suretiyle gerçekleştirilmesi söz konusudur. Üçüncü olarak sözlü bildirim 

yapılabilir. Adli soruşturmalarda bilgisine başvurulacak kişiler bakımından PVSK polise gidip 

bizzat sözlü olarak davet etme yetkisi vermiştir. Burada yapılan bildirim bir sözlü bildirim 

mahiyetindedir. Dördüncü olarak ilan suretiyle bildirimdir. İki usul olduğunu biliyorsunuz. İlk 

olarak kişinin daha önce bildirdiği adresinde bulunmadığı fark edilmişse daha önceki 
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adresinin kapısına asılmak suretiyle tebliğ edilebilir. İkinci olarak kişi meçhulse bu durumda 

da gazeteyle ilan etmek suretiyle bildirilebilir. 

İşlemlerdeki hukuka aykırılıklar bakımından 4 farklı ihtimal söz konusudur. Burada 

mutlaka bir mahkeme ya da savcılık işlemi olarak değerlendirmeyin her türlü işlem 

bakımından söz konusudur. 

• İşlem yoklukla sakat olabilir; yani işlemin kurucu unsurlardan bir tanesi eksiktir. 

Örneğin 3 kişilik heyetin 2 kişiyle toplanıp karar vermesi. Yargıtay’a göre yanlış 

kanun başvurusu üzerine verilen karar yok hükmündedir. Örneğin hükme karşı 

başvuruda kanun yolu istinaftır. Kişi itiraza başvurmuş ya da mahkeme kanun 

yolunu itiraz olarak göstermiş ve itiraz denetimi üzerine itiraz denetimini inceleyen 

merci bir karar vermişse bu karar Yargıtay’a göre yok hükmündedir. 

• Kanun yolu başvurusuna yetkisiz mercinin verdiği karar yok hükmündedir. 

Yetkisiz mercinin yaptığı başvuru üzerine bir mercinin yetkili de olsa mercinin 

verdiği karar yok hükmündedir. Biraz önce katılanın kim olamayacağına dair 

örneği hatırlatalım. TCK-m.301 sebebiyle açılan bir davada müdahil oldunuz, 

katılma talebiniz kabul edildi. Olabilme imkanımız ise yok. Daha sonra hüküm 

üzerine kanun yoluna başvurdunuz ve istinaf mahkemesi de bir karar verdi. Buna 

ilişkin temyiz denetiminde bu davaya müdahil olarak katılma yetkiniz yoktur, 

müdahil olamayacağınıza göre kanun yoluna başvurma yetkiniz yoktur, kanun 

yoluna başvurma yetkiniz olmadığına göre istinaf mahkemesi tarafından karar 

verilmesi imkanı yoktur, bu karar yok hükmündedir. Yokluğun ne şekilde 

giderileceğine ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. Çünkü yokluk giderilemez. 

Olmayan bir şeyin sadece olmadığını tespit edersiniz. Bu sebeple bu gibi 

durumlarda genellikle verilen karar başvurunun reddi şeklindedir. Yargıtay ya da 

merci yokluğu tespit eder, olmayan bir kararı Yargıtay’ın veya mercinin denetleme 

imkanı yoktur. Yokluğu tespit der ve başvuruyu reddeder. 

. 

 İşlemlerde hukuka aykırılıklar bakımından 4 sonuç ortaya çıkabilir; 

1- Yokluk 

2- Butlan (İptal edilebilir) 

3- Kabul edilemezlik 

4- Hakdüşümü 

Yokluk bakımından demiştik ki, işlemin kurucu unsurlarından bir tanesinin sakatlandığı 

durumlarda işlem yok hükmündedir. Dolayısıyla hukuka aykırılıktan yokluğu ayıran husus; 

herhangi bir normal işlemin aykırı olması değil, kararın tesisindeki bir eksikliktir. Klasik 

örnekler savcının tutuklama kararı vermesi gibi ekstrem durumlar. Ancak Yargıtay, yoklukla 

maluliyeti oldukça geniş yorumluyor. 

 İki tane örnek vermiştik; bunlardan bir tanesi yanlış kanun yolu üzerine yanlış makam 

tarafından verilen kararı Yargıtay yok olarak nitelendiriyor. Örneğin kanunda karara karşı 

başvurulacak yol temyiz olarak gösterilmiş fakat kararı veren makam itiraz olarak 

açıklamıştır, itiraz incelemesi de yetkili makam tarafından yapılıp sonuçlandırılmış. Üstünden 

belirli bir vakit geçtikten sonra dosya Yargıtay’ın önüne geldiğinde Yargıtay’ın düşüncesi şu; 

bu karar temyiz denetimine tabi bir karardır o halde itiraz üzerine yapılan inceleme yok 

hükmündedir. Yokluğu tespit edip başvuruyu reddetme şeklinde sonuçlandırmıştır ve istemi 
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de şudur; yeniden doğru kanun yolu gösterilerek karar tebliğ edilmeli ve sıfırdan kanun yolu 

denetimi temin edilmelidir. Çünkü Yargıtay bu aşamada temyiz denetimi yapamaz. 2005’ten 

sonra kanun değiştiğinde yargılama davası olarak adlandırılan, düzenlemeye göre eskiden 

verilmiş ve kesinleşmiş hükümlerin yeni kanun bakımından hangisi lehedir, eski mi yeni mi 

değerlendirmesinde ortaya çıktı. Bazı mahkemeler itirazı bir yol olarak gösterdiler halbuki 

açıkça bir hüküm olduğundan bu kararlar temyiz incelemesine tabidir. Sonuç olarak yanlış 

merci tarafından denetim sonucu tesis edilen denetim muhakemesi kararı yoktur. Yetkisiz 

merci tarafından yapılan başvuru üzerine verilen karar da yoktur. Olmayan bir işlemin ortadan 

tekrar kaldırılması, düzeltilmesi, yenilenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz dolayısıyla 

yokluk giderilmez sadece tespit edilir.  

 İkinci hukuka aykırılık şekli; butlandır. Yani işlem hukuken var fakat iptal edilmeyi 

gerektirir bir hukuka aykırılıkla sakatlandığı durumlardır. İptal edilmeyi gerektiren hukuka 

aykırılıkları da öğreti mutlak butlan ve nisbi butlan olarak ikiye ayırıyor. 

 Mutlak butlan halleri söz konusu hukuka aykırılığın merci ve süjeler tarafından resen 

dikkate alınması gereken halleri kapsıyor. Nisbi butlan halleri ise ancak ileri sürüldükleri 

zaman denetim merci veya bir süjenin denetlemesini gerektiren hallerdir. Örneğin CMK-

m.289 hukuka kesin aykırılık hallerini kapsıyor; 

 Hukuka kesin aykırılık halleri temyiz incelemesinde Yargıtay tarafından ileri sürülsün 

sürülmesin resen dikkate alınması gereken ve kararda başka bir hukuka aykırılık olmasa bile 

kararın bozulmasını gerektiren hallerdir. Yine m.289 istinaf denetiminde söz konusu kararın 

istinaf mahkemesi tarafından doğrudan bozulmasını gerektiren hallerdir. m.289’da sayılan bu 

hallerde sakat bir hüküm söz konusu olduğunda artık batıldır ve mutlak butlan seviyesindedir. 

Bunun dışında hukuka aykırılıklar bakımından temyiz merciin denetimi sebeple bağlıdır. 

Sanık kendisi bakımından verilen geçerli olmadığını ileri sürüyorsa ancak temyiz mahkemesi 

denetim yapar. Sebep ileri sürülmemişse temyiz merci resen tespit ederek hükmü bu sebeple 

bozamaz. 

 Demek ki şu tasnifi yapabiliriz; temyiz denetiminde m.289’da hukuka aykırılıklar söz 

konusu olduğunda bu hüküm mutlak butlanla malul olur. m.289 dışında kalan diğer hukuka 

aykırılık halleri ise ancak ileri sürüldüğünde dikkate alınması gereken haller olduğu için 

hükmün nisbi butlanla yani ileri sürüldüğünde iptali gerektirecek bir hukuka aykırılıkla sakat 

olmasıdır. 

 CMK-m.176’yı hatırlıyorsunuz, mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra 

iddianameyi sanığa tebliğ edecek ve duruşma gününü bildirecektir. Bu bildirimle ilk duruşma 

günü arasında en az 7 gün olması gerekir. Burada 7 günden kısa süre olması bir hukuka 

aykırılıktır ama mutlak değildir. Çünkü koruyucu sürenin koruduğu süjenin talebine veya 

istemine bağlıdır.  

İşlemi bütün süjelerin irade açıklamalarıdır, diye izah ettiğimize göre şu ana kadar 

yaptığımız açıklamalar daha ziyade mahkeme ve hakim işlemleriyle ilgilidir. İddia ve 

müdafaa işlemleri bakımından da hukuka aykırı durumlar söz konusu olabilir. Bunlardan ilki 

hakdüşümüdür. Kanunun belirli bir işlem için hakdüşürücü süre öngördüğü durumlarda 

hakdüşürücü süre dolduktan sonra yapılan başvuru hakdüşümü sebebiyle reddedilir. 

Dolayısıyla hakdüşümü o işlemin bizim bakımımızdan kabul edilemezliğini sonuçlar. Bu, 

istemin hukuka aykırı olup olmadığına ilişkin bir tartışmaya girilmesini sonuçlamaz, belki 

işlem hukuka uygundur bunu bilmiyoruz. Ama itiraz için öngörülmüş 7 günlük süre geçtikten 



 

121 

 

sonra bir başvuru yapılmışsa artık bu başvuruyu inceleyecek mercinin vereceği karar 

hakdüşürücü süre sebebiyle retten ibarettir.  

Diğer süje işlemleri bakımından ikinci hal ise kabul edilemezlik kararlarıdır. Sonuçta 

bütün süjeler bakımından istemlerin ve işlemlerin hukuka uygun olması gerekir. İstem veya 

işlem hukuka aykırıysa hukuka aykırılığın niteliğine göre biz bu işlemi ortadan kaldırıyoruz. 

Ne şekilde kaldıracağımızın üzerinde duracağız. Ama bu tür süje işlemleri söz konusu 

olduğunda bunlar talep şeklinde ortaya çıkan işlemlerdir. Yani sanık müdafii veya sanık 

tahliyesini talep eder veya el konulan eşyanın sahibi eşyanın iadesini talep eder. Bunlar 

taleptir ve yine işlemdir, hukuka uygunluk veya aykırılık denetimi talebin yapıldığı makam 

tarafından yapılır. Talep hukuka uygunsa istemin kabulü gerekir aykırıysa reddi gerekir. Yani 

kabul edilemezlik süje işlemleri bakımından bir denetim, bir yaptırım şeklidir. Dolayısıyla 

yoklukta tespit, mutlak veya nisbi bozma hallerinde işlemin iptal edilmesi, süje 

işlemlerindeyse kabul edilemezlikle sakat ya da kabul edilemez bulmada bir karar ya da istem 

söz konusudur. 

Hukuka aykırılıkların ne şekilde giderileceğine değinelim.  

Yokluk bakımından tespitin kafi olduğunu söyledik. Yokluk giderilebilir bir hukuka 

aykırılık değildir. Bazen işlemi yapan makamın kendisi işlemin hukuka aykırılığı giderir. 

Onun yolu işlemin yenilenmesi şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin tanıklıktan çekilme hakkına 

sahip bir tanığa bu hakkı hatırlatılmadan tanık beyanının alınması hukuka aykırılıktır. 

Mahkeme bu hukuka aykırılığı kendisi daha sonra fark ettiğinde veya denetim merci 

tarafından hukuka aykırılık tespit edildiğinde yapacağı işlem yeniden tanığın ifadesinin 

alınması fakat bu defa çekilme hakkının hatırlatılması suretiyle yapılması gerekir. Yine süje 

tarafından hukuka aykırılıkların giderilme yolu geri alma şeklinde ortaya çıkabilir. Merci, 

verdiği bir kararın ya da yaptığı bir işlemin hukuka aykırı olduğunu kendisi sonradan anlarsa 

işlemi geri alma yoluna gidecektir veya işlem başta hukuka uygun iken daha sonra gelinen 

aşama itibariyle hukuka aykırı hale gelmişse geri alma suretiyle hukuka aykırılık giderilir.  

Karar, düzeltmek suretiyle giderilebilir. Bazen kararın esası korunmakla beraber 

karardaki hukuka aykırılığın yine o merci tarafından giderilmesi suretiyle işlemin 

gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir. Mercinin kendi kararını, tahliyeyi veya el konan 

eşyanın iadesi aslında kararın düzeltilmesi mahiyetindedir. Hukuka aykırılığın giderilmesi 

merci tarafından yani kararı veren makam tarafından yapılabilir veya bir başka makam 

tarafından yapılabilir. Bir başka makam tarafından denetimin yapıldığı durumlarda hukuka 

aykırılık bozmak suretiyle giderilebilir.  

Hukuka aykırılığı gidermek bakımından son hal de çevirmedir. Tek örneği var; aslında 

başka örnekler de üretmek mümkündür. Herhangi bir kanun yolu başvurusu mercide veya 

yolda hata nedeniyle reddedilmez.  

 Unuttuğumuz dört husustan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi tebliğle ilgili olup 

uygulamada da problem çıkaran bir husustur.  

 Vekille takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Dolayısıyla sanığın bir müdafinin 

hukuki yardımından faydalandığı durumlarda ayrıca sanığa tebligat yapılmasına ihtiyaç 

yoktur. Dolayısıyla tebliğe bağlı süreler –temyiz, itiraz vs.- vekile yapılan sürede başlar. Fakat 

Yargıtay buna bir istisna getirdi; zorunlu müdafilik hallerinde zorunlu müdafi 

görevlendirmesinden haberdar olmayan sanığın veya şüphelinin durumu. Bildiğiniz üzere 
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m.150 uyarınca 5 yıldan daha fazla cezayı gerektiren suçlarda, çocuk, sağır, dilsiz veya 

kendisini savunamayacak derecede kişinin aklen veya bedenen malul olması, sorgu ve 

tutuklama yargılamasında bir müdafi görevlendirilmesinin zorunlu olduğu düzenlemesine yer 

verilmiştir. İki ihtimal söz konusudur; şüpheli veya sanık bu müdafi görevlendirmesinden 

haberdardırlar ve karşı karşıya gelirler, bu durumda tebliğin ayrıca sanığa yapılmasına ihtiyaç 

yoktur. Ancak sanık bundan haberdar değilse zorunlu müdafiye yapılacak tebliği Yargıtay 

yeterli görmüyor. Bu gibi hallerde sanığa ayrı, müdafiye ayrı tebligat yapılması gerektiğini ve 

her ikisi bakımından da başvurunun süre bakımından ayrı ayrı dikkate alınması gerekir. 

Çünkü kişinin kendisine bir müdafi görevlendirmesinden haberdar olmadığı durumlarda 

tanımadığı veya tasvip etmediği bir müdafinin onun bakımından yapacağı bir işlemle ilgili 

olarak bir irade serbestisi imkanı da ortadan kalkıyor. Bunu temin etmek için kural vekille 

takip edilen işlerde tebliğin vekile yapılması meğerki zorunlu müdafilik hallerinde şüpheli 

veya sanık kendisine bir müdafi görevlendirildiğinden haberdar olmasın. 

 İkinci eksiğimize gelelim. Savcının yetkisinden bahsederken c. savcısının 

soruşturmaya ilişkin ve kovuşturmaya ilişkin görevleri olduğunu söyledik. Kovuşturmaya 

ilişkin görevleri; açtığı davayı takip etmek, gerekiyorsa duruşmalara katılmak ve verilen 

hükme karşı kanun yoluna başvurmak. Bu ana yetkilerinin dışında birtakım alt yetkileri de 

vardır. Duruşmaya katılmaya ilişkin düzenlemede (CMK-m.188) c. savcısı zorunlu bir süje 

olarak belirtilmiştir. Duruşma hazır süjelerin ve katılması zorunlu süjelerin yani mahkeme 

heyeti, savcı, sanık, zorunlu müdafilik gerektiren hallerde zorunlu müdafinin varlığının 

tespitiyle başlar. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi yoksa mahkemenin duruşmayı açma imkanı 

da yoktur. Buna baktığınızda Türkiye’deki bütün duruşmalarda savcının yer aldığı gibi biz 

izlenim edinirsiniz. Fakat yürürlük kanununa geçici bir madde eklendi. Asliye ceza 

mahkemelerindeki duruşmalara savcının katılması öce 2012’ye sonra 2015’e en son da 

2020’ye kadar ertelendi. Yani asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara c. savcıları 

katılmazlar. 

 Bir husustan daha bahsedelim. Savcıların yer bakımından yetkilerinin mahkemelerin 

yer bakımından yetki kurallarına bağlı olduğunu söylemiştik. Bunun 3 tane istisnası vardır; 

1- Milletvekilleriyle ilgili yapılan düzenleme uyarınca milletvekillerinin işledikleri suçlar 

söz konusu olduğunda soruşturma Ankara C. Başsavcılığı tarafından yapılır ve dava 

da Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülür. 

2- Valilerin görev süresinde işledikleri suçlarda soruşturma o valinin bulunduğu il hangi 

bölge adliye mahkemesinin yetki sahasındaysa o bölge adliye mahkemesinin 

bulunduğu yerdeki başsavcılık tarafından soruşturma işlemleri yapılır ve dava o yer 

ağır ceza mahkemesinde görülür.  

3- Terör suçlarıyla ilgili soruşturmalarda görevli ve yetkili savcılık; il merkezinde 

bulunan başsavcılıklar olup dava ada il merkezlerinde bulunan ağır ceza mahkemeleri 

tarafından görülür. O yüzden Bakırköy terör savcılığı veya terör yargılaması yok. 

Hepsi Çağlayan’daki terör savcılıkları tarafından soruşturuluyor ve Çağlayan’daki ağır 

ceza mahkemeleri tarafından kovuşturma işlemleri gerçekleştiriliyor. 
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KORUMA TEDBİRLERİ 
 Koruma tedbiri dediğimiz tedbirler ceza muhakemesinin amaçlarını temin etmek 

amacıyla (birazdan o amaçların neler olduğunu söyleyeceğiz) soruşturma veya kovuşturma 

sürecinde verilen görünüşte haklı tatbiki zorunlu ve bir anayasal hakkı sınırlayan tedbirlerdir.  

 Ceza muhakemesinin nihai amacının temin etmek olduğuna göre iki farklı hal söz 

konusu olabilir; 

1- Maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını temin etmek amacıyla tedbire başvurulabilir. 

Yani delillerin elde edilmesi veya toplanması amacıyla tedbire başvurulabilir.  

2- Verilecek hükmün kağıt üstünde kalmasını önlemek amacıyla tedbire başvurulabilir. 

Çünkü muhakemenin nihai amacı infaz edilebilir bir hüküm tesis etmektir.  

Bu iki özelliğin var olduğu durumlarda biz tedbirden bahsedebiliriz ancak bunun 

dışındakilerde artık işlemin niteliği başka bir yere tekabül eder. Örneğin bazı kitaplarda 

gözlem altına alma (şüphelinin akıl sağlığının denetimi için bir sağlık kurumuna 3 hafta 

süreciyle yatırılması) koruma tedbiri olarak ifade edilmektedir. Bu bir koruma tedbiri değildir. 

Çünkü ne maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacı vardır ne de verilecek hükmün kağıt 

üstünde kalmasını önlemek amacı vardır. Bunlar muhakemenin sürdürülebilirliği bakımından 

koşul denetimi mahiyetinde işlerlerdir. Yine beden muayenesi Bahri Öztürk’ün kitabında ispat 

içerisinde anlatılmaktadır. Halbuki beden muayenesi ispat vasıtası elde edilmek için yapılır.  

Tedbirler bakımından ikinci ayrım, koruma tedbirleri ile önleyici tedbirler arasındaki 

ayrımdır. Koruma tedbiri dediğimiz tedbir türü ya şüpheli veya sanığa yönelik tatbik edilir 

veya suç şüphesinin ortadan kaldırılması sürecinde üçüncü kişiye tatbik edilir. Her halükarda 

koruma tedbiri ancak somut bir suç şüphesinin ortadan kaldırılması sürecinde uygulanırlar. 

Fakat bizim koruma tedbiri dediğimiz tedbirlere (yakalama, gözaltı, telekomünikasyonun 

denetlenmesi, geçici tutma vs.) birebir benzeyen ve fakat koruma tedbiri niteliğinde olmayan 

tedbirler vardır. Nerede var? Önleyici Kolluk Mevzuatında var, PVSK-m.4, 13’te –bunu 

anlatacağız- herhangi bir suç şüphesinin olmadığı durumlarda bile tutmadan bahsediliyor. 

Örneğin yurda yasal olmayan yollardan girmiş veya yasal yollarla girmiş olmakla birlikte 

kalma hakkını kaybetmiş kişiler kolluk tarafından tutulurlar ve deport edilirler. Burada 

yapılan işlem suç şüphesi üzerine yapılan bir işlem değildir, bir idari tedbirdir. Yahut bir ıslah 

veya gözetim kurumunda tutulması gerekirken oradan kaçmış kişiler kolluk tarafından tutulur 

ve ilgili birime tekrar iade edilirler. Burada yapılanlar bir tehlikenin ortadan kaldırılmasına 

yönelik işlemlerdir. Dolayısıyla bu işlemler nitelikleri ve uygulanışları itibariyle koruma 

tedbirine çok benzemesine rağmen aslında önleyici tedbirlerdir. En somut biçimde ortaya 

çıkanlardan bir tanesini söyleyelim;  

PVSK-m.9’da düzenlenen önleme araması veya PVSK ek m.17’de düzenlenen önleme 

düzenlemesi. Bunların temel özelliği şudur; suç şüphesiyle ilişkili olmayıp bir tehlikenin 

ortadan kaldırılması amacıyla kararlaştırılırlar ve tehlikeyi ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

uygulanırlar. Dolayısıyla tehlike ortadan kalktığında bu tedbirlerin de uygulanabilme imkanı 

kendiliğinden ortadan kalkar. Önleyici olmaları bunların uygulanması sırasında suç 

soruşturması veya kovuşturmasını gerektirecek delil elde edilmesine engel değildir. Bir 

önleme araması sırasında aranan kişilerin üzerinden ruhsatsız silah veya uyuşturucu madde 

çıktığında önleme araması hukuka uygun olmak koşuluyla elde edilen ispat vasıtaları bir 

soruşturmanın başlangıcında delil olarak kullanılabilir. 
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Dolayısıyla önlemeyle adli tedbir arasındaki temel fark; 

Birisi bir suç şüphesi üzerine verilir diğeri tehlike üzerine verilir. Adli olanda muhatap 

bellidir. Ya şüpheli/sanıktır veya bir ispat vasıtasının elde edilmesi gereken üçüncü kişidir. 

Önleyici olanda muhatap belli değildir. Önleyici olanlarda ölçülülük tehlikeye göre belirlenir 

ve belirsiz kişiye tatbik edilir. Adli olanda ölçülülük şüpheye göre yani delil durumuna göre 

belirlenir. İkisinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor.  

Koruma tedbirleriyle ilgili bizim temel paradoksumuz şudur; koruma tedbirleri 

dediğimiz tedbirler anayasal bir hakkın sınırlanmasını sonuçlar. Herhangi bir anayasal hakla 

ilişki içerisine olmayan bir tedbir yoktur. Bu bizi hangi sonuca götürür? Anayasa’da temel 

hak ve hürriyetlerinin sınırlanmasına ilişkin kuralların tamamının koruma tedbirleri 

bakımından da geçerli olduğu sonucuna götürür. Dolayısıyla CMK-m.90’da açıkça ifade 

edilmese bile yakalama veya gözaltı bakımından ölçülülüğü aramak durumundayız. Çünkü 

Anayasa m.13 diyor ki; temel hak ve özgürlükler ancak bu kanunda belirtilen sebeplerle 

demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmak, hakkın özüne dokunmamak ve ölçülü 

olmak koşullarıyla sınırlandırılabilirler. 

 O halde m.17, 19, 20, 21’i sınırlayan her türlü kamusal müdahale m.13’te çizilen 

çerçeve ve maddede belirtilen nedenlerle bağlı olarak uygulanmalıdır. Bir örnek verelim; 

2015’te çıkartılan güvenlik paketini hatırlarsanız orada kolluğa bir arama yetkisi verildi. 

Kolluğa verilen arama yetkisinin mahiyeti şuydu; durdurma durumunda kolluk görevlisi 

kişinin kendisine veya etrafına zarar verebileceğine ilişkin bir sebebin bulunması, tehlikenin 

varlığını tespit etmesi durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmeliğe göre 

mülki amirler tarafından belirlenmiş kolluk amirleri tarafından verilecek sözlü emir ile 

aracının dışarıdan bakıldığında görünmeyecek yerlerin ve eşyanın aranmasına ilişkin bir 

hüküm koydu. Anayasa Mahkemesi yaklaşık 1 ay önce bu hükmü iptal etti. Çünkü m.20-21’e 

göre arama ancak yazılı emirle olabilir. Kolluk amirine sözlü emirle arama yetkisinin 

verilmesi açıkça Anayasa’ya aykırı bulundu. Bunun dışında başkaca hukuka, sistemin 

bütününe aykırı ve saçma hükümler vardır. Zaten 2015 itibariyle CMK’da ciddi sorunlar 

vardır. 

 Koruma tedbirlerinin her biri bakımından Anayasa’da çizilen çerçeveye uygun 

davranılmak durumundadır. Bu çerçeve sadece o tedbire ilişkin verilen karar bakımından 

değil o tedbirin uygulanması ve sonlandırılması bakımından da geçerlidir. Örneğin 

tutuklamada makul süre CMK’da yer almamaktadır, CMK sadece azami sürelere yer vermiş 

durumdadır. Ama biz makul süre koşulunu Anayasa’dan çıkarıyoruz. Dolayısıyla koruma 

tedbirlerine karar verilmesi ve uygulanması bakımından bağlayıcı olan sadece CMK değildir. 

İkinci olarak AİHM’in her bir tedbire ilişkin olan hakka dair verdiği kararlar bizim için bir 

yorum kaynağıdır. Tedbirlerin çoğuna ilişkin yönetmelikler vardır. Bunlar da bizim için 

kaynak olabilir ama bağlayıcı değildir. Dolayısıyla bu yönetmelik hükümlerini kullansak bile 

kanuna ve anayasaya uygun olup olmadığını denetleyerek kullanmak zorundayız. 

 Koruma tedbirlerini tanımladık. Tasnifini önleyici ve adli tedbirler diyerek yaptık. 

Ortak özelliklerinden bahsediyorduk. İlki hükümden önce bir anayasal hakkın 

sınırlanmasıydı. Hükümden sonra zaten kesinleşmiş ve tesis edilmiş bir mahkumiyet hükmü 

olacağı için ona dayanarak bir temel hakkı sınırlayabiliyoruz. Ama hüküm öncesi masumiyet 

karinesini kabul ettiğimiz bir muhatap var dolayısıyla bir taraftan masum olduğunu kabul edip 

diğer taraftan bir anayasal haktan mahrum bırakılması bir başka meşruluk nedeni gerektirir.  
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Koruma tedbirlerinin tamamı araç mahiyetindedirler. Koruma tedbirlerinin hiç biri 

nihai bir amaç olarak ortaya çıkmazlar. Araç oluş başlangıçta söylediğimiz iki amacı 

gerçekleştirmek içindir Yani ya maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için bir araçtır veya 

verilecek hükmün kağıt üstünde kalmasını önleme için bir araçtır. Herhangi bir araçtan ve 

amaçtan bahsediyorsanız bu durumda hangi araca, ne şekilde ve ne kadar süre 

başvurulabileceği amaca göre belirlenmek durumundadır. Dolayısıyla amaca uygun olmayan, 

amacı tesis etmekle birlikte onu aşan bir kısıtlılığı sonuçlayan veya amaca nazaran daha ağır 

sonuçlar doğuran bir tedbir söz konusu olduğunda biz bunu ölçülülük çerçevesinde hukuka 

aykırıdır, diye nitelendirebiliriz. 

Koruma tedbirlerinin hepsi geçicidir, hiçbir tedbir ilanihaye sürmez. Bir 

kovuşturmanın son bulması ve hükmün kesinleşmesiyle beraber tedbir son bulur. Bu hüküm 

beraat olabilir, mahkumiyet olabilir. Mahkumiyetin kesinleşmesi durumunda artık biz 

tedbirden değil infazdan bahsederiz. Burada ulaşacağımız sonuç şudur; soruşturma veya 

kovuşturma bir biçimde son bulduğunda tedbir zaten kendiliğinden son bulur. 

Bazı tedbirler için kanunun öngördüğü azami süreler vardır. Gözaltındaki 4 günlük 

süre gibi. Bu gibi durumlarda tedbir yine benzer şekilde bu sürenin dolmasıyla son bulmak 

zorundadır.  

Her koruma tedbiri bir kanuni dayanağa istinaden tatbik edilebilirler. Bunu 

Anayasa’nın 13. maddesinden çıkarıyoruz. Çünkü Anayasa’nın 13. maddesi bir temel hak ve 

özgürlüğü ancak kanunla sınırlandırılabileceğini söylemektedir. O halde her bir tedbir bir 

temel hal ve özgürlüğü sınırladığına göre ancak kanunla düzenlenmesi durumunda 

başvurulabilir. Kanuni dayanak bize şu sonucu da veriyor; burada temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasına ilişkin bir kanun söz konusu olduğuna göre onun yorumlanması sırasında 

kıyasa başvurulabilmesi imkanı da yoktur. Hatırlarsanız ceza muhakemesi kurallarında 

kıyasın yapılabileceğini söylemiştik. Ancak sınırlayıcı hükümleri hariç tutmuştuk. Sınırlayıcı 

hükümlerin en açık örneği koruma tedbirleridir. 

İddialı bir ifade olacak koruma tedbirleri hiçbir zaman meşru değildirler. Çünkü 

masumiyet karinesi tanığınız adamı cezaevinde tutuklu olarak bulunduruyorsanız veya masum 

dediğiniz adamın malına el koyup onun mülkiyet hakkını kısıtlıyorsanız bunun meşru olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir. Çünkü biz bu tedbirin yerine olup olmadığını hüküm 

kesinleştiğini anlıyoruz. Ancak verdiğimiz karar mahkumiyet şeklinde ortaya çıkmış olsa bile 

bazı tedbirlerin yerine olduğunu söyleyebilirsiniz. Örneğin tutuklama bakımından yerinde 

diyebilirsiniz. Kişiyi 3 yıl tutmuş üstüne de 10 yıl mahkumiyet vermişseniz, en azından 

infazda o 3 yılı düşeceksiniz. Ancak bir işlemin hukuka uygun olup olmadığı işlemin tatbik 

edildiği an belirlenir. Dolayısıyla meşruiyeti sonradan verdiğiniz karara dayalı olarak geriye 

yönelik verilen karar meşrudur, diyebilme imkanımız yoktur. 

Koruma tedbirleri görünüşte haklıdırlar. Gerçekten haklı olup olmadıkları ancak 

yargılamanın sonunda tesis edilen hükümle anlaşılır. Dolayısıyla meşru olarak 

nitelendirilebilmeleri –hukuka uygun demiyoruz- mümkün değildir. Ancak koruma tedbirleri 

o anda bulunan koşullar dikkate alınarak amaç bakımından zorunlu oldukları için tatbik 

edilirler. O yüzden kanundaki düzenleme anayasal sınırın içinde olmak kaydıyla sadece 

tedbirin görünüşte haklılığını belirler ve görünüşte haklılığa ilişkin oluşturulan ölçütler –

örneğin tutuklamada kuvvetli suç şüphesi, aramada makul şüphe vs.- koşullarının varlığı 

durumunda biz tedbirin görünüşte haklı olduğu sonucuna ulaşırız. Gerçekten meşru olup 
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olmadıklarını anladığımız an hükmün verildiği ve kesinleştiği andır. Neden hukuka aykırıdır 

diyoruz ya da neden meşru değildir, diyoruz? Çünkü tutuklu tuttuğunuz adamın daha sonra 

beraatine karar verdiğinizde beraat hükmü kesinleştiğinde CMK-m.141 (Tazminat istemi), 

CMK-m.142 (Tazminat isteminin koşullar) uyarınca tazminat ödüyorsunuz. Eğer hukuka 

uygunsa biz tazminat ödememeliyiz. O yüzden tedbirler bu anlamda meşru değildirler, 

görünüşte haklıdırlar ve zorunlu oldukları için tatbik edilirler.  

Bir tedbire başvurma imkanı ancak zorunlu olduğu durumlarda söz konusu olabilir. 

Zorunluluğu “gecikemez” diye de ifade edebiliriz. Tedbirin konusu eğer o işlemin o an 

yapılmaması durumunda artık amacın gerçekleşemeyeceği sonucunda ulaşabiliyorsak ancak 

tedbire o zaman başvurulur. Telekomünikasyonun denetlenmesi ancak o an delil toplanması 

zorunluysa, gecikmemek gerekiyorsa başvurulabilir. Tutuklama ancak kişinin kaçma 

şüphesini gösteren somut olgular veya delilleri karartma tehlikesine yönelik davranışların 

bulunduğu durumda uygulama alanı bulunur. Bu, bize ancak gecikememe durumunda yani 

tedbire başvurulamazsa amacın gerçekleştirilmesi imkanının ortadan kalkacağı durumlarda 

söz konusu olabilir. Dolayısıyla görünüşte haklıdırlar, meşru değildirler ve ancak zorunluluk 

durumunda amaç elde edilemeyecekse tedbire başvurulur. 

Koruma tedbirleri bakımından en önemli koşul, ölçülülük meselesidir. Her bir tedbir, 

soruşturma konusu suç, o suça ilişkin her bir şüpheliye ilişkin delil tedbirle anayasal hakları 

ihlal edilen kişinin özel durumu varsa bunlar dikkate alınarak tedbirle sağlanmak istenen 

amaçla tedbir konusu hakkın sahibinin sınırlanan temel hakla arasında bir denge gözetilmek 

suretiyle uygulanır. Dolayısıyla eğer tedbirden beklenen amaçtan daha ağır bir ihlali o tedbir 

sonuçluyorsa biz bunun ölçülü olmadığı sonucuna ulaşırız. Bu, kategorik olarak bazı suçlarda 

tedbir uygulanmasını imkansız hale getirir. Örneğin sadece adli para cezası gerektiren bir 

suçta yakalama, tutuklama uygulanması açıkça ölçüsüzdür. Çünkü kişiyi mahkum etseniz bile 

tatbik edeceğiniz yaptırım özgürlükten yoksun bırakma sonucunu doğurmaz. Kanun koyucu 

bazen ölçülülük sınırını burada olduğu gibi kendisi çizer.  

Örneğin bir hakaret soruşturmasında arama kararı açıkça ölçüsüzdür. Çünkü hakaret 

iddiası bir suç olarak sabit görülse bile bu iddia çok kuvveti delillerle ispatlanabiliyorsa bile 

ya da yeterli şüpheye ulaşmış olsa bile şeref hakkı ihlal edildi mi, edilmedi mi, sorusuna 

cevap verebilmek için konut hakkını ihlal ediyoruz. Dolayısıyla açık ölçüsüzlük vardır. 

Dolayısıyla bazı tedbirler suç vasfı sebebiyle açıkça ölçüsüz olarak ortaya çıkabilirler. Bazen 

de şüphelinin sübjektif durumu tedbiri ölçüsüz hale getirebilir. Nerede gördük biz bu durumu? 

Balbay/Haberal kararında gördük. Anayasa Mahkemesi bütün diğer hukuka aykırılıkları 

söyledikten sonra, bu kişilerin seçilmiş milletvekilleridir, tutuluyor olmaları sadece Anayasa-

m.19’daki kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etmez, kendileri bakımından seçilme 

hakkını bireyler bakımından da seçme hakkını ihlal eder, dedi.  

Bu, her şüpheli veya her sanık bakımından geçerli olabilecek ölçüsüzlükleri kapsamına 

almaz. Örneğin; “İşimden gücümden olurum, çocuklarıma bakamam, kazanç elde edemem 

vs.” gibi sebepler bütün tutuklamalar bakımından kendiliğinden ortaya çıkar. Dolayısıyla 

bunlara dayalı olarak ölçüsüzlük iddiasında bulunmak mümkün değildir. Ancak sübjektif 

durum diğer kişilerden farklı bir değerlendirmeyi gerektiriyorsa, örneğin şüpheli birlikte 

yaşadığı çocuğunun 6 yaşında olup kanser hastası olduğunu ve tutuklanması durumunda onun 

tedavisini sürdürme imkanının olmadığını ileri sürüyorsa artık ölçülülük değerlendirmesinde 

çocuğun tedavisinin etkileneceğini ya da kısıtlanacağını da dikkate almamız gerekir.  



 

127 

 

Ölçülülük değerlendirmesi müdahale edilen hak esas alınarak yapılır. Dolayısıyla 

tedbirin hangi haklara müdahale ettiği, bu tedbirden nasıl faydalanabileceği arasında dengenin 

kurulması gerekir. 

Türkiye’de tartışılan bir durum vardır. Bazı tedbirlerde kümülatif etki denilen bir şey 

vardır. Bazı tedbirlerden kastımız da mülkiyet olabilir, özellikle de özel hayat olabilir. 

Telekomünikasyonun denetlenmesi kararı veriyorsunuz, haberleşmenin gizliliğini ihlal 

ediyorsunuz. Üstüne ya da aynı zamanda teknik araştırma kararı veriyorsunuz. Yani kamusal 

alandaki tüm faaliyetleri yani konut hariç ses ve görüntü kaydeden cihazlarla 

kaydediyorsunuz. Üstüne konutta, işyerinde arama işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Tek tek 

baktığınızda bu tedbir size ölçülü görünebilir ama hepsini bir arada uyguladığınızda 

muhatabın özel yaşam alanını yok etmiş olursunuz. Dolayısıyla tedbir tatbiki söz konusu 

olduğunda birden fazla tedbir uygulanıyor ise bu hakkın ölçülülük bakımından 

değerlendirmesi bütün tedbirler bir arada değerlendirerek yapılır. Çünkü aynı soruşturmadan 

bahsediyoruz, aynı savcılıktan bahsediyoruz. Tedbire karar verilerek özel hayatın gizliliği 

sınırlandırılabilir ancak bu biçimde birden fazla tedbir söz konusu olduğunda özel yaşama 

ilişkin hakkın tamamen ortadan kaldırılması sonucuna ulaşırız. Bu gibi durumlarda kümülatif 

etkiden bahsedilebilir. Yani tek bir tedbir o hak bakımından ihlal edilmiş değildir ancak bir 

arada uygulanan diğer tedbirler dikkate alındığında biz artık ölçüsüzlük sonucuna ulaşabiliriz. 

Son hususa değinelim. Kural olarak tedbirler bir karara dayanırlar. Karara 

dayanmasalar bile yargısal denetime tabi tutulurlar. Kural olarak bir hakim veya kanunla 

yetkilendirilmiş bir mercinin kararı üzerinde tedbir tatbikine gidilebilir. Tutuklama; hakim, 

arama; kural olarak hakim istisna olarak c. savcısı, konut veya işyeri olmamak koşuluyla 

kolluk amiri, yakalama; kimi durumlarda herkes, gözaltı; istisnasız olarak savcı. Böyle bir 

hakim kararının aranmadığı durumlarda da daha sonra eğer etkisi sürüyorsa yargısal denetim 

yolunun açık olması gerekir. Etkinin sürmesinden kasıt şu; örneğin el koyma kararı savcı 

tarafından verildiğinde 24 saat içinde hakim onayına sunulmalıdır, gözaltı toplu suçlarda 4 

gün sürebileceği için 4 gün içinde şüpheli/sanığın müdafii, kanuni temsilcisi, ikinci dereceye 

kadar kan hısımı sulh ceza hakimine başvurarak bu kararın gözden geçirilmesini isteyebilir. 

Arama bakımından ise bir onay prosedürü kanunda düzenlenmemiştir. Çünkü bunun hukuka 

aykırı olup olmadığının değerlendirilmesi yargılamada veya hüküm verildiğinde görülebilir. 

Arama sırasında el koyma kararı verilmişse el konan eşya bakımından ona prosedürünün 

yerine getirilmesi gerekir. Dolayısıyla etkisi devam etmeyen tedbirlerde açık bir onay hükmü 

ya da yargısal denetim hükmü yoktur.  

✓ Yakalama ve Gözaltı 

 Hem yakalama hem gözaltı soruşturmanın veya kovuşturmanın sürdürülmesi 

bakımından şüphelinin seyahat özgürlüğünün Anayasa’da belirtilen sürelerle ve hakim kararı 

olmaksızın kısıtlanmasını sonuçlayan tedbirin adıdır. 

 Yakalamayı ya da kişi özgürlüğüne yönelik tedbirleri tasnif ederseniz şöyle bir 

manzarayla karşı karşıya kalırsınız;  

m.146-147’de düzenlenen zorla getirme; ifade veya sorguyu temin etmek için şüpheli, 

sanık, tanık, mağdur, bilirkişi dahil bütün süjelere, muhataplara tatbik edilebilecek bir 

tedbirdir. Kişinin bulunduğu bir mahalledeki karakola bir yazı yazılır ve “Duruşma günü 

adamı al buraya getir.” denilir ve bir yakalama etkisi doğurmaz. Yakalama dediğimiz işlem ya 



 

128 

 

bir karar üzerine ya da karşılaşılan bir durum üzerine seyahat özgürlüğünün o an için 

kısıtlanmasıdır. Zorla getirmenin bünyesinde barındırdığı zor (güç kullanma yetkisi) ve 

yarattığı etki baştan itibaren sınırlıdır. Ben bilirkişi olarak dosyayı almaya gitmediğimde 

hakkımda zorla getirme kararı veriyorlar. Zorla getirmenin diğerlerinden farkı; yakalama, 

gözaltı, tutuklama dediğimiz üç tedbir sadece şüpheli, sanık hakkında uygulanabilirken zorla 

getirme herkes bakımından uygulanabilir.  

Yakalama bir emir üzerine bir hakim kararına bağlı olarak veya karşılaşılan bir durum 

üzerine kişinin seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Bu kısıtlama bir yakalama emri 

üzerineyse 24 saat içinde emri çıkartan mercinin önüne götürülmeyi kapsar. İşlem olarak 

tatbik edildiği durumlarda gözaltı riskini bünyesinde barındırır yani kişi daha sonra gözaltına 

alınabilir veya serbest bırakılabilir. Gözaltı, bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda 4 güne 

kadar adliyenin eli altında tutulmayı gerektirir. Tutuklama, gözden geçirme süreleri dışında 

kişinin bir tutukevinde muhafaza altına alınması anlamına gelir. 

Dolayısıyla sondan başlayacak olursak, tutuklama dediğimiz tedbir ya devamlılık arz 

eden bir delil karartma ihtimalinin ortadan kaldırılması içindir veya kaçma şüphesinin ortadan 

kaldırılması içindir. Gözaltı tedbiri; yapılacak belirli işlemlerin temin edilmesi için kişinin 

adliyenin eli altında tutulmasıdır yani bir tutukevinde değil. Yakalama tedbiri; bir sonraki 

işlemin temini için bir karar verilmesi olarak karşımıza çıkar. Bunlar arasında koşullar 

bakımından fark vardır, muhataplar bakımından fark var, ölçülülük bakımından fark vardır.  

Zorla getirme ancak davet üzerine gelmeyen kişi veya davet edilemeyen kişi için 

olabilirken; yakalama emri sanık için her zaman diğerlerinde yine davet üzerine gelmeme 

durumunda söz konusu olabilir.  

Yakalama emrinin uygulanış şekli tüm yurtta kişinin aranması şeklindedir yani bütün 

kolluk birimleri emirden haberdar edilirler ve görüldüğü yerde kişinin tutulmasını sonuçlar. 

Ama yakalama işlemi sadece muhatap olunan kollukla ilgilidir. Dolayısıyla her bir tedbir hem 

koşullar hem de ölçülülük bakımından farklı sonuçlar barındırıyor. Hangisi olursa olsun, 

bunların tamamı Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi özgürlüğünü ve güvenliğini 

sınırlar. Dolayısıyla m.19’da düzenlenen yükümlülüklere hem kanun koyucu hem de 

uygulayıcı uygun davranmak durumundadır. 

 Çok şablonik bir şeye geleceğiz; yakalama bakımından eski kitaplarda ikili bir ayrım 

vardı; müzekkereli yakalama-müzekkeresiz yakalama şeklinde. Bugün emirli yakalama-

emirsiz yakalama nitelendirmesi yapılmaktadır. Yakalama işlemi CMK-m.98’e göre verilmiş 

bir kararın infazı şeklinde yapılabilir veya böyle bir karar olmamasına rağmen m.90’da 

sayılan koşulların gerçekleşmesi sebebiyle yapılabilir. Dolayısıyla ister emre dayalı yakalama 

olsun isterse m.90’daki şartlar gerçekleşti diye yapılan yakalama olsun, uygulama koşulları 

neredeyse birebir aynıdır. Ne fark vardır? Sonuçları ve sebepleri farklıdır. 

 Gözaltı yakalanan kişinin tutulması şeklinde infaz edilir ama bütün bunlar bakımından 

kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin önleyici tedbirlerden bahsetmemiz lazımdır. Çünkü 

kişinin tutulması veya PVSK-m.4/A ifadesiyle muhafaza altına alınması sadece adli bir 

soruşturma çerçevesinde yapılan işlemler değildir. Kanun koyucu PVSK’da ve PVSK’ya 

atıfla Jandarma Teşkilat Kanunu’nda önleyici amaçla tutmaları düzenlemiş durumdadır. 

 Önce kısaca onlardan bahsedelim yani PVSK-m.4/A ve m.13’ten bahsetmemiz 

gerekiyor. 
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    PVSK’daki Düzenlemeler 
 Durdurma ve kimlik sorma   

Madde 4/A- (Ek: 2/6/2007-5681/1 md.)  Polis, kişileri ve araçları;   

a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,  

b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin 

faillerinin kimliklerini tespit etmek,   

c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,  

ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya 

muhtemel bir tehlikeyi önlemek,  

amacıyla durdurabilir.  

Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği 

izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak 

şekilde durdurma işlemi yapılamaz.  

Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; 

kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.    

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan 

süreden fazla olamaz.    

Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.   

Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu 

hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına 

yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan 

bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez. (Ek cümleler: 27/3/2015-6638/1 md.) Ancak, 

el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen 

bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin 

görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle 

yapılabilir. Kolluk amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Bu fıkra kapsamında 

yapılan araç aramalarına ilişkin olarak kişiye, arama gerekçesini de içeren bir belge verilir.  

Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli 

işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.   

Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, 

kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.   

Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması 

dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı 

haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. 

Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

hükümleri uygulanır.    

Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, 

bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu 

nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.   

Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli 

işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.    

Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu 

ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

 PVSK-m.4/A kolluğun durdurma ve kimlik sorma yetkisini düzenliyor. Seyahat 

özgürlüğü bakımından bir kısıtlama getirmektedir. Herhangi bir yere girme hakkının 

kısıtlanması örneğin “İstiklal Caddesi kapatıldı, girmeyin.” denilmesi bir durdurma yetkisinin 

kullanılmasıdır. Yahut kolluğun kamuya açık alanlarda bir noktada durup oradan geçen 

herkesi durdurması, bir önleme araması kararı varsa kararı infaz etmesi veya kimlik sorması 

yine bir önleyici işlem durumundadır. Bütün bu kişi özgürlüğüne yönelik tedbirlerin ilk geçiş 

kapısı her halükarda durdurma olarak karşımıza çıkar. PVSK-m.4’e bakarsanız durdurma 

yetkisinin önleyici amaçla düzenlendiğini görürsünüz. “Hangi sebepler durdurma yapılabilir?” 

sorusunda 1. bentte 4 tane sebepten bahsediyor; 

- Suç veya kabahatin işlenmesini önlemek; somut bir suç veya kabahatin 

araştırılmasından değil önlenmesinden söz ediyor. 
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- Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya 

kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek; önleyici değil adli niteliktedir. 

- Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit 

etmek; yine önleyicidir. Çünkü somut bir şüpheli veya sanıktan 

bahsedilmemektedir.  

- Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma 

yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek; önleyicidir.  

Kim tatbik edecektir? İşlemi gerçekleştiren kolluk birimi tarafından. 

Hangi şartlarda? Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve 

içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. 

Yani durdurma yetkisini takdir edecek kişi, kolluk görevlisi. Takdir ölçütü de kendi mesleki 

tecrübesine göre bu sayılan 4 nedenden birisi bakımından makul bir şüphe sebebinin 

bulunması. 

Yerinde bir düzenleme midir? Yerindelikle ilgili soruya verilen cevap genelde necip 

Türk polisinin namına dayanır yani keyfekeder uygulama yapabilmesi ihtimaline dayanır. 

Aslında normatif düzenlemede bir problem yoktur. Durdurma yetkisini vereceğiniz süje ya da 

makamın yaygın bir makam olması gerekir. Ama bu uygulamanın yerinde bir biçimde 

gerçekleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla durdurmaya ilişkin düzenlemede değil durdurmaya 

ilişkin uygulamada hatanın varlığından bahsedilebilir. Çünkü makam belirtiliyor, iki ölçüt 

belirtiliyor. Bu sebeplere ilişkin kendi mesleki tecrübesine göre makul bir sebebin varlığından 

bahsetmesi gerekiyor. Bu, muhatabın eşkalinin aranan bir kişinin eşkaline benziyor olması 

olabilir, 18 derecede palto şapka giymek gibi dışarıdan dikkat çekecek ya da kendisini 

gizlemesine yönelik bir kıyafetle dolaşıyor olması olabilir. Ama sonuç itibariyle makul 

sayılabilecek bir sebebin varlığına ihtiyacımız vardır. Nitekim bunu koyduktan sonra 

düzenleme durdurmanın anlık bir işlem olduğunu belirtiyor ve süreklilik arz edecek şekilde 

kişinin durdurulmasının mümkün olmadığını söylüyor yahut keyfi biçimde durdurmayı 

yasaklıyor. Yani durdurma yukarıdaki amaçlardan birisini temin etmek için makul bir sebebin 

varlığı durumunda yapılıyorsa o amaçlar bakımından hangi sonuç elde edilebilecekse o 

sonucun elde edilmesidir. Örneğin hakkında yakalama kararı bulunan kişileri tespit için 

durdurma yapılmışsa o kişinin GBT’sine bakıldıktan sonra kişinin hareket serbestisinin 

kısıtlanmasının ortadan kaldırılması gerekiyor. Dolayısıyla “Durdurma ne kadar sürer?” 

sorusunun cevabı; amaçla sınırlı olarak sürer. Ama bu, yakalama anlamına gelecek keyfi ve 

sürekli bir kişiyi tutma sonucunu doğurmaz. 

Nitekim devamında deniliyor ki, durdurma sebebi ortadan kalktığında kişi serbest 

bırakılır. Öncesinde ise kişiye durdurma sebebinin bildirilmesi ve buna ilişkin soruların 

sorulması. Bu sorulardan en önemlisi kimlik sorma meselesidir. Kolluk, sadece kişiyi 

durdurmakla yetkili değildir aynı zamanda durdurduğu kişinin kimliğini sormaya da 

yetkilidir.  

Bildiğiniz üzere kimlik beyanı kamu makamları bakımından bireylere getirilmiş bir 

zorunluluktur. Yerine getirilmemesi Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezasını 

sonuçluyor. Dolayısıyla bir kamu otoritesi kimlik sorduğunda bireyler beyan etmekle 

yükümlüdürler.  

Durdurma sonrasın işlem ne ise o işlem gerçekleştirilir. Eğer durdurulan kişinin 

kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri 
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alabilir. Bu tedbir kişinin tutulmasını kapsayabilir, kişinin üzerinin kontrolünü kapsayabilir. 

Sınır nedir? Ancak kişinin üzerindeki elbiseler çıkarılmaz veya aracın dışardan bakıldığında 

içerisi görülmeyen bölümlerin açılması istenmez. Dolayısıyla bu tatbik bir tehlikenin izale 

edilmesine yönelik bir delil elde etmeye yönelik değildir. Dolayısıyla bunun bir arama işlemi 

olarak değil bir kontrol işlemi olarak gerçekleştirilmesi gerekir.   

Türkiye uygulaması bakımından çok sorun üretmiyor çünkü halkın toplu olarak 

bulunduğu yerlerin neredeyse tamamına ilişkin il emniyet müdürlükleri sürekli olarak önleme 

araması kararı veriyorlar.  

Kimlik sorma aşamasına geçelim. Çünkü bunun bir yaptırımı vardır. Kolluk 

durdurduğu kişiye kendi kimliğini gösterdikten sonra kimlik sorabilir. Kişinin cevap vermesi 

durumunda eğer o kişi hakkında bir yakalama kararı vs. söz konusu değilse herhangi bir 

problem yoktur. Cevap vermiyorsa bir problemimiz var; kimliği tespit etmek zorundayız. Bu 

gibi hallerde kişi kimliği tespit edilene kadar tutulur. Eğer kişi kendi kimliğini ispat 

edemiyorsa gerekli kolaylık sağlanır. Tutma sonrası savcıya haber verilir. Gerekli olması 

durumunda CMK-m.100’e göre hakkında tutuklama kararı verilir.  

Sonuç olarak kişinin kimliğini ortaya koyamaması veya ispat edilememesi durumunda 

kolluğa verilen yetki kimliğin tespit edilmesinden ibarettir. 

Durdurma sonrası bakımından getirilen ikinci düzenleme ya da yetki kolluk tarafından 

tutmaya ilişkin düzenlemedir. PVSK-m.13’te yer alır; 

 Madde 13- (Değişik: 3/8/2002-4771/10 md.)    

Polis,  A) Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç işlendiğine veya suça 

teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan şüphelileri,   

B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları,   

C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya sarhoşluk hâlinde 

başkalarına saldıranları, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenler ile başkalarına saldırmaya 

yeltenenleri ve kavga edenleri,   

D) Usulüne aykırı şekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dışı etme veya geri verme kararı 

alınanları,   

E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karşı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını 

engelleyenleri, 

F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tüzükte 

belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teşkil eden 

akıl hastası, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya hastalık bulaştırabilecek kişileri,   

G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri,   

H) (Ek: 27/3/2015-6638/2 md.) Başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri,   

eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına alır, uzaklaştırır ya da yakalar ve gerekli kanuni işlemleri 

yapar.  

Yakalanması belirli bir usule bağlanmış kişilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

Yakalanan kişilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kişinin sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde her türlü tedbir alınabilir.   

Yakalanan kişilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması hâlinde sözlü olarak 

derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kişiler hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.   

Kişinin yakalandığı, istediği kanunî yakınlarına derhal bildirilir.   

Yakalananlardan,   

A) Uyuşturucu madde kullanmış olanlar ile sarhoş olanların,   

B) Zor kullanılarak yakalananların,   

C) Haklarında suç soruşturması yapılacak olan şüpheli ve sanıkların,   

Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir.   

Yakalanan kişilerden suç işlediği şüphesi altında olanlar adlî mercilere sevk edilir. Haklarında ıslah 

veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. Yakalama sebebi ortadan 

kalkanlar derhal serbest bırakılır. 
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 m.13 hem adli yakalamalara ilişkin hem önleyici yakalamalara ilişkin düzenlemeler 

barındırıyor. Fakat adli yakalamalarla ilgili bu düzenleme 2002’de getirilmiş, CMK ise 

2005’te getirilmiştir. Dolayısıyla adli yakalamalar bakımından bu hükmün zımnen CMK ile 

ilga edildiği sonucuna ulaşabiliriz, Güvenlik Paketi’yle eklenen bölümler hariç. 

 Polis kimleri tutabilir? Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş 

olanları kolluk ayılana kadar tutabilir. Usulüne aykırı olarak ülkeye girenleri veya hukuka 

aykırı biçimde ülkede kalmaya devam edenleri deport etme işlemi tamamlanana kadar polis 

tutabilir. Polisin aldığı tedbirlere direnenleri polis tutabilir. Bu tedbirler iki türlü olabilir; 

- Bir suç soruşturması kapsamında alınan tedbire riayet edilmemesi polis tutabilir.  

- İdari tedbir olabilir, mesela bir caddenin veya sokağın tehlikenin önlenmesi 

ihtimali varsa polis tutabilir. 

- Bir kurumda tedavi, eğitim ya da ıslahı için tutulan kişilerin bu tedbirlere 

uymaması durumunda polis bu kişileri tutabilir. 

- Akıl hastası, uyuşturucu madde, alkol bağımlılarını polis tutabilir. Dikkat edelim 

uyuşturucu madde kullananlardan bahsetmiyor. O zaten adlidir. 

- Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar 

verilen küçükleri polis tutabilir. Bu, Çocuk Koruma Kanunu’na göre alınmış bir 

tedbir kararı olabilir halihazırda çocuklara özgü infaz rejimi sebebiyle bir ıslah 

kurumunda tutulan çocuk olabilir. İnfaz rejimi dediğimize göre ortada bir 

soruşturma yok dolayısıyla bu kişinin tutulması da bir muhakeme işlemi değildir. 

Bir adli soruşturma söz konusu olduğunda bu adli soruşturmaya yönelik işlemin 

gerçekleştirilmesi için polis kişiyi tutabilir. Tuttuğu kişiyi ne yapar? Adli soruşturma söz 

konusuysa ne yapacağının üzerinde birazdan duracağız. Diğer durumda uyuşturucu madde 

kullanmış olanları ve sarhoş olanları, zorla tutulanları, hakkında suç soruşturması bulunanlar 

bakımından sağlık raporunu alır. Sonrasında suç şüphesi altında bulunanları adli 

soruşturmaya, haklarında ıslah veya tedbir alınması gerekenler ilgili kurumlara teslim edilirler 

ve diğerleri serbest bırakılır. 

Buradaki asıl problem şudur; yakalama nedenleri, tutma nedenleri ilk fıkrada 

sayıldıktan sonra düzenleme diyor ki; eylemin veya durumun niteliğine göre; koruma altına 

alır, uzaklaştırır, yakalar veya gerekli kanuni işlemleri yapar. Bu düzenleme 2015 öncesinde 

“gerekli kanuni işlemi yapar” şeklindeydi. Gerekli kanuni işlem amacı ortadan kaldırmak yani 

tehlikenin önlenmesiyle tehlikeden uzaklaştırmak, tedbirin ihlaliyse tedbirin ihlaline engel 

olmaktır. Bu düzenleme neden yapıldı? Bu düzenleme Gezi olayları sonrasında akla geldi ve 

2015’te de yapıldı. Gerekçe şuydu; bazen gözaltının abartıldığı durumlarda gözaltını tatbik 

edecek yer kalmaz o yüzden herkes nezarete götürülemez. Ne yapılması lazım? Tutmanız 

lazım. Neye istinaden tutmanız lazım? O zaman yoktu, şimdi var. Yani “uzaklaştırır” 

hükmünü dilediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Düzenleme ilk geldiğinde eleştiri bahsinde şu 

söylenmişti; Taksim meydanından beni alıyorsunuz, İstanbul emniyetinin yetki sınırının 

bittiği Gebze’ye götürüp beni bırakıyorsunuz. Bu, uzaklaştırmadır. Gezi sırasında emniyetin 

açıkladığı gözaltı raporuyla baronun açıkladığı arasında uçurum vardı. Aradaki fark da Ali 

Samiyen Stadı’nın arkasındaki otobüslerde, Fatih’te Vatan Emniyet’inin arkasındaki 

otobüslerde. Yani fiilen tutulma var ama resmen bir gözaltı işlemi yapılmadı. Bu, 

uzaklaştırmayı temin etmek için yapılmış bir düzenlemedir ve usuli hiçbir güvence tanımıyor. 

Çünkü gözaltına alındığınızda nezaret kaydınızın alınması lazım, tutan kolluk görevlisinin 
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tutanağa bağlaması lazım. Ancak bu işlem bakımından bu söz konusu değildir. Koruma 

tedbirlerinin ortak özellikleri ve Anayasa m.13 bağlamında değerlendirildiğine kanunilik 

ilkesine aykırıdır. “Uzaklaştırma ne demektir?” veya “Uzaklaştırma nereye kadar olur?” 

sorularının cevabı yoktur. O zaman eleştirildiğinde şöyle cevap veriliyordu; “Bomba var, 

polis burnunu sokmak isteyenleri uzaklaştırmasın mı?” Bunun için bu düzenleme yapılmadı. 

Şöyle örnekler görürsünüz; her şekilde muarız adamalar vardır, en bilindik örneği 

Antalya’daki çiftçidir. Mesela o adam başbakan ya da cumhurbaşkanı Antalya’ya her 

gittiğinde alınıyor. Bunun adı önleyici tutma aslında. Nerede var? Sporda Şiddet ve 

Düzensizliğin Önlenmesi’ne İlişkin Kanun’da var. Kişi hakkında tedbir kararı verilmişse kişi 

maç saatlerinde karakola gidip orada 90 dakika boyunca bekliyor. Çünkü aksi ihtimalde 

yeniden kamu düzenini bozma riski vardır.  

Suç şüphesi söz konusu değilse gerçekleştirilen tutma işleminin önleyici mahiyette 

olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla önlenmek istenen ne ise söz konusu suçun işlenme 

tehlikesinin ortadan kalktığı an itibariyle sonlandırılmalıdır. Ama her önleyici tutma sonraki 

aşamada adli soruşturmaya pekala dönüşebilir. Bu, tutma sebebiyle kişinin suç işlediğinin 

anlaşılması şeklinde olabilir. Bizi asıl ilgilendiren; adli soruşturmalarda tatbik edilen tedbirler 

de bu bağlamda bugün için yakalama ve gözaltı tedbiridir.  

Yakalama koruma tedbirine dair CMK’da herhangi bir tanımlama olmadığını 

görürsünüz. Yine yakalamaya ilişkin düzenleme herhangi bir süre sınırı da öngörmemektedir. 

Yakalama bir suç şüphesi nedeniyle şüpheli veya sanığın hareket özgürlüğünün anlık biçimde 

kısıtlanmasıdır. Anlık biçimde diyoruz çünkü yakalama tedbiri infaz edildiği anda artık son 

bulmak durumundadır. Yani kişi tutulduğunda, kimliği tedbir edildiğinde şu alternatifler olur; 

ya bu kişi hakkında gözaltı kararı verilmek durumundadır ve tedbir gözaltına dönüşmek 

durumundadır, ya da bir emir kapsamında bir tutma söz konusuysa, yakalama söz konusuysa 

o emre göre emrin infazı gerçekleştirilmek durumundadır veya yapılması gereken bir işlem 

söz konusuysa o işlemin gereği yerine getirilmek durumundadır. Örneğin yakalanan kişiyle 

ilgili kolluk görevlileri savcıya haber verdiğinde savcının birkaç farklı alternatifi olabilir. 

Savcı kolluk görevlilerine “gözaltına alın” diyebilir, bu artık yakalamanın son bulması 

anlamına gelir çünkü artık başka bir tedbir söz konusudur. İkinci olarak “İfadesini alıp serbest 

bırakın.” diyebilir. Artık bu durumda ifade alma işlemi itibariyle yakalama son bulur, kişinin 

ifadesinin alınmasının teminine ilişkin bir zor söz konusudur. Üçüncü olarak bir emir 

kapsamında tutma söz konusuysa o emrin gereğinin yerine getirilmesi için kişinin hareket 

özgürlüğü kısıtlanır. Sonuç olarak yakalama infaz edildiği anda artık son bulan bir tedbirdir. 

İnfazın ne şekilde yapılacağı üzerinde duracağız. 

CMK’ya baktığımızda kanun iki farklı yakalamadan söz ediyor. Bunlardan bir tanesi 

bir yakalama emrine dayanan hallerdir, diğeri de bir durum üzerine gerçekleştirilen 

yakalamalardır. Bu gibi hallerde herhangi bir yakalama emri söz konusu değildir. Soruşturma 

evresinde ortaya çıkan bir durum yakalamayı gerekli hale getirir.  

Öncelikle yakalama emrinden bahsetmek gerekir. Çünkü yakalama emri esasında 

kural olarak tatbik edilmesi gereken iş veya işlemdir. Eğer yakalama emri tatbik edilemiyorsa, 

infaz edilemiyorsa ya da yakalama emrinin koşulları sağlanamıyorsa bu durumda yakalama 

işlemi doğrudan gerçekleştirilebilir. Dikkat edelim, 3 farklı teknik terim kullanıyoruz; 

yakalama emri, yakalama işlemi ve birazdan bahsedeceğimiz yakalama talimatı.  



 

134 

 

İşlem denilen şey, fiziken tatbik edilen durumlardır. Dolayısıyla ister emirli yakalama 

olsun ister emirsiz yakalama olsun her birinin infazı, o fiili tutma şeklinde gerçekleştirilir. 

Fakat emir dediğimiz durumlarda bizim yakalamayı tatbik etmemiz bir sulh ceza mahkemesi 

veya mahkeme kararına dayanır. CMK-m.98 yakalama emrinin ne şekilde ve hangi 

durumlarda verileceğini düzenlemektedir. 

 Düzenlemeye bakarsak çağrı yapılamayan veya çağrı üzerine gelmeyen şüpheli veya 

sanık hakkında, soruşturma evresinde sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde hakim veya 

mahkeme yakalama emri düzenleyebilir. Bu gibi durumlarda iki ihtimal söz konusu olabilir. 

İlk olarak şüpheli veya sanık davet edilmiş, davet kendisine ulaştırılmış olmasına rağmen bu 

davete uymamış ve gelmemiştir. İkinci ihtimalde şüpheliye çağrı yapılmamaktadır. Bunun 

sebebi adresin bilinmemesi olabilir veya çağrının yapılması çağırının amacını ortadan 

kaldıracak mahiyettedir. Örneğin kişi kendisiyle açılan soruşturmada çağrıyla davet 

edildiğinde bu sebeple kaçması ihtimali gündeme gelecekse artık bu durumda çağrı 

yapılmaksızın yakalama emrinin çıkartılması mümkündür. Bu, bir soruşturma veya 

kovuşturmada verilebilecek yakalama emrini düzenler. Maddenin devamında yakalandıktan 

sonra kolluk görevlilerinin elinden kaçan veya ceza infaz kurumundan kaçanlar bakımından 

düzenleme getirilmiştir; kolluk görevlileri hem infaz kurumu yönetimi hem C. Savcısının 

hakim kararına ihtiyaç duymaksızın yakalama emri düzenleyebileceklerdir.  

 Kural olarak yakalamanın infazın gerçekleştirildiği anda son bulmasıdır. Ama emrin 

infazında düzenleme; yakalananın yani bir emre istinaden tutulan kişinin emri çıkartan 

makamın önüne götürülmesi zorunluluğudur. Ancak bunun için de 24 saatlik bir azami süre 

öngörülmüştür. 24 saat içinde bir emre istinaden yakalanan kişi emri çıkartan makamın 

huzuruna götürülür. Bu çıkartılan makam savcının isteği üzerine sulh ceza hakimi, doğrudan 

mahkeme veya infaz kurumu vs. olabilir. Ancak kim çıkartırsa çıkartsın kişi maksimum 24 

saat içinde o merci önüne çıkartılmak durumundadır. Eğer çıkartılamıyorsa yani 24 saatlik 

süre çıkartmak için yeterli değilse iki ihtimal söz konusu olur; bu emir yargısal merci 

tarafından çıkartılmışsa SEBGİS (ses ve görüntü aktarım sistemi) aracılığıyla bulunduğu yere 

en yakın sulh ceza hakimliğine veya mahkemeye çıkartılır ve gerçekleştirilen işlem SEGBİS 

aracılığıyla gerçekleştirilir. İkinci ihtimalde bir idari merci emri çıkartmıştır yani kolluğun 

elinden veya infaz kurumundan kaçan kişi söz konusudur, bu durumda da kişi o makama 

teslim edilir. Yani gözaltından kaçmışsa gözaltı, ceza evinden kaçmışsa infaz, tutulduğu an 

itibariyle yeniden icrasına başlanan işlemler olarak karşımıza çıkar. Gerek yakalama işlemi 

gerek yakalama işleminin tek muhatabı olabilir; şüpheli veya sanık. Dolayısıyla şüpheli veya 

sanık dışındaki kişilere yönelik olarak hem yakalama işleminin hem de emrin 

çıkartılabilmesinin imkanı yoktur. “Ne zaman çıkartılır?” sorusuna yönelik olarak çağrı 

yapılamayan veya yapılan çağrıya rağmen elde edilemeyen kişi bakımından yakalama emrinin 

çıkartılabileceğini söyledik. Bunun bir istisnası vardır, o da CMK-m.199’da 

düzenlenmektedir; 

Sanığın zorla getirilebilmesi  

Madde 199 – (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya yakalama emriyle 

getirilmesine her zaman karar verebilir. 

 

 Kovuşturma evresinde yani iddianamenin kabulünden sonra mahkeme sanık hakkında 

dilediği zaman yakalama emri çıkartabilir. Bunun için çağrı yapmasına, çağrının sonuçsuz 

kalmasını beklemesine ihtiyaç yoktur. Çünkü kovuşturma evresinde sanığın hazır bulunma 
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yükümlülüğü devam etmektedir. Dolayısıyla hazır bulunma yükümlülüğünün devam ettiği 

müddetçe kişinin hazır bulunmadığı an itibariyle artık mahkeme emir çıkartabilme imkanına 

sahiptir. Yakalama emri soruşturma evresinde bir hakimlik kararıyla olduğuna göre emre 

karşı başvurulacak yol itiraz kanun yoludur. Kovuşturma evresinde özel olarak belirtilemediği 

için ancak mahkemeden emri kaldırması talep edilebilir.  

Yakalama emrinin diğer yakalamadan ve kişi özgürlüğüne yönelik diğer tedbirlerden 

en önemli farkı; infazın yaygınlığıdır. Çünkü yakalama emrinde kişinin tüm yurtta bütün 

kolluk birimleri tarafından yakalanabilmesini sonuçlar. Zorla getirme hatırladığınız üzere 

kişinin oturduğu yerdeki kolluk aracılığıyla infaz edilirdi. Yakalama işlemi söz konusu 

olduğunda bu işlem (sadece işlem, emre dayanmaması durumunda) doğrudan bir kolluk 

görevlisi veya kolluk görevlileri tarafından infaz edilir. Ama emir söz konusu olduğunda 

kişinin bir sistem vasıtasıyla bütün yurtta görüldüğü yerde yakalanmasını sonuçlayan bir iştir. 

Bu yakalama işi İstanbul hakimliğinin çıkarttığı yakalama bakımından İstanbul ise 24 saat 

içinde götürülür. Ama eğer İstanbul mahkemesinin veya hakimliğinin çıkarttığı bir emir 

uyarınca kişinin 24 saat içinde İstanbul’a getirilebilme imkanı yoksa başvurulacak yol 

SEGBİS’tir. Bu, emirli yakalama olarak adlandırılan haldir. Daha sık karşılaşılan veya daha 

uygulanması problemli olan; herhangi bir emre dayanmayan yakalama işlemleridir. 

 CMK-m.90’a baktığınızda hem herkes bakımından hem sadece kolluk görevlileri 

bakımından herhangi bir emir veya karar olmaksızın doğrudan yakalama işlemi yapabilme 

yetkisi düzenlenmiştir. 

 Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler   

Madde 90 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:  

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.  

b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini 

belirleme olanağının bulunmaması.  

(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde 

sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı 

takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler.  

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, 

malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde 

kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.  

(4) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/7 md.) Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya 

başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal 

bildirir.  

(5) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/7 md.) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci 

fıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri 

doğrultusunda işlem yapılır.  

(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma amacının 

ortadan kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emrinin derhâl 

iadesi istenir. 

 

 Düzenleme uyarınca herkes bakımından yakalama imkanının bulunduğu durumlarda 

biz kolluk görevlileri bakımından da yakalamanın mümkün olduğu sonucuna ulaşırız. Yani 

herkes yakalama yapabiliyorsa kolluk görevlileri de zaten yakalama yetkisine sahiptir.  

Hem yakalama bakımından hem de bundan sonraki diğer tedbirler bakımından 

koşulları ve tatbiki üç başlık altında inceleriz; 
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1- Her bir koruma tedbiri bakımından hangi şartlarda o tedbirin uygulanabileceğine 

ilişkin koşullar söz konusudur, biz bunlara maddi koşullar diyoruz. 

2- Söz konusu tedbirin kim ve hangi merciler tarafından kararlaştırılabileceğine 

ilişkin şekli koşullar. 

3- İnfazın ne şekilde yani kim tarafından ve hangi sınırlamalara tabi olarak 

yapılacağına ilişkin koşullar. 

Yakalamanın maddi koşullarında öncelikle muhatabı belirlemek zorundayız. Kim 

yakalanabilir? Şüpheli veya sanık yakalanabilir. Fakat buraya bir sınırlama getirmek 

durumundayız. Çünkü bazı işler bakımından yakalama tedbirinin uygulanabilme imkanı 

yoktur.  

İlk olarak Anayasa m. 83 uyarınca yasama dokunulmazlığına sahip olan kişileri 

söyleyebiliriz. Bu kişilerin dokunulmazlıkları kaldırılmaksızın yakalanabilme ihtimalleri 

yoktur. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış 

olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar hariçtir.  

 İkinci olarak 1961 Viyana Sözleşmesi’ne göre diplomatik dokunulmazlığı bulunan 

kişiler hakkında yakalama tedbirinin uygulanabilmesi imkanı yoktur. 

 Üçüncü olarak 12 yaşından küçük çocuklar ve 15 yaşından küçük sağır ve dilsizleri 

ceza sorumlulukları olmadığı için yakalama tedbirine konu olamazlar. Bu kişiler bakımından 

soruşturma makamı tarafından yapılacak yegane işlem kimlik tespitinden ibarettir. 

Dolayısıyla 12 yaşından küçük bir çocuğun veya 15 yaşından küçük bir sağır ve dilsizin 

tutulması işlemine sadece kimlik tespiti işlemi adını veriyoruz ve bunun dışında bu kişilerin 

bir suç soruşturması kapsamında tutulabilmesi veya yakalanabilmesi imkanı yoktur.  

O halde bu 3 kategori dışında şüpheli veya sanığın kimliği ne olursa olsun yakalama 

bakımından herhangi bir sınırlamamız yoktur. Herkes tarafından bu kişiler dışındaki kişilere 

yönelik yakalama yapılmasının koşulları m.90/1’de düzenlenmiştir. Bir, suçüstü hali söz 

konusu olduğunda herkes yakalama yetkisine sahipti. İki, suçüstü bir fiilden dolayı takip 

edilen kişinin kaçma olasılığının olduğu veya kimliğinin tespit edilememesi halinde herkes 

yakalama yetkisine sahiptir. 

Birinci ihtimal dolayısıyla işlenmekte olan bir suç bulunmalıdır. İkinci ihtimalde 

henüz işlenmiş fakat kaçma ihtimali veya kimliğinin belirlenememesi ihtimalinin söz konusu 

olması gerekir. Bu gibi hallerde sadece kolluk görevlileri değil herkes söz konusu kişiye 

yönelik olarak yakalama tatbik edebilme imkanına sahiptir.  

Suçüstü bir filden dolayı takip edilen kişiden bahsedildiğine göre suçüstünün ne 

anlama geldiğine bakmamız gerekir. Kanunun 2. maddesinde suçüstü tanımına yer verilmiştir; 

 Tanımlar  

Madde 2 –  (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

… 

j) Suçüstü:  

1. İşlenmekte olan suçu,  

2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya 

başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,  

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu, 

İfade eder. 
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 Dikkat edersek kişinin üzerinde suçu işlediğini gösteren emareler bulunması 

ihtimalinde herkesin yakalama yapabilme imkanından bahsetmemiz mümkün değildir. Çünkü 

birinci ihtimalde kişi işliyor olabilir, ikinci ihtimalde işlemiş ve kaçıyor olabilir. Ancak bunun 

dışındaki durumlarda herkesin arama yetkisi olmadığına göre herkesin yakalama yetkisinden 

de bahsetme imkanımız yoktur. Ne hariçtir? Örneğin kişinin söz konusu koşulları sağladığı, 

bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın görülüyorsa mesela otomobil çalınmışsa ancak burada 

herkesin yakalama yetkisinden bahsedilebilir. Ne koşulla? Söz konusu fiilin işlenişiyle 

otomobilin görüldüğü an arasında fiilin işlenmesinin henüz gerçekleştirildiği nitelemesini 

yapabileceğimiz kadar kısa bir zaman dilimi olmalıdır. Bu zaman dilimi aşıldığında artık 

kişinin yakalanabilmesi imkanından bahsedemeyiz.  

 Kolluk görevlileri yakalama emri veya tutuklama kararı verilmesini gerektiren bir 

durumla karşılaşırlar, amirlerine veya savcıya ulaşma ihtimallerinin olmadığı durumda 

yakalama işlemini gerçekleştirebilirler.  

Kolluğun yakalama yetkisi bakımından 3 tane koşul söz konusudur ve bu koşullar 

bizzat kolluk tarafından denetlenmelidir; 

1- Kolluk görevlisi karşılaştığı bir durumun öncelikle yakalama emri düzenlenmesi 

gereken veya tutuklama kararı verilmesini gerektiren bir durum olup olmadığını 

değerlendirmelidir. Bu değerlendirmede tutuklama kararı bakımından yapacağı analiz, 

tutuklamanın koşullarına ilişkin bir hakim kararı ölçüsünde olmasa da bir değerlendirme 

yapmasını gerektirir. 

2- Bu değerlendirmenin doğru olup olmadığı hususunda denetim yapma yetkisi aslında 

kolluk görevlisine ait değildir, amirine veya prensip olarak c. savcısına aittir. Savcıya ulaşma 

imkanının olup olmadığını araştırmak, eğer ulaşabiliyorsa artık savcının talimatı 

doğrultasında işlem yapmak zorundadır. Eğer ulaşamıyorsa ve gecikmesinde sakınca varsa 

kolluk görevlisinin yakalama yapabilmesi gündeme gelir. Bu ifadeden hareketle biz şu sonuca 

ulaşabiliriz; savcılık veya kolluk amirlerinin bu anlamda yakalama talimatı verme yetkilerinin 

olduğu sonucuna ulaşırız. Amirlerine veya savcıya başvurma imkanı varsa ve ulaşabilmişse 

bu durumda nasıl hareket etmelidir? Bu sorunun cevabını iki aşamalı olarak yanıtlayabiliriz. 

- Amir veya c. savcısı kolluk görevlisinin yaptığı değerlendirmenin doğru olup 

olmadığına bakmak durumundadırlar. Yani hakikaten yakalama emri ve tutuklama 

kararı verilmesini gerektiren bir durum var mıdır, bakacaklardır. 

- Gecikmesine sakınca bulunan bir halin olup olmadığına bakmak durumundadırlar. 

Burada kast etiğimiz şey şudur; yakalama emri düzenlenmesini gerektiren bir durum 

var ve ben kolluk görevlisi olarak bu durumu tespit etmişsem amirime veya savcıya 

başvurduğumda yapılacak analiz hakikaten yakalama emrinin düzenlemek için zaman 

olmadığıdır. Gecikmesinde sakınca bulunan hali şöyle ifade ederiz; işlemin o an 

yapılmaması durumunda işlemle amaçlanan sonucun gerçekleştirilmesi imkanı ortadan 

kalkıyorsa gecikmesinde sakınca bulunan hal vardır. Eğer savcı gecikmesinde sakınca 

bulunan bir hal olduğunu düşünüyorsa yapacağı tek şey; sadece kolluk görevlisinin 

değerlendirmesini uygun bulmak ve yakalama talimatı vermektir. Dikkat edelim 

burada bir emir söz konusu değildir. Burada kolluk görevlisinin yakalama yetkisinin c. 

savcısı tarafından da değerlendirilip ulaşılan sonucun yerinde olduğunun tespit 

edilmesidir. O yüzden yakalama emri başka bir şey, yakalama talimatı başka bir şey. 

Yakalama işlemi ise bütün yakalamalarda fiilen gerçekleştirilen işlemin adıdır. 
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Bunlar yakalamanın maddi koşullarıdır. Aynı zamanda kimlerin de yakalama kararı 

verebileceğini de görmüş olduk. Burada özel olarak değinilmesi gereken hal, takibi şikayete 

bağlı suçlarda ortaya çıkar. Bildiğiniz üzere takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet koşulunun 

gerçekleştirilmiş olması bir dava koşuludur. CMK-m.90/3’e bakalım; 

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, 

malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü hallerinde 

kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. 

 

 Bunu tersten okursak; bu durum dışında takibi şikayete bağlı suçlarda yakalamanın 

tatbik edilmesi şikayet koşulunun sağlanmasına bağlıdır. Çocuk, aklen veya bedenen malul, 

güçsüzlük veya hastalık sebebiyle kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 

işlenen suçlarda suçüstü hali olmak koşuluyla yakalamanın yapılabilmesi şikayet koşulu 

olmaksızın mümkündür. Tersten ifadeyle takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet olmaksızın 

yakalama imkanının olmadığıdır. 

 Yakalamanın uygulanmasına gelelim.  

Bu kapsamda ilk olarak zor kullanma yetkisini görelim. Yakalamadan bahsettiğimiz 

durumlarda yakalama da diğer tedbirler gibi bünyesinde bir zor barındırır. Yakalamanın infazı 

sırasında kolluk görevlisi veya herkes iki koşula uygun olmak şartıyla zor kullanma imkanına 

sahiptir. Bu koşullar hem zor kullanma yetkisinin meşruluk temelidir hem de zor kullanma 

yetkisinin sınırını belirler; 

- Zor kullanma ancak gerekliyse mümkündür. Sadece yakalama için değil tedbirler 

bakımından da bu söz konusu olur. Örneğin arama kararı bir binanın 11. katında 

gerçekleştiriliyorsa ya da yakalama için bir binanın 11. katına girilecekse pekala kapı 

çalınarak kişinin kapıyı açması beklenebilir. Ama kişinin kaçma ihtimalinin olduğu 

durumlarda ve bu kaçma ihtimali başka bir biçimde izale edilemiyorsa çalmadan 

doğrudan kapıyı kırma veya aynı ölçüde hızla yapılabilecekse bir çilingir marifetiyle 

kapıyı açtırmak gereklilik değerlendirmesi kapsamındadır. Yakalama söz konusu 

olduğunda ilk koşul; zorun gerekli olmasıdır. Bu, kişinin yakalamaya direnmesi 

şeklinde bir gereklilik temellendirmesi olabilir, kişinin fiziken denetim altına 

alınmasını temin etmek için kaçmasının önlenmesi şeklinde bir gereklilik 

değerlendirmesidir. Buradaki limit silah kullanma yetkisidir. Ceza genel hükümler 

derslerinde gördüğünüz için kısa geçiyoruz; yakalamayı temin amacıyla silah 

kullanma yetkisi ancak ölümü sonuçlamayacak durumlarda mümkündür. Bu gibi 

durumlarda silah kullanma yetkisi, kimliğin tespit edilebilme imkanının olmaması, 

tekrar yakalamanın yapılamaması ihtimali söz konusuysa mümkündür. Bunun dışında 

doğrudan bedene yönelik silah kullanma yetkisinin varlığından bahsetme imkanı 

yoktur. 

- Zor, ancak yakalamayı temin edebilecek ölçüde uygulanmalıdır. Bunu aşan bir durum 

söz konusu olduğunda artık yakalama bakımından zor kullanma yetkisini kabul etsek 

bile sınır aşıldığı için tatbik edilen zorun, hukuka aykırı olduğu sonucuna varırız. Zor 

kullanma yetkisinin özel bir görünümü kelepçedir. CMK-m.93’e bakalım; 

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli  

Madde 93 – (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, 

kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine 

ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir. 
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 Nakil sırasında kişinin kendisine veya çevresine tehlike yaratması durumunda kelepçe 

uygulanabilmesi mümkündür. İnfaz sırasında kaçma ihtimali söz konusuysa yine kelepçe 

tatbiki mümkündür. Birincisinde kişinin kendisine veya çevreyi korumak için kelepçeden 

bahsediyoruz, ikincisinde yakalama işleminin infazının temin edilebilmesi bakımından 

kelepçeden bahsediyoruz. Bu durumun istisnası Çocuk Koruma Kanunu m.18’de 

düzenlenmiştir; 

Çocuğun nakli 

MADDE 18 - (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde 

çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek 

tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 

 

 Dolayısıyla alınacak tedbirler zincir, kelepçe veya buna benzer aletler bakımından 

mümkün değildir.  

Kişinin fiziken denetim altına alınması yakalama işlemidir. Dolayısıyla yakalamada 

infazın birinci aşaması kişinin denetim altına alınmasıdır. Bu, bünyesinde gerekli ve ölçülü 

miktarda zoru da barındırır.  

İkinci işlem güvenlik araması olarak adlandırılacak arama işlemidir. Yakalamanın 

infazından sonra kolluk görevlisi veya yakalamayı bizzat gerçekleştiren kişi, kaçmasını, 

kendisine veya başkasına zarar vermesini önleyecek tedbirler alır. Bu esnasında üzerini de bu 

tedbirlerin temini amacıyla arayabilir. Üzerinde silah veya kendisine ya da başkasına zarar 

verme imkanı olan başka bir aletin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla işlem 

gerçekleştirebilir.  

Bundan sonra artık yapılacak işlem yani tutma-güvenliğin sağlanması işlemlerinden 

sonra hakların ve isnadın anlatılmasıdır.  

Yakalama işlemi tatbik edildiğinde bireye yönelik zor kullanma söz konusudur. 

Dolayısıyla zor kullanma sonrasında kişiye yakalama sebebi, hangi fiil sebebiyle yakalama 

işleminin tatbik edildiği, haklarının neler olduğu anlatılmak durumundadır. Bu işlem, yazılı ve 

daha sonra da anlatmak suretiyle infaz edilir. Eğer ilk anda yazılı olarak yapılması mümkün 

değilse sözlü olarak anlatılır, daha sonra bu anlatım tutanağa bağlanır. Anlatılması gerekenler 

nelerdir?  

İsnadın yani hangi fiil sebebiyle hakkında soruşturma sürdürüldüğünün anlatılmasıdır. 

Daha önce şüphelinin haklarından bahsederken değinmiştik, burada anlatılması gereken soyut 

suç vasfı değildir. Kişinin hangi davranışı sebebiyle yakalamanın tatbik edildiği gerçek bir 

ilişki kurularak anlatılmalıdır. 

İkinci olarak susma hakkı. 

Üçüncü olarak yakınlarına haber verme hakkı. 

Dördüncü olarak lehine olan delilleri sunabilme imkanına sahip olduğu, bunların 

toplanmasını isteme ve bir müdafiden yararlanma hakkına sahip olduğu şüpheliye anlatılır. 

Yakalama işlemi bünyesinde yakalamanın ne zaman gerçekleştirildiği, hangi kolluk 

görevlileri tarafından gerçekleştirildiği, zor kullanıp kullanmama hususundaki durumu tespit 
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eden bir tutanağa bağlanmak zorundadır. Bu özellikle yakalama anının belirlenmesi 

bakımından önemlidir. Çünkü yakalama anı itibariyle biz kişinin özgürlüğünü kısıtladığımıza 

göre bu an gözaltı süresinin başlangıcı olacak, tutuklama veya daha sonra hüküm söz konusu 

olursa hükümden mahsubu için önemlidir. O yüzden hangi anda saat ve dakika belirtmek 

suretiyle kişinin yakalama anının tutanakla tespit edilmesi gerekir. 

Yakalama anında zor kullanılmışsa, kişi hakkında gözaltı kararı verilmişse, gözaltı 

süresinin uzatılmasına karar verilmişse, gözaltı süresinde kişi bir yerden bir yere 

nakledilmişse bütün bu işlemler sırasında sağlık raporu alma zorunluluğu vardır. Yani kişi 

doğrudan doğruya zor kullanılarak yakalanmışsa her halükarda, zor kullanılmış olsun veya 

olmasın sonrasında gözaltına alma durumu varsa, sürenin uzatılması varsa veya nakil söz 

konusuysa her aşamada ayrıca sağlık raporu alınmalıdır. Zor kullanma söz konusu olmamış 

yakalama sonrasında serbest bırakma varsa böyle bir ihtimal söz konusu değildir.  

Bu tür bir uygulama ve düzenleme bizden başka dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yani 

toplam 4 günlük gözaltı süresinde 4 defa, eğer nakil söz konusuysa nakillerde sağlık 

raporunun tekrar tekrar alınması bir tek bize mahsustur. Çünkü bizim polis teşkilatımızın 

keyfi uygulamalarını engellemek için her bir aşamada sağlık raporunun alınması söz 

konusudur. Bunlar aslında sizin insan hakları hukukunda gördüğünüz usuli güvencelerle 

alakalıdır. Yani devlet gözaltına aldığı kişinin sağlık durumunu tespit etmek daha sonra olası 

bir risk ya da zarar söz konusu olduğundan kendisinin sebep olmadığını ispatlamakla 

yükümlüdür. Dolayısıyla sağlık raporu bir usuli güvence olarak karşımıza çıkıyor.  

İnfazından bahsediyorduk. Tutma-güvenliğe alma-haklar- sağlık raporu aşamalarından 

sonra ilgililere haber verilme ihtiyacından bahsedelim.  

Yakalama işlemi sonrasında her halükarda c. savcısına haber verme ve talimat 

doğrultusunda işlem yapılmalıdır. Zira emirsiz yakalamadan bahsediyoruz. Yakalama, 

yapıldığı an itibariyle savcıya haber verilemediği için yapılmış bir işlemdir. Dolayısıyla infaz 

tamamlandığında savcıya haber verilerek talimat doğrultusunda işlem yapılmalıdır. 

Kişinin yakınlarına haber verilmelidir, ikinci olarak. Kişi, yakalandığında, gözaltına 

alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında belirlediği bir yakınına veya bir başka kişiye bu 

işlemden dolayı haber verilir. Eğer bizzat haber vermesi soruşturma bakımından bir sakınca 

yaratmıyorsa temin edilir. 

Yabancı ülke vatandaşlarının söz konusu olduğu durumlarda, yazılı olarak karşı 

çıkmıyorsa vatandaşı olduğu ülkenin diplomatik temsilcisine haber verilir. Dolayısıyla burada 

getirilen düzenleme uyarınca eğer yabancı şüpheli veya sanık eğer haber verilmesini 

istemiyorsa yazılı olarak açıklamasının temin edilmesi gerekiyor. 

Dördüncü olarak, suçüstü halinden dolayı yakalama yapılmış ve bu suçun takibinin 

şikayete bağlı olduğu fark edilmişse bu gibi durumlarda suçtan zarar görenlerden en az bir 

tanesine haber verilir. Suçüstü halinin yapıldığı durumlarda kolluk veya üçüncü kişi 

tarafından yakalama yapılmışsa suçun işlenmesinin önlenmesi faaliyeti kapsamında bir işlem 

söz konusudur. En az bir tanesine haber verilerek şikayet hakkını kullanıp kullanmayacağı 

hususunda iradesinin alınması gerekir. 

Dedik ki yakalamanın herhangi bir süresi yoktur. Çünkü zaten emirsiz yakalamadan 

bahsediyoruz. Dolayısıyla birinci ihtimalde infaz tamamlanıp savcının talimatı doğrultusunda 



 

141 

 

işlem yapıldığına göre savcının talimatı kişinin serbest bırakılması şeklinde olabilir. Bu 

durumda yakalama son bulur.  

Savcı yakalanan kişinin ifadesinin alınmasını isteyebilir. Artık ifade işlemine 

geçildiğine göre yakalama son bulur.  

Savcı gözaltı talimatı verebilir, bu durumda da yakalama son bulur.  

Emirli yakalamalarda da emri çıkartan makamın huzuruna götürülene kadar 24 saatlik 

bir azami süre söz konusudur. Bu süre bittiğinde yakalama kendiliğinden son bulur. 

Diğer ihtimaller (serbest bırakma vs.) bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ihtimal 

kişinin gözaltına alınması ihtimalidir. 

Gözaltını yakalamadan ayıran temel özellik şudur; yakalama anlık ve geçiş işlemidir 

aslında. Ne yapılacağına karar verilmesi kişinin tutulmasına bağlıdır. Gözaltı Anayasa 

m.19’da belirtilen ve CMK-m.90’daki azami sürelerde kişinin adliyenin eli altında 

tutulmasıdır. Ne sebeple? Soruşturma işlemlerinin yapılması için zorunlu olması sebebiyle. 

Dolayısıyla yakalamadan ayrılan husus, gözaltının süreli bir işlem olmasıdır. 24 saat olabilir, 

toplu suçlarda 4 güne kadar olabilir. İkinci olarak gözaltı işlemi, yakalama gibi bir geçiş 

işlemi değildir, somut soruşturmanın koşullarına göre o soruşturmanın sürdürülebilmesi için 

bir zorunluluğa dayanır. Ne olabilir bu zorunluluk? Örneğin birden fazla şüphelinin söz 

konusu olduğu soruşturmalarda diğer şüphelilerin ele geçirilmesi için gözaltı kararı verilir. 

Sonuç itibariyle gözaltı işlemi o soruşturmada yapılması zorunlu ve belirli bir süre içinde 

yapılması gerekli olan işleler bakımından Anayasa veya CMK’da tanımlanan azami süre 

kadar kişinin tutulmasıdır. 

Gözaltını, tutuklamadan ayıran husus nedir? Tutuklamada biz bir kişiyi adliyenin eli 

altında değil tutukevinde tutuyoruz. Ama gözaltında adliyenin eli altında tuttuğumuza göre o 

4 gün içinde o kişiyle yapılması gereken işlemler söz konusudur. Yani kişi ya bir adli kolluk 

biriminin nezarethanesinde tutuluyor veya adliyedeki nezarethanelerde tutmak suretiyle infaz 

ediliyor.  

Gözaltı bakımından maddi koşulların ilki ölçülülüktür. Bütün koruma tedbirlerinde 

olduğu gibi burada da ölçülülüğü arıyoruz. Yakalamada da ölçülülüğü aramak zorundayız 

şüphesiz fakat yakalama diğer tedbirlerden farklı olarak emir dışında bir an karar verilmesi ve 

infazı gereken bir işlemdir. Ancak gözaltında ölçülülüğü daha somut bir şekilde görüyoruz. 

Yani gözaltı tedbirine başvurulduğu durumlarda; soruşturma konusu suç, mevcut delil durumu 

dikkate alınarak kişinin hürriyetinden 24 saat, 48 saat ya da 4 gün yoksun kalmasının ölçülü 

olup olmadığını değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla örneğin salt adli para cezasını 

gerektiren bir suçtan tutukluluk nasıl yasak ise gözaltında da aynı şekilde hukuka aykırılık 

sonucuna ulaşmalıyız. Bu gibi suçlarda soruşturma için savcı dilediği delil araştırma 

yöntemini ölçülü olmak kaydıyla benimseyebilir fakat bu delil araştırma işlemleri sırasında 

kişiyi hürriyetinden 24 saat ya da daha uzun süreli yoksun bırakacak gözaltı veya tutuklama 

gibi tedbirlere başvurma imkanına sahip değildir, açıkça CMK-m.91’de yazmıyor ama 

Anayasa’daki ölçülülük uyarınca aynı sonuca ulaşabiliriz.  

Gözaltının maddi koşullarından bahsediyoruz.  

Gözaltı da tıpkı diğer koruma tedbirlerindeki gibi ölçülü olmak zorundadır. 
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Gözaltı ancak kişinin tutulmasının zorunlu olduğu hallerde söz konusu olabilir. Bu 

zorunluluk, o soruşturma bakımından belirli bir zaman dilimi içerisinde yapılması zorunlu 

işlemlerin varlığını gerektirir. Dolayısıyla bir gözaltı işleminin hukuka uygun olup olmadığını 

gözaltı sürecine bakarak belirleyebiliriz veya gözaltı bittikten sonra geriye doğru yapılan 

işlemlere bakarak denetleyebiliriz. Yani o zaman dilimi içerisinde kişinin tutulmasını meşru 

kılacak bir zorunluluğun varlığına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla bu, bünyesinde şunu 

barındırır; ilk olarak işlem yapılmış olması gerekir, ikinci olarak o işlemin o zaman dilimi 

içerisinde yapılması zorunlu olması gerekir, üçüncü olarak kişinin suçu işlediği şüphesini 

gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Yani soruşturma bakımından başlangıç suç 

şüphesi değil, gözaltı işlemine ilişkin şüphe seviyesi somut delil şeklinde ifade edilir.  

Gözaltı  

Madde 91 – (2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu 

işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. 

 

Aslında şüphe ile ilgili ceza muhakemesindeki terminoloji tutarlı değildir, kendi 

içerisinde çelişkiler barındırıyor. Örneğin başlangıç şüphesi hiçbir yerde söylenmiyor, onu biz 

söylüyoruz. Uygulamada kuvvetli şüpheden bahsediliyor. Burada somut delile dayalı 

şüpheden söz ediliyor. Burada anlaşılması gereken husus esasında bakarsanız yine bir 

ölçülülük değerlendirmesi kriteridir. Somut delil denildiğinde sanki somut olmayan delil yok 

gibi düşünülmesin, bütün deliller öyle veya böyle somut olmak zorundadır. Şüphe dediğimiz 

durumlarda biz zihni kurgudan değil yine delile dayalı şüpheden bahsediyoruz. Dolayısıyla 

ölçülülüğe atıf yapılması gerekir. 

Kişinin tutulmasını meşru kılacak ölçüde bir şüphe seviyesine ulaşılması icap eder 

aksi takdirde gözaltının hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşırız.  

Kim karar verecektir? Kural, CMK’da öngörülen asıl sistem gözaltına karar verme 

yetkisinin c. savcısında olduğudur. İlk gözaltı anı bakımından kanun herhangi bir şekli 

belirleme yapmış değildir. Yani gözaltı talimatı sözlü de verilebilir yazılı da verilebilir Çünkü 

ilk gözaltına alma işlemi zaten niteliği gereği gecikmesinde sakınca bulunan bir işlemdir. 

Yakaladığınız anda bunu ya serbest bırakmak ya da gözaltına çevirmek zorundasınız. 

Dolayısıyla c. savcısının hazır bulunduğu durumlarda soruşturma işlemleri nitelikleri gereği 

yazılı olmak durumunda olduğu için gözaltı talimatı da yazılı olarak verilmelidir. Ancak 

savcının hazır olmadığı hallerde sözlü olarak gözaltı talimatının verilmesi ve bunun tutanağa 

bağlanması mümkündür. Birazdan bahsedeceğiz, gözaltı süresinin uzatılması söz konusu 

olduğunda artık gecikmesinde sakınca bulunan bir işlem yoktur. Çünkü gözaltı süresinin 

uzatılma ihtiyacı ve zamanı en az 24 saat önceden zaten bellidir. Dolayısıyla gözaltına almaya 

yönelik işlem eğer savcı orada hazır bulunmuyorsa sözlü olarak verilebilip tutanağa 

bağlanabilir. Fakat gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin işlemler kanun gereği yazılı olarak 

yapılmalıdır. Esasında soruşturma evresinde yapılacak işlemler bakımından kanunun açıkça 

belirtildiği haller dışındaki hallerde de işlemin yazılı olarak yapılması gerekir. Çünkü 

soruşturma evresi dediğimiz evre, yazılılığın geçerli olduğu bir evredir. Gecikmesinde sakınca 

bulunan ya da yazılı yapma imkanı olmayan hallerde sözlü talimat verilerek tutanağa 

aktarılabilir. Ancak bunun dışındaki işlemler yazılı olarak gerçekleştirilmek durumundadır. 

Sonuç olarak gözaltına alma eğer uzatma söz konusuysa gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin 

işlemler savcı tarafından gerçekleştirilir. 
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Kural olarak dediğimize göre bunun bir istisnası da vardır. Yine 2015’te yapılan 

değişiklikle İç Güvenlik Paketi’ne dönüyoruz. Suçüstü halleriyle sınırlı olmak ve m.91’de 

sayılan suçlarla sınırlı olarak kolluk amirine gözaltına alma yetkisi verilmiştir. Suçüstü hali ve 

maddede belirtilen suçlarla sınırlı olarak kolluk amiri 24 saate kadar gözaltına alabilmek 

imkanına sahiptir. 

 Hangi suçlar diye baktığımızda bir grup ağır suçları bir kenarı bırakırsak, hırsızlık, 

kasten yaralama, TMK’daki birtakım suçlar, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33. 

maddesine aykırılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesinde belirtilen suçlar gibi 

suçlar söz konusudur. Bu gibi suçlar söz konusu olduğunda kolluk amiri (İçişleri Bakanlığı 

tarafından çıkartılan yönetmeliğe göre mülki amir) 24 saate kadar gözaltı işlemi yapabilmek 

yetkisine sahiptir.  

 Bunun dışında toplu suçlarda yani 3 veya daha fazla kişinin birlikte soruşturulduğu 

suçlarda şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol 

açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar 

gözaltına alınma kararı verilebilir. 

 Bu düzenleme açıkça kanunilik ilkesine aykırıdır. Çünkü “toplumsal olay” şeklinde bir 

tanımlama mevzuatın hiçbir yerinde geçmiyor. İkinci olarak şiddet olaylarının yaygınlaşarak 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozacağı toplumsal bir olaydan bahsediliyor. Bunun 

belirleyicisinin kim olacağını bilmiyoruz. Anayasa'da bu durum için iki müessese vardır; 

OHAL ve Sıkıyönetim. Bunlar dışında bu tür bir belirleme yetkisi mülki amire mi ait olacak 

yoksa kararı veren kolluk görevlisine mi ait olacaktır?  

 Bu gözaltı yetkisinin asıl problemli tarafı şudur; gözaltı işlemini gerçekleştiriyoruz 

yani adli soruşturmada bir işlem yapıyoruz. Adli soruşturmada işlem yapıyorsak buna karar 

verme yetkisi savcıya ait olmalıdır. Burada kim karar veriyor? Kolluk amiri. Kolluk amiri 

valinin hiyerarşik astı olduğuna göre eğer bir şikayet mekanizması gündeme gelirse vali ile 

savcı arasında çatışmadan başka hiçbir anlama gelmez. Eğer savcı, valiye nazaran kendisi 

hiyerarşik ast durumunda hissediyorsa bu gibi hallerde bir sorun ortaya çıkmaz. Ancak böyle 

hissetmiyorsa erk çatışması haline gelir. Yani yetki gaspını da aşar yargı ile yürütme arasında 

çatışmaya sebep olur. Tekrar ediyoruz sadece suçüstü hallerinde ve maddede belirtilen 

suçlarda bu imkana sahibiz. Gözaltı Anayasa ve CMK-m.91’de belirlenen sürelerde 

uygulanabilen bir tedbirdir. Dolayısıyla gözaltı işlemi için hem kanunun hem de Anayasa’nın 

belirlediği azami süreye riayet etmek gerekir. Anayasa’daki düzenleme; bireysel suçlarda 48 

saate kadar, toplu suçlarda 4 güne kadardır. Bu, gözaltının tatbik edilebileceği azami süreyi 

belirtiyor. CMK bundan daha kısa süre belirleyebilir. Nitekim kanun, bireysel suçlarda gözaltı 

süresini 24 saat, toplu suçlarda ise yani 3 veya daha fazla kişinin aralarında iştirak ilişkisi 

olsun olmasın, aynı soruşturmada soruşturuluyor olması durumunda her defasında 24 saati 

geçmemek koşuluyla 4 güne kadar savcının yazılı talimatıyla uzatılabilmesi mümkündür. 

Dolayısıyla gözaltının başlangıcında söylediğimiz üç maddi koşulu tekrar edelim; ölçülülük, 

somut delil ve soruşturmanın sürdürülmesi bakımından zorunluluk. Bu üç ölçüt hem gözaltına 

alma anı itibariyle hem de her uzatmada savcı tarafından ayrıca denetlenmek zorundadır. Bu 

koşullardan bir tanesi ortadan kalktığı takdirde artık gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu 

söyleriz. Bu süreler azami sürelerdir. Dolayısıyla koşullardan bir tanesi ortadan kalkmışsa 

örneğin somut delillerden bir tanesinin ya da somut delilin şüphe dayanağının gerçek 

olmadığı anlaşılmışsa artık zorunluluk ortadan kalkmışsa artık gözaltı işlemine son verilmesi 
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icap eder. Yani süreler azami sürelerdir, dolayısıyla verildiği andan 24 saat tutma yetkisi 

vermez, 24 saat içerisinde koşullardan bir tanesi ortadan kalkarsa artık son verilmesi 

zorunluluktur. 

 Gözaltına alma anı bakımından kişinin sahip olduğu haklar yakalama ilişkin haklarla 

aynıdır. Aynı şekilde uzatmanın söz konusu olduğu durumlarda her bir uzatmada bu hakların 

yeniden kullandırılması icap eder. Yani isnat, hangi sebeple gözaltına alındığı ve haklar 

(susma hakkı, müdafiden faydalanma hakkı, delillerin toplanmasını isteme hakkı, lehine delil 

sunma imkanına sahip olması, yakınlarına haber verilmesi imkanı) tekrar gündeme gelecektir. 

Dolayısıyla hem yakalamada hem gözaltına almada hem gözaltına süresinin uzatılmasının her 

birinde yeniden yakına haber verme zorunluluğu gündeme gelir. 

 OHAL kapsamında başlangıçta gözaltı süresi 30 gün olarak belirlenmişti. 684 Sy. 

KHK ile 7 güne düşürüldü ve sadece terör suçları bakımından geçerlidir.  

 Gözaltı nasıl infaz edilir? Bir kişinin gözaltı süresinde ya adliye binası içinde savcının 

denetiminde ya da adli kolluk görevlilerinin denetiminde bulunan bir yerde özgürlükten 

yoksun bırakma şeklindedir. Çocuklar bakımından ise; 12 yaş altı ve 15 yaş altı sağır ve 

dilsizlerde nasıl yakalama işlemi tatbik edilemiyorsa gözaltı yapılabilme imkanı da yoktur. 

Fakat bunun dışındaki çocuklarda gözaltı mümkündür ancak çocuğun gözaltı yetişkinlerden 

ayrı bir yerde infaz edilir. Eğer talep varsa çocuğun yakınlarından birisinin gözaltı süresince 

yanında bulunmasına da yani geri çıkabilmesi ve orada hazır bulunmasına da müsaade edilir.  

 Burada ölçülülük değerlendirmesi bakımından akla gelen bir hususu belirtelim. 

Şüphelinin kişisel özellikleri de ölçülülük değerlendirmesinin bir parçasıdır. Dolayısıyla 

çocuk söz konusu olduğunda ölçülülük değerlendirmesinin çocuğa göre yapılması gerekir. 

Yani yetişkinin aynı suçu işlemesi durumunda gözaltı ölçülü olabilecekken çocuk bakımından 

ölçüsüz olduğu sonucuna ulaşabiliriz.   

 Gerek gözaltı gerek yakalama işlemi bir hakim işlemi değildir. Dolayısıyla bizim bu 

işleme karşı çıkma mekanizmamızın da hakim kararı veya işlemlerine karşı çıkma 

mekanizması olarak nitelendirilemez. Buradaki işlemler yakalama söz konusu olduğunda 

kolluk veya savcı talimatı ile yapılıyorsa kolluk ve savcı; gözaltı söz konusu olduğunda savcı 

tarafından gerçekleştirilen işlemlerdir. Bu işlemlerin denetimi bakımından öngörülecek yolu 

da bizim kanun yolu veya itiraz olarak nitelendirme imkanımız yoktur. Çünkü itiraz dediğimiz 

kanun yolu hakim kararlarına veya kanunda ayrıca belirtilen hususlarda mahkeme kararına 

karşı gündeme gelir. Kanun yolları genel olarak yargısal kararlara karşı öngörülmüştür. 

Burada bir yargısal karar yoktur. Dolayısıyla bizim özel bir düzenlemeye ihtiyacımız vardır. 

CMK-m.91/5-6’ya bakalım; 

Gözaltı  

Madde 91 – 

(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının 

yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan 

hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi 

evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya 

gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da 

yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir.  

 

 Maddede belirtilen kişiler, yakalama, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına 

ilişkin işlemlere karşı yani her birine karşı ayrı ayrı sulh ceza hakimine başvurarak bir karar 
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vermesini isteyebilirler. Sulh ceza hakiminin yapacağı inceleme dosya üzerinden bir 

incelemedir. 24 saat içinde başvuru sonuçlandırılır. Yakalama ve gözaltına alma veya 

gözaltına süresinin uzatmanın yerinde olduğu kanısına varırsa başvuruyu reddeder. İlk ihtimal 

budur. 

 İkinci ihtimal ise yakalananın derhal soruşturma evrakını ile c. savcılığında hazır 

bulundurulmasına karar verir. Yani ya reddeder veya kişinin evrakla birlikte hazır 

bulundurulmasına karar verir. Doğrudan kabul edebilir mi? Buna ilişkin bir açıklık yok. Fakat 

açıklık olmaması sebebiyle mümkün olmadığını söyleme imkanımız yoktur. Dolayısıyla bu 

tür bir başvuru üzerine sulh ceza hakiminin dosya üzerinden 24 saat içinde verebileceği 3 

karar vardır; 

- Başvuruyu reddetme. 

- Gözaltı, yakalama veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin işlem başlangıçta hukuka 

uygun olduğu ve fakat artık sonlandırılması gerektiği sonucuna ulaşabilir. Yani 

ölçülülük değerlendirmesinde artık gözaltına son verilmesi gerektiği sonucuna 

ulaşabilir. Bu durumda dikkat edin, gözaltının yine hukuka uygun olduğu sonucuna 

ulaşmakla beraber gelinen aşama itibariyle sonlandırılması gerektiği kanaatindedir. Bu 

durumda kişinin evrakla birlikte savcılıkta hazır bulundurulmasına karar verebilir. 

Yani atık kişinin gözaltının sonlandırılıp daha sonra yapılacak işlemler ne ise o 

işlemlerin yapılması yönünde talimat verebilir. 

- Yakalama, gözaltına alınma veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin işlemlerin 

hukuka aykırı olduğuna karar vererek kişinin doğrudan serbest bırakılması. Yani 

gerekçesinde sulh ceza hakimin serbest bırakmayı sonuçlayacak bir karar 

veremeyeceğini söyleme imkanımız yoktur.  

Burada kaçırılmaması gereken husus da şudur; örneğin toplu suçlarda 4 gün gözaltı 

söz konusuysa başlangıçta gözaltına alma, ilk uzatma, ikinci uzatma ve üçüncü uzatma olmak 

üzere 3 defa ayrı ayrı denetime tabi tutulabilir bir işlem söz konusudur. Yani gözaltının toplu 

bir denetlenmesi değil münhasıran ilk uzatma, ikinci uzatma, üçüncü uzatmanın denetlenmesi 

söz konusudur. Dolayısıyla her birinin ayrı ayrı bu denetime tabi tutulması mümkündür. 

Süreyle ilgili bir hususu atladık, ona da değinelim. Bireysel suçlarda 24 saat, toplu 

suçlarda her defasında yazılı olarak uzatmak koşuluyla 4 gün. Buna kişinin hakim önüne 

çıkartılması için gerekli zorunlu yol süresi dahil değildir. Yani 24 saat + zorunlu yol süresi 

olarak dikkate almak gerekir. Yol süresi için kanun 12 saatlik azami bir süre öngörmüştür. 

Yani kişinin gözaltında tutulduğu yerden götürüleceği sulh ceza hakimine götürülmesi için 

harcanacak maksimum süre 12 saattir. Bu süre gözaltı süresine eklenemez. Eğer 12 saat 

aşmışsa artık fedakarlık edilmesi gereken süre gözaltı süresidir. Eğer 16 saatlik bir yol süresi 

söz konusuysa kişi gözaltının 20. saatinde yola çıkarılmak durumundadır.  

Gözaltı işlemlerinin uzatılması sırasında sağlık raporunun alınması veya nakilde geçen 

süreler de gözaltına dahil sürelerdir. Dolayısıyla hastaneye götürme gibi iş veya işlemler 

gözaltı süresi dışında tutulan süreler değildir. Sağlık raporunun alınması eğer güvenlik 

bakımından bir risk oluşturmayacak ise sadece şüpheli ve hekimin bulunduğu bir muayeneyle 

gerçekleşir. Kolluk görevlilerinin hazır bulunduğu bir muayene işleminde şüphelinin 

gözaltında başına neler geldiğini açıkça ifade etmek imkanı olmayabilir.  



 

146 

 

Hazırlanacak üç rapordan bir tanesi dosyaya konulur, bir tanesi hekimde muhafaza 

edilir bir diğeri de şüpheliye teslim edilir. Dolayısıyla üç suret rapor hazırlanır ve ispat sorunu 

gündeme gelince bu evrakların kullanılması mümkündür.  

Gözaltına alınmış kişi bakımından gözaltı da bir koruma tedbiri olduğuna göre geçici 

olmak zorundadır. Yani bir noktada gözaltı sonlanmak durumundadır. İlk ihtimal; gözaltı 

süresi içinde kişinin serbest bırakılmasına c. savcısı karar verebilir. Yani herhangi bir başka 

işlem yapılmaksızın sadece ifadenin bizzat savcı tarafından alınarak serbest bırakılması 

mümkündür. İkinci ihtimalde, gözaltı süresinin sonunda veya c. savcısı gözaltını 

sonlandırarak kişinin sorguya sevkine karar verebilir. Bu durumda da tutma son bulduğu için 

gözaltı son bulur fakat sorguya sevk durumunda artık gündeme zorunlu müdafilik gündeme 

gelir. Üçüncü ihtimalde sorgunun sonunda veya sorguya sevkle beraber (sorgu her zaman 

tedbir talebiyle yapılmayabilir) kişinin tutuklanması talep edilebilir. Tutuklama isteminde de 

zorunlu müdafi görevlendirmesi söz konusudur. Kişi tutuklanırsa, gözaltı artık tutuklamaya 

dönüşecektir. Tutuklama istemi reddedilirse veya tutuklama yerine adli kontrole karar 

verilirse yine gözaltı son bulacaktır.  

Burada şöyle bir sorun ortaya çıkabilir; kişinin tekrar gözaltına alma yönünde iradenin 

ortaya çıkmasındadır. Yani adliyeden çıkarsınız kapıda sizi başka bir suçtan tekrar yakalayıp 

gözaltına alabilirler. Dolayısıyla bu tür bir durumun önüne geçmek için kanun yeniden 

yakalamayı koşula bağlamıştır. 

 Gözaltı  

Madde 91 –(6) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 

hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının 

kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 

 

 Bu iki koşul şunlardır: 

1- Yakalama için yeni ve yeterli bir delil ortaya çıkmalıdır. 

2- Artık kolluğun yakalama imkanından bahsedemeyiz, c. savcısının talimatına 

ihtiyaç vardır. Artık kolluk görevlisi bu kişiyi o fiil sebebiyle yakalama imkanına 

sahip değildir. 

Yakalama emrine ilişkin bir sebepten daha bahsedelim. Yakalama emrine ilişkin 

soruşturma veya kovuşturmada olağan yakalama emrinden bahsediyoruz; firardan değil. 

Davet üzerine gelmeyen veya kendisine davet yapılamayan şüpheliden veya sanıktan 

bahsediyoruz. İkinci bir ihtimal m.98/1-son’da yer alıyor; 

Yakalama emri ve nedenleri  

Madde 98 –  (1) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/10 md.) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya 

çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 

yakalama emri düzenlenebilir. Ayrıca, tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından 

da yakalama emri düzenlenebilir. 

 

 Tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara karşı itiraz edilirse itirazı inceleyecek 

merci de yakalama emri düzenleyebilir. Bizde beyanla tutuklama yasaktır. Yani tutuklama 

kararı ancak sanığın hazır bulunduğu, sorgusunun ve savunmasının alındığı bir tutuklama 

yargılaması sonrasında karar verilir. Örneği kişiye ilişkin soruşturma evresinde c. savcısı 

tutuklama talep eder ve sulh ceza hakimliğine sevk eder. Sulh ceza hakimi sorgulamayı yapar 

ve tutuklama talebini reddeder. Savcının bu karara karşı başvurabileceği yol itirazdır. İtirazı 

bir sonraki numaralı sulh ceza hakimliği inceleyecektir. İtirazın konusu tutuklama isteminin 
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reddine ilişkin karardır. İtirazı inceleyecek merci itirazı kabul ederse tutuklamaya karar 

verecektir. Buna karar verebilmesi için genel kural, kişinin hazır bulunması ve sorgusunun ve 

savunmasının alınmasıdır. Olmayan kişiyle ilgili ne ilk sulh ceza hakimliğinin ne de itirazı 

inceleyecek mahkemenin tutuklama kararı verebilme imkanı yoktur. Bu durumda eğer 

hakimlik doğrudan itirazı reddetmiyorsa yani itirazı yargılamaya değer görüyorsa bu durumda 

verebileceği azami karar yakalama emrinin çıkartılmasıdır. Tutuklama yargılaması 

yapılmasının teminini sağlamak için yakalama emri çıkartılır. Yakalama emri infaz edilir, 

yani kişi bulunur 24 saat içinde emri çıkartan hakimin huzuruna çıkartılır. Çıkartılamıyorsa 

oradan SEGBİS ile sorgusu yapılır ve ancak ondan sonra tutuklamaya karar verilebilir. 

Buradaki problemli nokta nedir? Buradaki yakalama emri tutuklama yargılamasının 

yapılabilmesine yöneliktir, tutuklamaya yönelik değildir. Eğer hakim, emri çıkartırken 

“tutuklanmak üzere yakalanmasına” der ise bu, tutuklama yargılaması bitmeden ihsası reydir. 

Dolayısıyla tarafsızlığı şüpheye düşüren bir sebep olduğu için reddi sonuçlar. Ancak ne yazık 

ki bizde böyle olmuyor.   

 

 

 

 

 

 


