CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

ORTAK DERS

DOÇ. DR. ENGİN SELÇUK

1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAK DERS

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

Doç. Dr. Engin SELÇUK

4

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

‘Ceza Muhakemesi Hukuku” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans programı öğrencileri için
hazırlanmıştır. Bu derste, başta Anayasa ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere
mevzuat çerçevesinde genel hatlarıyla Ceza Muhakemesi Hukuku ele alınacaktır. Çalışmada, ilk
olarak ceza muhakemesi hukukuna giriş ve ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri üzerinde
durulmuştur. Ardından, Ceza Muhakemesi sistemimizde yer alan süjelere ve bu süjelerin hak ve
yetkilerine yer verilmiştir. Akabinde ceza muhakemesinin en önemli enstrümanları olan koruma
tedbirleri detaylı olarak ele alınmıştır. Son olarak ise, olağan ve olağanüstü kanun yollarına yer
verilmiştir.
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AY

: Anayasa

bkz.

: Bakınız

CGK

: Ceza Genel Kurulu

CGTİHK

: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

CMK

: Ceza Muhakemesi Kanunu

ÇKK

: Çocuk Koruma Kanunu

m.

: Madde

s.

: Sayfa

TCK

: Türk Ceza Kanunu

vd.

: Ve devamı

Yay.

: Yayınevi
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YAZAR NOTU

Sevgili öğrenciler, ceza muhakemesi hukuku oldukça teknik bir dal olduğundan, bu çalışmada bazı
konuların ayrıntılarına girilmemiş, öğretideki tartışmalara girilmeden ve olabildiğince
sadeleştirilmiş ve anlaşılabilir bir anlatımda bulunulmuştur. Çalışmada özellikle mezuniyet sonrası
yararlanacağınız, mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken konulara ağırlık verilmiştir.
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1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNA GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak Ceza Muhakemesi Hukukunun hukuk düzeni içerisindeki fonksiyonuna
yer verilecek; ardından ceza muhakemesi hukuku alanında temel bazı kavramlara yer
verilecektir: soruşturma, kovuşturma, ifade alma, sorgu vb.. Ceza muhakemesi hukukuna
hakim olan ilkelerin neler olduğu konusu ise bölüm içerisinde incelenecek üçüncü konu
başlığını oluşturmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Ceza Muhakemesi ve temel fonksiyonu nedir? Açıklayınız.
2.Soruşturma kavramı ne anlama gelir?
3. Kovuşturma nedir ve başlıca hangi aşamalardan oluşur?
4.Ceza muhakemesi hukukuna hakim olan temel ilkeler nelerdir?
5. Şüpheden sanık yararlanır ilkesinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ceza muhakemesi
Ceza Muhakemesi
Hukukunun Fonksiyonu

hukukunun işlevini
Kavrayabilmek.
Soruşturma, kovuşturma,

Ceza muhakemesi
Hukukunun Temel
Kavramları

ifade alma, sorgu vb.
kavramlar öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Ceza muhakemesi
hukukunun hangi
Ceza Muhakemesi
Hukukunun temel aşamaları

aşamalardan oluştuğu

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Ceza muhakemesi hukukuna
Ceza Muhakemesi
Hukukuna hakim olan temel
ilkeler

hakim olan temel ilkeler
öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Ceza Muhakemesi, Soruşturma, Kovuşturma, Kamusallık, Mecburilik, çifte yargılanma yasağı

17

Giriş
Ceza muhakemesi hukuku cezai nitelikli uyuşmazlığın çözümüne katılan aktörler tarafından
yapılan işlemlerin zamanını, sırasını, biçimini inceleyen hukuk dalının adıdır. Doğal olarak bu
hukuk dalının konusu cezai nitelikli uyuşmazlığın çözüm sürecidir. Bu süreç temelde iki
aşamadan oluşur: soruşturma ve kovuşturma. Bu bölümde başta ilgili iki kavram olmak üzere
ceza muhakemesi hukukunun temel kavramları ve bu hukuka hakim olan temel ilkeler
incelenecektir.
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1.1. Genel Bilgiler
Bir suçun işlenip işlenmediği; işlenmişse, bunun kim tarafından işlenmiş olduğu ve
yaptırımının ne olacağı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla, kural olarak, 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre gerçekleştirilen iddia, savunma ve yargılama
niteliğindeki bir dizi faaliyete ceza muhakemesi, bununla ilgilenen hukuk dalına ise ceza
muhakemesi hukuku denir.
Ceza muhakemesi hukukunun amacı suçun konusunu oluşturan fiille ilgili maddi gerçeğin ne
olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetler iddia,
savunma ve yargılamadır. İddia ortaya bir tez atar, savunma antitezi oluşturur, yargılama
makamı ise bu ikisini değerlendirerek sentezi oluşturur.
Yargılama
Makamı
Sentez

İddia Makamı

Savunma
Makamı

Tez

Antitez

Ceza muhakemesi faaliyeti, çeşitli kişi, makam ve süjelerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu
çerçevede, hangi kişi ve/veya organların rol oynayacağı, bunların yetki ve yükümlülükleri, ne
tür işlemlerin uygulanabileceği ceza muhakemesi hukukunun konusunu teşkil etmektedir.
Ceza muhakemesi iki evreden oluşur: soruşturma ve kovuşturma.

1.1.1. Soruşturma:
Soruşturma evresi, suç şüphesinin iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade etmektedir.
Bu evrede iddia makamı, delilleri yok olmadan toplar ve yargılamanın yapılabilmesi için
gerekli faaliyetleri yürütür. Bu süreçte suç iddiası araştırılır ve sonucunda tespit edilen kişilerle
ilgili suç şüphesi yeterli yoğunluğa ulaşırsa iddianame düzenleyerek kamu davasının açılmasını
sağlar. Eğer tespit edilen kişilerle ilgili (şüpheli) şüphe yeterli yoğunluğa ulaşmazsa
Cumhuriyet Savcısı kamu davası açmadan, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vererek
dosyayı kapatır.
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Suç
şüphesinin
öğrenilmesi

Yakalama
Ve Gözaltı

İfade Alma

Sorgu

Tutuklama

Diğer Koruma
Tedbirleri

İddianamenin
Hazırlanması

1.1.2. Kovuşturma:
Kovuşturma, iddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade eder.
Bu evrede iddianameyi kabul eden mahkeme, iddianameye konu olayla ilgili sanığı
yargılayarak bu fiili işleyip işlemediği hususunda bir karara varır. Mahkeme tarafından verilen
karara karşı gidilen denetim yolları da kovuşturma kapsamındadır.

İddianamenin
Kabulü

Duruşma
Hazırlıkları

Duruşma

Hüküm

Olağan Kanun
Yolları

Kesin Hüküm

Olağanüstü
Kanun Yolları

1.2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
1.2.1. Şüpheli
Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.

1.2.2. Sanık
Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi
altında bulunan kişiyi ifade eder.

1.2.3. Müdafi
Müdafi, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı ifade eder.

1.2.4. Vekil
Vekil, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi yargılamada temsil eden avukatı
0ifade eder.
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1.2.5. İfade Alma ve Sorgu
İfade alma, şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu
suçla ilgili olarak dinlenmesidir. İfade alma, iddia makamının şüpheliyi dinleme işlemdir.
Sorgu ise, şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma
konusu suçla ilgili olarak dinlenmesidir. Sorgu, yargılama makamı tarafından şüpheli ya da
sanığın dinlenmesi işlemidir.

1.2.6. Suçüstü
Suçüstü kavramı;
a. Halen işlenmekte olan suç.
Örneğin; Fail A, B’yi döverken kolluk müdahale eder.
b. Henüz işlenmiş olan suç.
Örneğin; Fail elinde silahıyla az önce öldürmüş olduğu maktulün başında iken kolluk
müdahale eder.
c. Suçun işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları
tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suç.
Örneğin; Araç sürücüsü, yayaya çarpıp kaçmaya başlar ve kolluk ya da diğer kişilerce
yakalanır.

Suçüstü halinde şüpheli herkes tarafından yakalanabilir. Örneğin; maaşını bankadan çeken
emeklinin parasını çalıp koşmaya başlayanın, atletik yapılı bir genç tarafından yakalanması,
akabinde kolluğa teslim edilmesi.

1.2.7. Toplu Suç
Toplu suç, aralarında iştirak iradesi bulunmasa da, en az üç kişi tarafından işlenen suçu ifade
eder. Toplu suç kavramı, özellikle gözaltı süresinin uzatılmasına olanak tanır.

1.3. Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel İlkeleri
21

1.3.1. Kamusallık İlkesi
Kural olarak suç şüphesi üzerine soruşturma ve kovuşturma işlemleri herhangi bir talebe gerek
olmaksızın devletin re’den icra ettiği kamusal bir yetkidir. Ceza muhakemesi hukukunda amaç
ihlal olan sübjektif bir çıkarı değil ama kamu düzenini korumaktır. Çünkü suç, kamu düzenini
bozan bir davranıştır. Bunun sonucu olarak da kural olarak soruşturma ve kovuşturma
işlemlerine tarafların (şüpheli/sanık ve mağdur) iradeleri doğrultusunda başlatılamaz ve son
verilemez (istisna: şikayete, izne, talebe, karara tabi suçlar). Örneğin, sanık hakkındaki tüm
iddiaları kabul etse dahi davaya devam edilir.

1.3.2. Mecburilik İlkesi
Suçun konusunu oluşturan fiille ilgili olarak yeterli delil bulunması durumunda savcı,
soruşturma işlemlerini yapmak ve kamu davasını açmak zorundadır. Kamu davasının açılması
noktasında (belli istisnalar hariç) kural olarak savcının takdir yetkisi yoktur.

1.3.3. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi
Davada hakim bütün delilleri bir araya getirerek bir kanaat sahibi olmaya çalışır. Hakim,
delillerden yola çıkarak kanaat sahibi olamıyorsa şüpheli bir durum var demektir ve şüpheden
her zaman sanık yararlanır. Örneğin savcı suçun gece vakti işlendiğini iddia ediyor (gece vakti
işlenen suç daha ağır cezalandırılır). Ancak bu yönde hakimin önünde yeterli delil yoksa, hakim
suçun gündüz vakti işlendiğini varsaymak zorundadır.

1.3.4. Masumiyet/Suçsuzluk Karinesi
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ile sıkı bir ilişki içerisinde bulunan masumiyet/suçsuzluk
karinesi, suç ile itham edilen kişinin kesin bir mahkumiyet kararı bulunmadan suçlu olarak ilan
edilmemesini ifade eder. Bu ilke çerçevesinde ceza muhakemesi, kişinin suçlu olduğu değil,
suçsuz olduğu karinesinden hareketle yürütülür. Yargılama tamamlanıncaya kadar, özellikle
suç şüphesinin daha az olduğu soruşturma aşamasında şüpheli/sanığın toplumda suçlu olarak
damgalanmaması azami özem gösterilir. Örneğin, yüksek ticari itibara sahip bir tacirle ilgili
yürütülen soruşturmanın gizliliğe uygun tamamlanması, özellikle sonucunda kamu davası
açılmaya gerek görülmeyen bir soruşturmada, tacirin haksız bir şekilde ticari itibarının
zayıflamasının önüne geçer.

1.3.5. Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya ve Delil
Göstermeye Zorlanamama İlkesi
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İlke kişinin kendisine karşı yapılan suçlama nedeniyle konuşmaya ve delil göstermeye
zorlanamayacağını; adli makamların ikrar elde etmek için şüpheliye işkence ve kötü muamele
yapmasının yasak olduğunu ifade etmektedir. Aynı korumadan suçlanan kişinin yakınları da
yararlanır. Örneğin, sanıkla belirli yakınlığı bulunan kimselerin tanıklıktan çekinme ya da
tanıklık yapsa da yemin vermeden dinlenme hakkı vardır.

1.3.6. Çelişmeli Yargılama İlkesi
Yargılama boyunca maddi gerçeğin ne olduğunun anlaşılabilmesi için hakim huzurunda
savunma makamı ve iddia makamı delilleri ve iddiaları serbestçe tartışabilmelidir.

1.3.7. Kıyasın Yasak Olmaması
Maddi ceza hukukunda, suç ve ceza içeren normlar açısından kıyas ve genişletici yorum
yasaktır. Ancak Ceza muhakemesi hukukunda kıyas yasak değildir. Örneğin,
Ancak,
Kanunda sınırlayıcı şekilde sayılan kurallar,
Örneğin, Kanunda açıkça sayılmış bu zorunlu müdafilik halleri, genişletici yorum ya da
kıyasla çoğaltılamaz.
İstisnai hükümler,
Örneğin, Cumhuriyet Savcısının soruşturma aşamasında tutuklunun tahliyesine karar verme
yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kıyasen kovuşturma aşamasında da var olduğunu
söylemek mümkün değildir.
Temel hak ve özgürlüklere kısıtlama getiren hükümler
Örneğin hâkim adli kontrol yöntemleri bakımından Kanunda açıkça öngörülmemiş bir
tedbiri, genişletici yorumla ya da kıyasla uygulaması mümkün değildir. Çünkü adli kontrol
temel hak ve özgürlüklere sınırlama getiren bir koruma tedbiridir.
bakımından kıyas mümkün değildir.
Bu çerçevede, bir kuralın 5271 sayılı CMK’da düzenlenmiş olması, bu kuralı doğrudan kıyasın
mümkün olduğu bir ceza muhakemesi kuralı haline getirmez. Yine aynı şekilde, bir
düzenlemenin 5237 sayılı TCK’da düzenlenmiş olması, bu kuralın kesin olarak bir maddi ceza
23

hukuku kuralı olduğu sonucunu doğurmaz. Örneğin, şikayet kurumu, TCK’da düzenlenmiştir,
ancak daha ziyade ceza muhakemesi hukuku alanında etki gösteren bir kurumdur.
Kıyas, kıyas yasağı ve genişletici yorumun ne anlama geldiğinin anlaşılabilmesi için yorum ve
kıyas kavramlarının üzerinde durulması gerekir. Yorum, bir hukuk normundan ne anlaşılması
gerektiğine dair yürütülen faaliyetlerin tümünü ifade etmektedir. Zira, hukuk normları soyut
niteliktedir ve bunların somut olaylara uygulanması için yorumlanması zorunludur.
Kıyas ise, bir olaya yönelik olarak koyulmuş hukuk kuralının, kanun koyucu tarafından
düzenlenmemiş benzer bir olaya uygulanması faaliyetidir. Toplumsal yaşam düzeninde
meydana gelebilecek tüm olayların tahmin edilmesi ve bunlara çözüm üreten kanunların
yürürlüğe koyulması mümkün değildir. İşte bu noktada kıyasla, hukuk düzeninin daha önceden
akletmediği durumlara, yürürlükteki benzer kuralların uygulanması suretiyle boşluklar
doldurulmaktadır. Böyle bir durumda hakim, bu boşlukları doldurmak için hukuk
yaratmaktadır. Dolayısıyla yorum ile kıyas arasında bu noktada bir farklıdır. Yorum
faaliyetinde, somut olayı çözen yerin bir hukuk yaratılmamakta, somut olaya uygulanması
gereken kanunun ne anlama geldiği ve nasıl uygulanacağı araştırılmaktadır. Yorum faaliyetiyle,
kanun koyucunun ihdas ettiği hukuk normunda asıl niyetinin ne olduğu da açıklığa
kavuşturularak somut olaya doğru bir şekilde uygulanması sağlanmaktadır.
Ceza hukuku kurallarının yorumlanmasında çeşitli vasıtalar kullanılmaktadır. Bunların başında
o kanun hükmünün lafzı gelir. Bu çerçevede, kanun koyucunun o hükümde kullandığı
kelimeler, kelimelerin dizilişi, cümleler, noktalama işaretleri, dilbilgisi kuralları, maddenin
kaleme alınışı dikkate alınarak hükmün anlamı araştırılır. Bu faaliyetin hükmün anlaşılmasında
yetersiz kalması halinde kanunun hazırlık çalışmaları, önceki düzenlemeler, kanunun
sistematiği, mukayeseli hukuk ve hukukun genel ilkeleri dikkate alınarak hükmün anlamı
araştırılır. Madde gerekçeleri, kanun hükmüne dahil olmamakla birlikte kanun hükmünün
anlaşılması için önemli bir yorum aracıdır.
Örneğin kasten öldürme suçu bakımından, kanunda geçen “ölüm” ifadesinden ne anlaşılması
gerektiği; Bu terimden acaba beyin ölümünün gerçekleşmesinin mi yoksa vücuttaki tüm canlılık
faaliyetlerinin durmasının mı anlaşılacağı noktasında yapılan tespit bir yorum faaliyetidir.

1.3.8. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi
Ceza muhakemesi sistemimizde iddia ve yargı fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır. İtham
sistemi olarak adlandırılan bu sistemde, bir organ (savcı) bir yargılanacak kişi ile ilgili ithamda
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bulunurken bir başka organ (hakim, mahkeme)

bu itham hakkında karar vermektedir.

Hukukumuzda dava açma yetkisi cumhuriyet savcısına verilmiştir. Cumhuriyet savcısı söz
konusu yetki çerçevesinde dava açmadan, mahkemenin kendiliğinden yargılama yapması
mümkün değildir. Bunun bir sonucu olarak da, yargılama ancak hakkında dava açılan kişi ile
ilgili olarak ve ancak bu kişinin iddianamede gösterilen eylemi hakkında yapılabilir.
Bu ilkenin iki istisnası mevcuttur:
-

Re’sen yapılan istinaf incelemesi (onbeş yıl ve üzeri verilen hapis cezaları, istinafa

başvurulmasa da istinaf mahkemelerince re’sen incelenir.)
-

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi (sanık lehine bozulan hüküm, diğer

sanıklar bakımından da lehe ve uygulanabilir nitelikte ise, temyize başvurulmamış olsa dahi bu
sanıklar bakımından da uygulanır.)

1.3.9. Delillerin Doğrudan Doğruyalığı İlkesi
Hakim, kararını verirken delillerle dorudan doğruya temasa geçer. Hakim ancak huzura
getirilmiş ve tartışılmış bir delile kıymet atfeder ve hüküm bu delillere göre verilir. Örneğin
tanıklar, duruşmada doğrudan doğruya dinlenir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ana hatlarıyla ceza muhakemesi hukukunun ne olduğu öğrenilmiştir. Ceza
muhakemesi hukukunun aşamaları: soruşturma ve kovuşturma kavramları başta olmak üzere
sürece hakim olan kavram ve ilkeler incelenmiştir.

Bölüm Soruları
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1) Aşağıdakilerden hangisi soruşturmanın özelliklerinden biri değildir?
A) Gizlilik
B) Yoğunluk
C) Yazılılık
D) Kamusallık
E) Savcı tarafından yürütülmesi
2) Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evreye ne ad verilir?
A) Kovuşturma
B) Soruşturma
C) Hazırlık soruşturması
D) İlk soruşturma
E) Son soruşturma
3) Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) iddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle
E) İddianamenin sanığa tebliğiyle
4) Aşağıdakilerden hangisi bir savcı işlemi olamaz?
A) İfade alma
B) Sorgu
C) İddianame hazırlama
D) Esas hakkında mütalaa verme
E) Gözaltı kararı verme
5) Aşağıda ifadesini bulan ilkelerden hangisi ceza muhakemesi hukukunda geçerli
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kamusallık
Mecburilik
Kanunilik
Kıyas yasağı
Doğrudan doğruyalık

6) Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ceza muhakemesi hukukunda kıyas mümkündür.
B) Ceza muhakemesi normları failin lehine ise geçmişe uygulanır.
C) Ceza muhakemesi hukukunda örf ve adet kaynak olabilir.
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D) Hakim bir ceza normunun doğru anlamını bulamıyorsa, bu şüphe sanık aleyhine
yorumlanır.
E) Ceza Muhakemesi Kanunu 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
7) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanım
içermektedir?
A) Şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.
B) Sanık, hakkında tutuklama kararı verilen kişiyi ifade eder.
C) Sorgu, şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder.
D) Vekil, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde
temsil eden avukatı ifade eder.
E) Kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen
evreyi ifade eder.
8) Ceza Muhakemesi Kanununa göre toplu suçtan söz edebilmek için en az kaç şüphelinin
bulunması gerekir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

9) Soruşturma evresi kural olarak kim tarafından yürütülür?
A) Soruşturma Savcısı
B) Uzlaştırma Bürosu Savcısı
C) Ceza İnfaz Kurumu Savcısı
D) Adli Kolluk
E) Mahkeme
10) Aşağıdakilerden hangisi tam olarak ceza muhakemesi aktörü değildir?
A) Cumhuriyet Savcısı
B) Sulh Ceza Hakimi
C) Tanık
D) Asliye Ceza Hakimi
E) Müdafi

Cevaplar
1)B, 2) B, 3)C, 4)B, 5)D 6)A 7)B 8)B 9)A 10)C
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2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI

30

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza muhakemesi hukukunun uygulama alanı ve konunun devamında
muhakeme şartları öğrenilecektir. Bu bağlamda, ceza muhakemesi hukukunun zaman
bakımından uygulanması, yer bakımından uygulanması, kişi bakımından uygulanması konuları
önem arz etmektedir. Suç şüphesi üzerine belli durumlarda soruşturma ve kovuşturma sürecinin
başlatılabilmesinin; başlamış ise devam edebilmesinin ise belli koşulları vardır: izin, talep,
şikayet vb. Bölümde öğrenilecek ikinci konu ise kısaca muhakeme şartları denilen bu koşulların
neler olduğudur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Ceza muhakemesi hukukunun yer bakımından uygulama alanını açıklayınız.
2. Ceza muhakemesi hukukunun zaman bakımından uygulama alanını açıklayınız.
3. Ceza muhakemesi hukukunun kişi bakımından uygulama alanını açıklayınız.
4.Muhakeme şartları nelerdir açıklayınız.
5. Muhakeme şartlarının gerçekleşmemesi durumunda soruşturma ve kovuşturma evresinde nasıl
sonuçlar ortaya çıkar açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ceza muhakemesi
Ceza muhakemesi
hukukunun yer bakımından
uygulama alanı

hukukunun yer bakımından
uygulama alanı

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Ceza muhakemesi

Ceza muhakemesi
hukukunun zaman
bakımından uygulama alanı

hukukunun zaman
bakımından uygulama alanı

hukukunun kişi bakımından
uygulama alanını.
Muhakeme şartlarının neler

Muhakeme şartları

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Ceza muhakemesi

Ceza muhakemesi
hukukunun kişi bakımından
uygulama alanı

Kazanım

olduğu öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Uygulama alanı, lehe kanun, mülkilik, şahsilik, evrensellik, devleti koruma
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Giriş
Ceza muhakemesine ilişkin kuralların ne zaman, nerede ve kime uygulanacağı sorularının
cevabı Kanunun; zaman bakımından, yer bakımından ve kişi bakımından uygulama kurallarının
neler olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu bölümde, ceza muhakemesi kanununun zaman, kişi ve yer bakımından uygulanmasında esas
alınan kural ve bunun istisnalarına yer verilecektir. Konu kapsamında değerlendirilmesi
gereken bir başka başlık ise muhakeme şartlarıdır. Zira belli durumların varlığı (örneğin genel
af) ya da yokluğu durumunda (örneğin Adalet Bakanı’nın talebi) ceza muhakemesi hukuku
süreci ya hiç başlayamaz; ya başlamış ise durur; ya da sona erer.
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2.1. Ceza Muhakemesi Kurallarının Uygulama Alanı
2.1.1. Konunun Şematik Tarifi
Ceza muhakemesinin uygulama alanı zaman bakımından, yer bakımından ve kişi bakımından
olmak üzere üç başlık altında incelenir.

Ceza Muhakemesinin
Uygulama Alanı

2.1.2. Ceza

Muhakemesi

Zaman
Bakımından

Ne zaman veya hangi
zamana uygulanacak?

Yer
Bakımından

Nerede uygulanacak?

Kişi
Bakımından

Kime uygulanacak?
Kime uygulanmayacak?

Kurallarının

Zaman

Bakımından

Uygulanması
2.1.2.1. Genel Bilgiler
Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanması, bir ceza muhakemesi kuralının
hangi andan itibaren uygulanacağı ve kuralın hangi zamanda dilimi için geçerli olacağı
konularına ilişkindir. Gerçekten, somut bir olayla ilgili olarak ceza muhakemesi başlatıldığı
anda yürürlükte olan ceza muhakemesine ilişkin kanun hükümleri, muhakeme devam ederken
değişmiş olabilir. O zaman, eski kurallara göre yapılan muhakeme işlemlerinin geçerliliğinin
ne olacağı ve muhakeme işlemlerine hangi kurallara göre devam edileceği sorunu ortaya çıkar.
Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasının sağlıklı bir şekilde
anlaşılabilmesi için, hukuk düzeninde kanunların uygulanması bakımından geçerli sistemleri
ele almak yararlı olacaktır. Kanunların yürürlüğe girdiği andan itibaren uygulanması
bakımından üç sistem mevcuttur; geriye yürüme, derhal uygulama ve ileriye yürüme.

Geçmişe
(geriye)
yürüme

Kanunun
yürürlüğe
girdiği tarih

Kanunun
yürürlükten
kalktığı tarih

İleriye
yürüme
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Yürürlüğe giren bir kanun, kural olarak yürürlüğe girdiği tarihten 1 yürürlükten kalktığı tarihe2
kadar uygulanır. Şayet kanun yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde meydana gelen olaylara
uygulanırsa, kanun geriye yürümüş olur. Kanun yürürlükten kalktığı tarihten sonrasında
gerçekleşen olaylara uygulanırsa, bu kez ileriye yürümüş olur.
Ceza muhakemesi kurallarının uygulanması bakımından derhal uygulama ilkesi geçerlidir. Bu
ilkeye göre, yürürlüğe giren kural, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tamamlanmamış olan
tüm işlemlere uygulanır. Tamamlanmış işlemler ise, geçerliliklerini korumaya devam eder.
Örneğin, bazı hallerde (tutuklama, ağır suçlar gibi) muhakemenin yürütülmesi bakımından
müdafinin bulunma zorunluluğu vardır. Bugün bu kuralı değiştiren ve tüm yargılamalar
bakımından müdafiyi zorunlu kılan yeni bir hükmün getirilmesi halinde, şu ana kadar müdafi
olmadan yapılmış muhakeme işlemleri geçerliliğini koruyacak, ancak bugünden sonra
yapılacak tüm yargılamalar müdafinin bulunması şartı aranacaktır.
Ceza hukuku kurallarının aksine, önceki kural döneminde işlenmiş fiiller bakımından
yürütülen soruşturma veya kovuşturmaya sonradan yürürlüğe giren yeni kural, lehe ya da
aleyhe olduğuna bakılmaksızın uygulanır. Oysa maddi ceza hukuku kuralları bakımından
kural geçmişe yürüme yasağı3 olsa da, sonradan yürürlüğe giren hüküm failin lehine ise,
olaya uygulanabilir4.

1

Kanunlar, mecliste kabul edilip, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanır.
Kanunda, kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa kanun, Resmi Gazetede
yayımlanmasından kırkbeş gün sonra yürürlüğe girer.
2
Bir kanunun yürürlükten kalkması açık veya kapalı (zımni) şekilde olabilir. Kanunkoyucu yeni bir kanunla
yürürlükte bulunan kanunun yürürlüğüne ilişkin açık bir hüküm koyabileceği gibi, aynı kuralı düzenleyen yeni bir
kanun hükmüyle de eski kanun zımnen ilga edilmiş (yürürlükten kalkma) olur.
3
Anayasa m.38/1, “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza
verilemez” ifadesiyle, TCK m.7/1, “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden
dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre
suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir
ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar” şeklindeki
düzenlemeyle, ceza kanunlarının yürürlükte bulunduğu tarihten önceye yahut yürürlükten kalktığı tarihten
sonraya uygulanmasını kural olarak yasaklamıştır. Bu çerçevede ceza hukuku kuralları geriye yürüme yasağına
tabidir.
4
TCK m.7/2’de, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların
hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” ifadesine yer verilmiştir. Geçmişe yürüme
yasağının failin aleyhine bir durum teşkil etmesi halinde, sonradan yürürlüğe giren kanun daha lehine olan faile
bu kuralın, yani geçmişe yürüme yasağının uygulanmamasına yönelik bir istisna getirilmiştir. Bu çerçevede, fiil
işlendikten sonra yürürlüğe giren ve failin daha lehine bir durum tesis eden ceza kanunları, geçmişe yürüyecek,
yani yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen bir fiile yönelik uygulanacaktır.
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Ceza muhakemesi kurallarının uygulanmasında, suçun işlendiği zaman değil, işlemin
gerçekleştirileceği zaman dikkate alınır.

2.1.3. Ceza Muhakemesi Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
Ceza muhakemesi kurallarının yer bakımından uygulanmasında “yargı yetkisi” esas alınır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin işlenen bir suçla ilgili yargı yetkisini kabul ettiği tüm hallerde ceza
muhakemesi kuralları bu yargılamalara uygulanır. İşlenen suçlarla ilgili ülkemizin yargı yetkisi
ise TCK’da yer alan kurallara göre tayin edilmektedir (Mülkilik5, şahsilik6, devleti koruma7 ve
evrensellik ilkeleri8).

2.1.4. Ceza Muhakemesi Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanması
Ceza muhakemesi kuralları, kural olarak ülkede yaşayan herkes bakımından geçerlidir. Ancak
bazı hallerde ceza hukuku sorumluluğunun tamamen kalkması (yasama sorumsuzluğu,
diplomatlar gibi) ve buna bağlı olarak ceza muhakemesi kurallarının da hiç uygulanmaması;
bazı hallerde de (yasama dokunulmazlığı gibi) bu kuralların bazı sınırlamalara tabi olarak
uygulanması söz konusu olabilir.

5

Suçu işleyenin ve suçtan zarar görenin vatandaşlığına bakılmaksızın, ülkesinde suç işlenen devletin ceza
kanunlarını uygulamasını ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, ceza kanunlarının uygulanmasının devletin
ülkesiyle sınırlı olması anlamına gelir. TCK m.8’de yer alan ülke tanımı çerçevesinde TCK’nın uygulama alanı
bulacağı ülkeyi; gerçek anlamda ülke ve farazi anlamda ülke şeklinde tasnif etmek gerekir.
Gerçek anlamda ülke, aynı egemenliğe tabi olan kişiler tarafından işgal edilen ve diğer komşu devletlerden
sınırlarla ayrılan kara parçası ile bunun üzerindeki hava sahası ve karasularından oluşmaktadır. Karasularının
üzerindeki hava sahası da kıyı devletinin egemenliğine tabidir.
Bir devletin bayrağını taşıyan hava ve deniz araçları, açık denizlerde veya yabancı bir devletin ülkesinde
bulunduğu sırada farazi anlamda ülkeyi oluştururlar. Bunun dışında TCK m.8/2’de yer alan “Türkiye'nin kıt'a
sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı” ibaresi ile
farazi anlamda ülke kavramı daha da genişletilmiştir.
6
Şahsilik ilkesinin temelinde, milli kanunun vatandaşı izleyeceği anlayışı yatmaktadır. Vatandaş ya suçun faili olur
ya da suçtan zarar görür. Bu çerçevede şahsilik prensibinin, faile göre şahsilik ve mağdura göre şahsilik şeklinde
iki görünümü bulunmaktadır.
7
Devletin, yabancı bir ülkede kendi varlığına, kendi yüksek çıkarlarına karşı bir suç işlenmesi halinde, bu suçları
cezalandırmasına imkan tanıyan sisteme koruma sistemi denmektedir. Bu ilke gereğince devlet, kim tarafından
ve nerede işlenmiş olursa olsun, hayati çıkarlarına karşı işlenen fiilleri cezalandırmaktadır.
8
Milletlerarası topluluk, dünyanın neresinde ve kime karşı işlenirse işlensin, fail hangi devlet vatandaşı olursa
olsun, belirli suçlardan dolayı suçluyu elinde bulunduran devlete yargılama yapma yükümlülüğü getirebilir.
Milletlerarası dayanışmaya dayanan evrensellik sistemi, devletlerin aynı değerdeki menfaatlerini ihlal eden
fiillere karşı uygulanır.
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2.1.4.1. Cumhurbaşkanı
1982 Anayasasının 105. maddesine göre Cumhurbaşkanı, göreviyle ilgili işlemlerden dolayı
sorumlu değildir. Bu sorumsuzluğun hukuki niteliği, şahsi cezasızlık sebebi olmasıdır. Yani
Cumhurbaşkanının fiili suç teşkil eden bir haksızlık oluşturmakta ancak şahsından kaynaklanan
ve suçun işlendiği sırada mevcut olan sıfatı dolayısıyla cezalandırılamamaktadır. Şayet
sorumsuzluk kapsamında kalan bir fiili Cumhurbaşkanı başkalarıyla birlikte işlemişse, bu
kişilerin iştirak statüleri gereğince cezalandırılmaları şüphesiz mümkündür.
Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten dolayı suçlanıp cezalandırılabilir. Ancak bunun için
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi, üye tamsayısının en
az dörtte üçünün vereceği karar gereklidir.

2.1.4.2. Milletvekilleri
Yasama organını oluşturan TBMM üyelerinin ceza hukuku bakımından fiillerini yasama
sorumsuzluğu ve yasama dokunulmazlığı şeklinde iki kısımda incelemek gerekir. Bunlardan
sorumsuzluk mülkilik ilkesinin istisnasını oluşturmakta ve ceza hukukunu ilgilendirmektedir.
dokunulmazlık yalnızca belirli bir süre kovuşturma yasağı getirmekte ve ceza muhakemesi
hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

2.1.4.2.1.

Yasama Sorumsuzluğu

Anayasa m.83/1’e göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi
üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa
vurmaktan sorumlu tutulamazlar.”
Böyle bir sorumsuzluğun milletvekillerine tanınmasının nedeni, millet iradesinin herhangi bir
etki altında kalmadan yasama organı içinde serbestçe ifade edilebilmesini sağlamaktır. Yasama
sorumsuzluğu mutlaktır ve milletvekilleri bundan vazgeçemez. Yasama sorumsuzluğu, sadece
bir şahsi cezasızlık nedeni teşkil eder.

2.1.4.2.2.

Yasama dokunulmazlığı

Anayasa m.83/2’ye göre, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir
milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve
yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına
başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır.
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Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet
Meclisine bildirmek zorundadır”.
Maddenin üçüncü fıkrasına göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden
önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine
bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez”.
Milletvekilinin yasama sorumsuzluğu yoluyla korunması yeterli görülmemiş, sorumsuzluk
kapsamına girmeyen suçlarından dolayı da geçici bir koruma sağlanması yoluna gidilmiştir. Bu
korumanın gayesi, yasama görevinin sürekli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Dokunulmazlık, mülkilik ilkesinin kişi bakımından istisnasını oluşturmamaktadır. Çünkü
dokunulmazlığın kaldırılması veya milletvekili üyeliğinin sona ermesiyle, işlenen suçlardan
dolayı yargılama mümkün olmaktadır.
Şayet milletvekilinin yasama dokunulmazlığı kaldırılırsa, hakkında soruşturma ve kovuşturma
yürütülebilecektir (AY m.83/4).

2.1.4.3. Diplomatlar
Diplomatlar, bağlı bulundukları ülkeyi temsil yetkisine sahip olan ve kendi devletleri ile
bulundukları devlet arasındaki ilişkileri yürüten kişilerdir. Esas itibariyle diplomatlara tanınan
muafiyet suçun işlendiği yer kanunu bakımından bir muhakeme engeli değil, şahsi bir cezasızlık
nedenidir. Çünkü bu memurlar, görev yaptıkları ülkenin adli ve idari makamlarının
müdahalesinden bağışık tutulmuşlardır. Dolayısıyla bu kişiler görevleri tamamlansa veya
ülkesine geri dönse dahi suç işlediklerinden bahisle daha sonra haklarında kovuşturma
yapılamayacaktır.
9.12.1931 tarih ve 12010 sayılı Bakanlar Kurulu kararında ve 1961 tarihli Diplomatik İşler
Hakkında Viyana Sözleşmesi ile diplomatik muafiyete tabi olanların kimler olduğu
gösterilmiştir. Bu Kanuna göre bu kişiler, büyükelçiler, elçiler, maslahatgüzarlar, elçi katipleri,
ateşeler ve bunların yardımcıları ile hükümet tarafından atanmak, gönderen devletin
uyrukluğunda olmak, elçilik kadrolarında bulunmak ve yalnız elçilikte çalışmak koşuluyla
elçilik rahibi, doktoru ve hukuk müşaviri, kançılarya memurları ve bütün sayılanların eşleri,
beraber oturdukları çocukları ile ailenin diğer üyeleridir.
Diplomatların sahip oldukları ayrıcalıklar şunlardır:


Kişi dokunulmazlığı ve yargı bağışıklığı,
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Haberleşme dokunulmazlığı



Elçilik binaları ile konutlarının dokunulmazlığı



Vergi ve gümrük ayrıcalığı

Konsoloslar

ise,

ticari

anlamda

temsil

yetkisine

sahip

olduklarından

diplomasi

dokunulmazlığından faydalanamazlar. Ancak 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında
Viyana Sözleşmesi’ne göre, konsoloslar ağır suç işlemeleri dışında gözaltına alınmaları ve
tutuklanmaları mümkün değildir. Ağır suçtan ne anlaşılması gerektiği ise, ikili antlaşmalara
bırakılmıştır.
Bunun dışında, yabancı ülkeyi ne sıfatla olursa olsun ziyaret eden devlet temsilcileri ile uluslar
arası örgütleri temsil eden kişiler de bu dokunulmazlıktan yararlanır.
Diplomatlar hiçbir sebeple tutuklanamaz ve hapsedilemezler. Şayet diplomasi görevlisi,
görevde bulunduğu ülkenin kamu düzenine karşı bir suç işlerse, istenmeyen adam ilan edilerek
(persona non grata) ülkeyi bir an önce terk etmesi sağlanır.

2.1.4.4. Asker Kişiler
1954 tarih ve 6375 sayılı Kanun ile onayladığımız Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf Devletler
Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme çerçevesinde kuvvet devletlerinin askerlerinin
bulundukları

ülkelerde

suç

işlemeleri

halinde,

ortaya

çıkabilecek

uyuşmazlıklar

çözümlenecektir. Bu Sözleşme ve buna bağlı olarak akdedilen ikili andlaşmalar çerçevesinde
mülkilik ilkesinin istisnalarını teşkil eden bazı durumlar söz konusudur. Bazı hallerde gönderen
devletin bazı hallerde ise askerleri ülkesine kabul eden devletin yargı yetkisi kabul edilmiştir.
Gönderen devletin mutlak yargı yetkisine sahip olduğu haller:


Gönderen devletin askeri kanunlarına tabi şahıslar tarafından gönderen devletin
güvenliğine karşı bir suç işlemeleri (vatana ihanet, sabotaj, casusluk veya devlet
sırlarının ihlal) halinde (Kuvvetler Statüsü m.7/a-b-c),



Fiilin gönderen devlet kanunlarına göre suç teşkil etmesi, bunun yanında kabul eden
devlet kanunlarına göre suç teşkil etmemesidir (Statü m.7/2-a).

Kabul eden devletin kesin yargı yetkisinin olduğu haller ise,
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Münhasıran gönderen devletin malına veya güvenliğine veya münhasıran bu devletin
kuvveti veya sivil unsuru veya mensubunun veya bir yakınının şahsına veya malına
karşı gönderen devlet kuvvet ya da sivil unsuru tarafından işlenmiş suçlar



Resmi görevin ifası dolayısıyla veya resmi görev sırasında işlenmiş olan suçlar

2.2. Muhakeme Şartları
Suç haberinin alınmasıyla birlikte, soruşturmanın mecburiliği ilkesi gereği soruşturma re’sen
başlatılır. Soruşturmada şüphelilerle ilgili suçun işlendiğini gösteren yeterli delile ulaşılırsa,
kamu davası açılarak kovuşturma re’sen yürütülür. Ancak bazı hallerde, soruşturmanın veya
kovuşturmanın başlatılması veya yürütülmesi belli koşulların gerçekleşmesine veya engellerin
bulunmamasına bağlı tutulmuş olabilir. İşte bu şartlara muhakeme şartları denir.
Muhakeme şartları şunlardır:

2.2.1. Şikayet
Şikayete tabi suçlarda şikayet olmadan soruşturmaya başlanamaz. Şikayetten vazgeçilmesi de
soruşturmanın ya da kovuşturmanın devamına engel teşkil eder.

2.2.2. İzin
Memurların işlediği birçok suçla ilgili dava açılabilmesi için, memurun bağlı bulunduğu
kurumca izin verilmesi gerekmektedir.

2.2.3. Talep
Bazı suçlarla (TCK m.13’te sayılan suçlar) ilgili dava açılabilmesi için Adalet Bakanı’nın
talebine ihtiyaç vardır.

2.2.4. Karar
Milletvekili dokunulmazlığı kapsamındaki suçlarla ilgili yargılama yapılabilmesi için
TBMM’nin dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararına ihtiyaç vardır.

2.2.5. Yargı ve Açılmış Dava Bulunması
Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş olan bir hüküm ya da açılmış ve yürümekte
olan bir dava varsa davanın reddine karar verilir.
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2.2.6. Dava Zamanaşımı
Suça verilecek cezaya göre tayin edilmiş zamanaşımı süresi içinde, dava açılmamış ya da açılan
davada kesin hüküm verilememiş ise dava açılamaz ya da açılmış davada düşme kararı verilir.

2.2.7. Af
Af halinde kişi hakkında dava açılmaz; açılmış ise düşme kararı verilir.

2.2.8. Ön Ödeme
Ön ödemeye tabi suçlarla ilgili failin ön ödemeyi kabul ederek yapması halinde dava
açılmayacaktır.

2.2.9. Uzlaşma
Uzlaşma kapsamına giren suçlarla ilgili, şüpheli/sanık ve mağdur/suçtan zarar gören arasında
uzlaşma teklifinde bulunulmadıkça dava açılamaz. Eğer uzlaşma gerçekleşirse soruşturma
aşamasında kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma aşamasında ise düşme kararı verilir.

2.2.10. Sanığın Hazır Bulunması
Sanık hazır bulunmadığında dava açılabilir ancak kural olarak yargılama yapılamaz. Ancak bu
kuralın mahkumiyet dışında bir karar verilmesi, sanığın mahkemeden uzaklaşması, bağışık
tutulması gibi istisnaları mevcuttur. Bu istisnaların varlığı halinde yargılamaya devam olunur.

2.2.11. Sanığın Akıl Hastası Olması
Suçu işledikten sonra akıl hastası olan ve bu hastalığı savunmasını yapmasını engelleyen sanık
yargılanmaz. Bu durumda eğer beraat kararı verilmeyecekse durma kararı verilir ve sanığın
tedavi edilmesi beklenir. Ancak sanık suçu işlediği sırada akıl hastası ise, bu kişi ile ilgili
yargılama yapılarak hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir.

2.2.12. Bekletici Mesele
Yapılan yargılamada suçun ispatı, başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun
çözümüne ilişkin ise, mahkeme bu mahkemenin vereceği kararı bekletici mesele yaparak
yargılamaya ara verir. Karar verildikten sonra yargılamaya devam olunur. Ancak bazı hallerde
ceza mahkemesi nisbi muhakeme yaparak bu konuda kendisi de karar verebilir (örneğin sanığın
gerçek yaşının tespiti).
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2.3.

Muhakeme Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları

Soruşturma
aşamasında
Muhakeme Şartlarının
Gerçekleşmemesi
Kovuşturma
Aşamasında

Takipsizlik
(Kovuşturmaya yer
olmadığına dair karar)
Gerçekleşme ihtimali
varsa: Durma
Gerçekleşme ihtimali
kalmadıysa: Düşme
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

45

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza muhakemesi hukukunun uygulama alanı ve konunun devamında
muhakeme şartları öğrenilmiştir. Bu bağlamda, ceza muhakemesi hukukunun zaman
bakımından uygulanması, yer bakımından uygulanması, kişi bakımından uygulanması konuları
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Suç şüphesi üzerine belli durumlarda soruşturma ve
kovuşturma sürecinin başlatılabilmesinin; başlamış ise devam edebilmesinin belli koşulları
vardır: izin, talep, şikayet vb. Bölümde öğrenilen ikinci konu ise kısaca muhakeme şartları
denilen bu koşullar olmuştur.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki kişilerden hangisi Türkiye’de bir suç işlemesi durumunda kesinlikle
Türkiye’de yargılanamaz?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM Üyeleri
C) Yabancı Diplomatlar
D) Hakimler
E) Savcılar
2) Bir devlet memurunun görevi ile ilgili işlediği suçtan dolayı soruşturma sürecinin
başlayıp devam edebilmesi için yetkili merci tarafından yapılan işleme ne ad
verilir?
A) Talep
B) İzin
C) Şikayet
D) Müracaat
E) İhbar
3) Ceza muhakemesi kanununun zaman bakımından uygulanmasına ilişkin olarak
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Aleyhe olan değişiklikler geriye yürümez
B) Lehe olan değişiklikler geriye yürümez
C) Yeni kanun hiçbir şekilde uygulanmaz.
D) Yeni kanun aleyhe olsa da lehe olsa da derhal uygulanır.
E) Yeni kanunun sadece lehe olan hükümleri uygulanır.
4) Belirli suçlarda soruşturma sürecinin başlayabilmesi için Adalet Bakanı’nın
yapması gereken işleme ne ad verilir?
A) Talep
B) İzin
C) Şikayet
47

D) Bireysel başvuru
E) İhbar

5) Aşağıdakilerden hangisi belli durumlarda açılmış olan davayı düşürmez?
A) Genel af
B) Özel af
C) Şikayetten vazgeçme
D) Uzlaşma
E) Ön ödeme

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)b

48

3.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir suç şüphesi üzerine hangi mahkemenin davaya bakmakla görevli ve yetkili olduğuna ilişkin
kurallar ceza muhakemesi hukukunun temel konularından biridir. Acaba binlerce mahkeme
içerisinden hangisinde dava görülecektir? Bu sorunun yanıtını veren “görev” ve “yetki”
kuralları nelerdir? Bu kuralların istisnaları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Görevli mahkemenin tespitinde temel kural nedir?
2.Görev kuralının istisnaları nelerdir?
3. Yetkili mahkemenin tespitinde temel kurallar nedir?
4.Yetki kuralının istisnaları nelerdir?
5. Görevsizlik ve yetkisizlik itirazları hangi aşamalarda ileri sürülebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Suç şüphesi üzerine davaya
Görev Kuralı

bakmakla görevli mahkemenin Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak
geliştirilecektir.
hangisi olduğu öğrenilecektir.
Suç şüphesi üzerine davaya

Yetki kural(lar)ı

bakmakla yetkili mahkemenin
hangisi olduğu öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Görevli mahkeme, yetkili mahkeme, bağlantı, muhakemenin nakli, istinabe
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Giriş
Hukuk güvenliği ve kanuni hakim ilkelerinin doğal bir sonucu olarak suç şüphesi üzerine
kişinin keyfi bir şekilde soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmasının ve giderek kendisine
keyfi bir ceza verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise oyunun kurallarının henüz
oyun başlamadan belirlenmesi ve bu kurallardan sapılmamasıdır. Suç şüphesi üzerine davaya
bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerin hangisi olduğunun belirlenmesine ilişkin kurallar
ceza muhakemesi kanunumuzda açıkça belirtilmiştir. Yargı makamlarının ilgili kurallara uygun
hareket etmesi şüphesiz hukuk devleti açısından yaşamsal öneme sahiptir.
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3.1.

Görevli Mahkeme

Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. Görev, kanunda ilgili suç için yazılı soyut cezanın
üst sınırına göre davaların mahkemeler arasında paylaştırılmasıdır.
ESKİ (2014 değişikliği Öncesi)
Sulh Ceza mahkemeleri

-

Tek hakimlidir.

-

Kanunda yazılı suçun soyut cezasının üst sınırı 2
yıl ya da daha kısa ise bu, S.CM’lerinin görev
alanına girer.

Asliye Ceza Mahkemeleri

-

Tek hakimlidir.

-

S.CM ve A.C.M’lerinin görev alanı dışındaki
bütün suçlar bu mahkemelerin görev alanına
girer.

Ağır Ceza Mahkemeleri

-

En az 3 hakimden oluşur. Bir başkan ve en az iki
üyeden oluşur.

-

Kanunda yazılı suçun soyut cezasının üst sınırı
10 yıl ya da daha fazla ise bu, A.C.M’lerinin
görev alanına girer.

YENİ (2014 Değişikliği Sonrası)
Asliye Ceza Mahkemeleri

-

Tek hakimlidir.

-

Kanunda yazılı soyut cezanın üst sınırı 10 yıldan
az ise bu, asliye ceza mahkemelerinin görev
alanına girer.

Ağır Ceza Mahkemeleri

-

En az 3 hakimden oluşur. Bir başkan ve en az iki
üyeden oluşur.
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-

Kanunda yazılı suçun soyut cezasının üst sınırı 10
yıl ya da daha fazla ise bu, A.CM’lerinin görev
alanına girer.

-

Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli
dolandırıcılık, hileli iflas ve müebbet ve
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren
suçlar da ACM’lerin görev alanına girer.

Sulh Ceza Hakimliği:
2014 tarihli CMK değişikliği ile sulh ceza mahkemelerinin bakmakla görevli olduğu davalar
bundan böyle asliye ceza mahkemelerinde görülecektir. Sulh ceza mahkemeleri, sulh ceza
hakimliklerine dönüştürülmüştür. Bundan böyle sulh ceza hakimliği davaya bakmayacak,
sadece soruşturma evresinde tutuklama, adli kontrol, arama, elkoyma vb. koruma tedbirlerine
karar verecek ve yapılan kimi itirazları (gözaltı, yakalama kararına karşı vs..)
değerlendirecektir.

Hukukumuzda genel görevli dava mahkemelerinin dışında bir de özel (ihtisas) mahkemeler
vardır. Bunların isminden görev tanımı oldukça belirgindir: Çocuk mahkemeleri, Trafik
mahkemeleri, kaçakçılık mahkemeleri, Yüce Divan (Anayasa mahkemesi)

Sadece terör, anayasal düzene, devlete karşı vs. suçlara bakan Özel Görevli Ağır Ceza
Mahkemeleri (Eski DGM) bütünüyle kaldırılmıştır.

Görev kamu düzeni ile ilgilidir ve hiçbir mahkeme görevli olmadığı bir davaya bakamaz.
Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında
re'sen karar verebilir. Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli
mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.
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İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında
kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. Mahkeme, davayı
görevli mahkemeye göndermezse, kovuşturmanın her aşamasında taraflar, görevsizlik
itirazında bulunabilir.
Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya mahkemece yapılan
işlemler hükümsüzdür.

3.1.1. Görev Kuralının İstisnaları
Bazen, görevli mahkemenin hangisi olduğu aslında hukuken bellidir. Ancak belli nedenlerden
dolayı dava farklı bir mahkemede görülebilir. Buna göre görev kuralının istisnaları:
1. Duruşmada aşağı görevli mahkemeye gönderme yasağı
Duruşmada suçun hukukî niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya
alt dereceli mahkemeye gönderilemez.
Bazen dava yanlışlıkla yüksek görevli mahkemede açılır. Örneğin asliye cezanın görev
alanına giren bir dava ağır cezada görülür. Böyle bir durumda yüksek görevli mahkeme (ağır
ceza) henüz duruşmaya başlamamış ise görevsizlik kararı vererek dosyayı aşağı görevli
mahkemeye (asliye ceza) gönderebilir. Ancak yüksek görevli mahkeme, duruşmalara
başlamış ise görevsiz olduğunu bilse dahi görevsizlik kararı veremez. Davaya kendisi
devam etmek zorundadır.
2. Bağlantı
Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında
birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. Örneğin, İncirli’de
oturan Bay A, akşam eşine karşı fizik şiddet uygulamış (asliye ceza), ardından hışımla
Bakırköy sahile gitmiş ve sahilde tartıştığı B’yi öldürmüştür (ağır ceza). Davalar
birleştirilerek ağır ceza mahkemesinde görülür.
Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla
sanık bulunursa bağlantı var sayılır. Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç
delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır.
Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya
ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.
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Not: Yüksek görevli mahkeme kavramı önemlidir. Cezası daha ağır olan suça bakan
mahkemeye yüksek görevli mahkeme denir. Ara kararlara yapılan itirazlar, kural olarak yüksek
görevli mahkeme tarafından incelenir.

3.2.

Yetkili Mahkeme

Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. Peki suçun işlendiği yer
neresidir?
Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
A, öldürmek gayesiyle Bakırköy’de aracıyla takip ettiği B’ye ateş etmiş; araç
Küçükçekmece’de iken gene öldürmek gayesi ile ateş etmiş ancak B ölmemişse dava
Küçükçekmece’de görülür.
Kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir.
A, B’yi hürriyetinden yoksun bırakmış ve sırasıyla Bursa, Eskişehir ve Ankara’ya götürmüş
ve Ankara’da serbest bırakmışsa dava Ankara’da görülür.
Zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
İşvereni B tarafından işten çıkarılan A, işvereninin önce Levent’teki evini yakmış; iki gün
sonra Kocaeli’ndeki fabrikasını; bir hafta sonra Muğla’daki yazlığını yakmışsa dava
Muğla’da görülür.
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.
Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya
görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.
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Kural olarak suçun işlendiği yer mahkemesi davaya bakmaya yetkilidir. Ancak bazen suçun
işlendiği yer belli değildir. Bu durumda yetkili mahkeme nasıl tespit edilir?
1. Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahkemesi
yetkilidir.
2. Yakalanmamışsa, yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
3. Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
4. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı
yer mahkemesi yetkilidir.
Yabancı ülkede işlenen suçlarda, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa
yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa
Türkiye'de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Mahkemenin bu suretle de
belirlenmesi olanağı yoksa, yetkili mahkeme Yargıtay tarafından belirlenir.

Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin
işledikleri suçlardan dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir.

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. Hava taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da aynı hüküm
uygulanır.

Kovuşturmanın her aşamasında görevsizlik itirazında bulunmak mümkündür. Ancak konu
yetkisizlik ise durum değişir. Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde
duruşmada sorgusundan önce yapabilir. Sorgudan sonra yetkisizlik iddiasında bulunulamaz.
Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir.
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Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle
hükümsüz sayılmaz. Yani gene görevin aksine yetkisiz mahkemenin yaptığı işlemler
hukuken geçerlidir.

3.2.1. Yetki Kuralının İstisnaları
Bazen, yetkili mahkemenin hangisi olduğu aslında hukuken bellidir. Ancak belli nedenlerden
dolayı dava farklı bir mahkemede görülebilir. Buna göre yetki kuralının istisnaları:
1. Davanın (Muhakemenin) Nakli
Davanın nakli temelde üç nedenden dolayı mümkün olabilir:
-

-

-

Fiili ya da Hukuki Nedenler:
Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine
getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde
bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir.
Kamu Güvenliği
Kovuşturmanın yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği
için tehlikeli olursa, Adalet Bakanı’nın talebi üzerine Yargıtay davayı nakleder.
(Mardi Bilge Köyü davasının Çorum’da görülmesi gibi)
Tabi Afet
Tabi afet nedeniyle mahkeme binaları fiziken kullanılamaz hale gelirse Adalet
Bakanlığı davayı nakleder.
Duruşmanın başka yerde yapılması
Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları içinde
başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Ancak bu halde davanın yetkili mahkeme
dışında bir mahkemece yapılması değil aynı mahkemece başka fiziki mekanda
yargılamanın yürütülmesi sözkonusudur.

2. İstinabe
İstinabe, bir mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir usul işlemini bir başka mahkeme
eliyle yaptırtmasıdır. Sivas’ta görülen bir davada İzmir’de oturan yetmiş yaşındaki
bir tanığın beyanı alınmak isteniyorsa İzmir’deki mahkeme (Sivas’taki mahkeme
adına) beyanı istinabe yoluyla alır
(Niyabet: Niyabet, bir ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde; ancak mahkeme
binası dışındaki bir usul işlemini kendi içerisinden belirleyeceği tek bir hakim eliyle
yaptırtmasıdır. Kayseri’de devam eden davada A.C.M, Kayseri’deki bir mezarın
açılmasına karar vermişse mezarın açılmasına tek bir hakim katılabilir.
3. Bağlantı
Bağlantı dar ve geniş olmak üzere ikiye ayrılır.
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-

-

Kanunkoyucunun ceza uyuşmazlıkları arasındaki bağlantıyı somut olarak tanımladığı
hallerde dar bağlantı sözkonuısudur. Kanunda gösterilen dar bağlantılar:
Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması (bağlantı noktası sanık)
Bir suçla ilgili birden fazla sanık bulunursa (bağlantı noktası fiil)
Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya
değiştirme fiilleri de önceki işlenen suçla bağlantılı suç sayılır (bağlantı noktası bir
önceki suçun delilleri ve fail).
Bir ceza mahkemesinin bakmakta olduğu davalar arasında, Kanun’da belirtilenler
dışında bir bağlantı söz konusu ise, bu tür bağlantıya geniş bağlantı denir (CMK
m.11). Uyuşmazlıklar arasında zaman, yer, işleniş biçimi, saik bakımından veya
önceki eylemle sonraki eylemin kolaylaştırılması gibi herhangi bir şekilde bağlantı
bulunduğunda ve birleştirilmesinde yarar görüldüğünde, bu uyuşmazlıklar
birleştirilecek ve bunlar hakkında tek hüküm verilir. Geniş bağlantı, aynı
mahkemenin yetkili olduğu farklı işler arasında kabul edilmektedir.
Davaların birleştirilmesinde
fayda ve gerek bulunmalı (Örneğin Birden fazla kişi tarafından birbirleri aleyhine
işlenmiş suçların yargılamasında birleştirme yararlıdır)
bunun yanında birleştirme yasağı bulunmamalıdır (örneğin Karayolları Trafik
Kanununa göre görülen davalar diğer kanunlara görülen davalarla birleştirilemez).
Her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili
mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. Danıştay saldırısı
Ankara’da gerçekleşmişti (yetkili mahkeme Ankara). Ancak bağlantı olduğundan
bahisle Ergenekon davası ile birleştirildi ve İstanbul’da görüldü.
Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar
hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir (CMK
m.9). Kovuşturma evresinin her aşamasında da bağlantılı ceza davalarının
birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir (CMK
m.10/1). Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu
yargılama usulü uygulanır (CMK m.10/2). Birleştirilen davalar birleştirmede fayda
kalmadığında ayrılabilir. Ancak kovuşturma evresinde işin esasına girdikten sonra
ayrılan davalara ayrı dosyalarda ancak aynı mahkemede devam olunur (CMK
m.10/3).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suç şüphesi üzerine davaya bakmakla yetkili ve görevli mahkemenin hangisi
olduğu sorusunun cevabını oluşturacak şekilde konuya ilişkin temel kurallar öğrenilmiştir.
Kuşkusuz görev ve yetki kurallarının istisnaları da mevcuttur. Bazen suçun nerde işlendiği
bellidir; yetkili ve görevli mahkemenin hangisi olduğu da bellidir. Fakat dava yetkili ve/veya
görevli mahkemeden alınır ve başka bir mahkemeye verilir. Bölümün bu noktada ikinci
konusunu, görev ve yetki kurallarının istisnaları oluşturmuştur. Görevsizlik ve yetkisiz
itirazının şekline ilişkin kurallar ile hukuki sonuçları ise bu bölümde öğrenilen diğer temel
konulardır.

Bölüm Soruları
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1) Yer yönünden yetkisizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mahkemenin yer yönünden yetkisizlik karan verebilmesi için bu konuda bir talebe gerek
vardır.
B) Yer yönünden yetkisizlik iddiası ancak sanığın sorgusunda önce bildirilmelidir.
C) Yetkisizlik kararı verme yetkisi, davaya bakan mahkemeye aittir.
D) Yer yönünden yetki uyuşmazlıklarını çözecek makam ortak yüksek görevli mahkemedir.
E) Yer yönünden yetkisiz olan yargıcın yaptığı işlemler, sırf bu nedenle hükümsüz
sayılmaz.

2) Ceza muhakemesinde yer yönünden yetki kuralıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Teşebbüs aşamasında kalan bir suçta ilk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
yetkilidir.
B) Zincirleme suçlarda ilk suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz suçlarda ilk hareketin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
D) Suçun işlendiği yer tespit edilemiyorsa failin yakalandığı yer mahkemesi davaya
bakmaya yetkilidir.
E) Suçun işlendiği yer belli değilse Ankara mahkemesi yetkilidir.

3) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görev (madde yönünden yetki) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mahkeme kovuşturmanın her aşamasında görev konusunda karar verebilir.
B) Görev konusundaki karar için talebe gerek yoktur, resen de verilebilir.
C) Görev konusunda uyuşmazlık çıktığında görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli
mahkeme belirler.
D) Mahkemenin görevsizlik kararlarına itiraz edilemez.
E) Görevsiz mahkemenin bazı işlemleri geçerlidir.

4) Yerleşim yeri Bursa olan (A), Eskişehir'de iş nedeniyle bulunduğu sırada (B) ve (C)
tarafından kaçırılır, elleri bağlanarak önce Kütahya'ya götürülür. Oradan da durmaksızın
yola devam edilir ve Manisa'ya ulaştıklarında yapılan bir ihbar sonucunda kolluk
tarafından yakalanırlar. (B) ve (C) Malatya ili nüfusuna kayıtlıdır.
Bu olayda yer itibariyle yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Manisa mahkemesi

B)

Kütahya mahkemesi

C)

Mağdurun yerleşim yeri olan Bursa mahkemesi
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D)

Eskişehir mahkemesi

E)

Hem Bursa hem de Manisa mahkemesi

5) Aşağıdakilerin hangisi yetki kuralının bir istisnası sayılamaz?

A)

İstinabe

B)

Niyabet

C)

Muhakemenin Nakli

D)

Bağlantı

E)

Durma kararı

6. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yer yönünden yetki ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teşebbüste icra hareketine başlandığı yer mahkemesi yetkilidir.
B) Zincirleme suçlarda bu suçu oluşturan suçlardan herhangi birinin işlendiği yer
mahkemesi yetkilidir.
C) Kesintisiz suçlarda suçun herhangi bir kısmının işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.
D) Ülkede yayımlanan basılı eserle işlenen suçlarda kural olarak eserin basıldığı yer
mahkemesi yetkilidir.
E) Ülkede gerçekleştirilen görsel yayınlarla işlenen suçlarda kural olarak yayım merkezi
olan yer mahkemesi yetkilidir.
7. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi (yer yönünden) yetkili
mahkemeyi belirlemede başvurulan ölçütlerden biri değildir?
A) İhbarın yapıldığı yer
B) Şüphelinin yakalandığı yer
C) Şüphelinin yerleşim yeri
D) Mağdurun oturduğu yer
E) İlk usul işleminin yapıldığı yer
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8. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, davanın nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Dava hukuki nedenlerle nakledilebilir.
B) Dava fiili nedenlerle nakledilebilir.
C) Dava kamu güvenliği nedeniyle nakledilebilir.
D) Dava kamunun sağlığı nedeniyle nakledilebilir.
E) Kamu güvenliği nedeniyle davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.

9. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görev (madde yönünden yetki) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkemelerin görevleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.
B) Görev konusunda mahkemenin bir karar verebilmesi için bu yolda bir talebe gerek
vardır.
C) Görev konusundaki uyuşmazlığı ortak yüksek görevli mahkeme çözer.
D) Görevsizlik kararı hiçbir şekilde denetlenemez.
E) Görevsiz mahkemenin işlemleri tamamen hükümsüzdür.
10. Ceza Muhakemesi Kanununa göre, mahkemelerin (yer bakımından) yetkisinin
belirlenmesinde esas alınan temel kural aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suçun işlendiği yer
B) Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer
C) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri
D) Şüpheli veya sanığın Türkiye’deki yerleşim yeri
E) Şüpheli veya sanık hakkında ilk usul işleminin yapıldığı yer

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)d, 4)a, 5)e 6)e 7)a 8)d 9)c 10)a
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4. MUHAKEMENİN SÜJELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ceza muhakemesi hukukunun, cezai nitelikli uyuşmazlığın çözümüne katılan sujeler (aktörler)
tarafından yapılan işlemlerin zamanını, biçimini, sırasını inceleyen hukuk dalının adı olduğu
daha önce vurgulanmıştı. Bu noktada süreci incelemeden önce sujelerin kimler olduğunun
anlaşılması gerekmektedir. Ceza muhakemesi hukukunun sujeleri, hakim, savcı, süpheli/sanık,
müdafii ve katılandır (vekil dahil). Bu sujelerin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğu konusu
ise bölümde öğrenilecek en temel konudur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Ceza muhakemesi hukukunun süjeleri (aktörleri) kimlerdir? Açıklayınız.
2.Soruşturma evresinde şüphelinin hakları nelerdir?
3. Kovuşturma evresinde sanığım hakları nelerdir?
4. Müdafiin ne gibi hukuki imkanları bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Savcının yetki ve görevleri

savcı

öğrenilecektir.
Soruşturma ve kovuşturma

Şüpheli/sanık

evresinde şüpheli/sanığın
hakları öğrenilecektir.
Savunma hakkı kapsamında

müdafi

müdafiin haklarının neler
olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Hakim, savcı, şüpheli, sanık, katılan, müdafi, vekil
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4.1.

Genel Olarak

Ceza muhakemesi hukukunun amacının suçun konusunu oluşturan fiille ilgili maddi gerçeğin
ne olduğunun ortaya konulması olduğunu ve bu amacın gerçekleştirilmesi için yürütülen
faaliyetlerin iddia, savunma ve yargılama şeklinde olduğunu ifade etmiştik. İşte bu faaliyetleri
gerçekleştirenler muhakemenin süjeleri olarak nitelenir. Muhakemede bu makamları temsilen
rol alan hakim, savcı, şüpheli/sanık, müdafi gibi süjelerin bağımsız hakları ve muhakeme
sırasında bir takım yükümlülükleri bulunmaktadır. Ceza muhakemesi bakımından bu
makamların yokluğu düşünülemez. Bu süjelerin yanında, yürütülen muhakeme faaliyetlerine
dahil olan, yargılama süresince bir takım haklara sahip suçtan zarar gören, mağdur, şikayetçi,
malen sorumlu gibi muhakemeye katılanlar vardır.

Yargılama Makamı
Hakim
Mahkeme

İddia
Makamı

Savunma
Makamı

Savcılık,
Adli Kolluk

Şüpheli/
Sanık
Müdafi
Muhakemenin
Süjeleri

Muhakemede Rol
Alanlar

Muhakemeye
Katılanlar

Mağdur

Suçtan
Zarar Gören

Malen
Sorumlu
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4.2.

Cumhuriyet Savcısı ve Adli Kolluk

Cumhuriyet Savcısı, ceza muhakemesinde kamu adına iddia faaliyetini yürüten süjedir. Savcı,
Başsavcılık teşkilatı içerisinde ve başsavcılık makamı adına faaliyetlerini yürütür. Savcının
soruşturma faaliyetlerini yürütmede yardımcısı adli kolluktur. Ülkemizde adli kolluk görevini
suçun konusu ve işlendiği yere göre polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza
memurları yürütür. Hukukumuzda her ne kadar adli ve idari kolluk faaliyetleri ayrıştırılmış olsa
da, fiilen her iki kolluk görevini de polis ve diğer kolluk yürütmektedir. Kolluk birimleri her ne
kadar idareye bağlı olsa da, kolluk adli kolluk görevi yürütürken adli amiri olmayan üstlerince
emir ve talimat verilemez. Bu halde, adli kolluğun amiri savcıdır.
Savcı suç şüphesinin öğrenilmesinin ardından, adli kollukla birlikte bu şüphe ile ilgili dava
açılıp açılmayacağına karar vermek adına delil toplar ve yargılamanın sağlıklı yürütülmesi için
bir takım muhafaza tedbirleri alır. Savcı, sadece şüpheli/sanığın aleyhine değil, lehine olan
hususları da göz önünde bulundurur. Bunun yanında savcının, ceza muhakemesinin akıbetine
etki eden (tutuklunun tahliyesi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı, dava açılmasının ertelenmesi
gibi) kararları verme yetkisi de bulunmaktadır.
Savcının Görevleri:
1. Başsavcı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
2. Soruşturma yapmak.
3. Kamu davası açmak ve yürütmek.
4. Koruma tedbirlerine başvurmak.
5. Kanun yollarına başvurmak.
6. Cezaların infazını sağlamak.
7. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
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Savcılar, yetki bakımından hakimlere ilişkin yetki kurallarına tabidirler. Örneğin, suçun
işlendiği yer hem mahkemelerin hem de cumhriyet savcılarının ana yetki kuralıdır. Görev
bakımından ise, savcılar arasında hakim ve mahkemelerde olduğu gibi bir ayırım yapılmamıştır.

4.3.

Şüpheli ve Sanık

Muhakeme konusu olayla ilgili suç şüphesi altında bulunan kişilere, soruşturma aşamasında
“şüpheli”, kovuşturma aşamasında “sanık” adı verilir. Bu statüler, soruşturma ya da
kovuşturmanın sona ermesi ya da şüpheli/sanığın ölümü ve zamanaşımı gibi nedenlerle son
bulur.
Şüpheli/sanık bir gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen
suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda tüzel kişinin organ ve ya temsilcisi tüzel
kişiyi temsil eder. Çocuklar ve akıl hastaları da şüpheli/sanık olabilirler.
Şüpheli/sanık ceza muhakemesinde savunma makamında yer alır. Yani yapılan tüm faaliyet
şüpheli veya sanık hakkında bir hüküm vermek içindir. Ceza hukuku, hukuk sisteminin en ağır
yaptırımlarını içeren hukuku dalı olduğu için, buna ilişkin yürütülen muhakemede de büyük bir
titizlikle hareket edilir ve muhakemenin her aşamasında adil bir süreç yürütülmeye çalışılır.
Bunun için ceza muhakemesinde şüpheli ve sanığın bir takım hak ve yükümlülükleri vardır.
1. Savunma Hakkı: Şüphelinin en önemli hakkı olan savunma hakkı şu hakları
bünyesinde barındırır:
-

Müdafiden yararlanma hakkı

-

Susma hakkı

-

Kendini suçlayıcı beyanda bulunmaya zorlanmama

-

Soru sorma hakkı

-

Tercümandan yararlanma hakkı

-

Delil toplama ve ibraz etme hakkı

-

Delillerin toplanmasını isteme hakkı

-

Duruşmada hazır bulunma hakkı

2. Lekelenmeme hakkı: Suçsuzluk (masumiyet) karinesinin bir sonucu olarak
şüpheli/sanık yürütülen muhakemede hakkında henüz hüküm verilmeden suçlu ilan
edecek bir muamele ve ifşa ile karşı karşıya kalmamalıdır. Bu açıdan soruşturmanın
(ilgililer dışındakilere karşı) gizliliği kuralı önemli bir görevi ifa eder.
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3. Haklarını ve isnadı öğrenme hakkı: Şüpheli/sanığa yakalama anından itibaren
kanuni hakları bildirilir. Bu şekilde tanınan hakların kağıt üzerinde kalmasının önüne
geçilmesi amaçlanır.
4. Yakınlara haber verilmesini isteme hakkı: Şüpheli/sanık yakalandığında, gözaltına
alındığında veya gözaltı süresi uzatıldığında, durum bir yakına veya belirlenen bir
kişiye haber verilir.
5. Hakim veya Adli bir makam önüne çıkma ve itiraz hakkı: Gözaltına alınan kişi,
kanunda yer alan sürelerin sonuna kadar bırakılmazsa, sulh ceza hakimi tarafından
sorgusu yapılır. Hakimin hakkında vereceği (tutuklama, adli kontrol gibi) karara itiraz
edebilir. Bunun yanında cumhuriyet savcısının yaptığı yakalama, gözaltı işlemlerine
karşı da sulh ceza hakimine itiraz hakkı bulunmaktadır.
6. Hazır bulunma yükümlülüğü: Şüpheli/sanık cumhuriyet savcısı veya hakim
tarafından çağrıldığında hazır bulunmakla yükümlüdür. Kolluğun davetine uymayan
kimseleri zorla getirme yetkisi ise bulunmaktadır.
7. Kararlara boyun eğme yükümlülüğü: Şüpheli/sanık hakkında hukuka uygun
olarak verilen koruma tedbirlerine (arama, yakalama, tutuklama gibi) ve yapılan
araştırma faaliyetlerine katlanma yükümlülüğü altındadır.

4.4.

Müdafi

Müdafi, savunma makamında yer alan ve şüpheli/sanığa hukuki yardımda bulunan avukattır.
Ceza muhakemesinde müdafi, klasik vekalet ilişkisi çerçevesinde vekillik yapan bir avukattan
öte olarak, ceza muhakemesinde kamusal bir görevi ifa etmekte ve maddi gerçeğin ortaya
çıkarılmasına hizmet etmektedir. Bu açıdan müdafi, şüpheli ve sanıktan bağımsız olarak
(çıkarlarına aykırı olmadan) savunma makamında yer almakta ve yine şüpheli ve sanıktan
bağımsız bir takım haklara sahiptir. Örneğin, müdafi duruşma sırasında tanığa doğrudan soru
yöneltme hakkına sahiptir.
Şüpheli/sanık muhakemenin her aşamasında bir müdafiden yararlanabilir. Eğer bir müdafi
tutacak durumda değilse (seçebilecek durumda değil ya da ekonomik olarak imkanı
bulunmuyorsa), talebi halinde (isteğe bağlı) savcı veya hakimin istemiyle kendisine barodan bir
müdafi atanabilir.
Şüpheli/sanık, dilediği avukatı müdafisi olarak belirleyebilir. Ancak örgütlü suçlar ve terör
suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, müdafi hakkında da aynı suçlardan
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yürütülen bir soruşturma ya da kovuşturma varsa, bu yargılamada müdafi olmaktan
yasaklanabilir.
Şüpheli/sanık, dilediği miktarda avukatı müdafisi olarak belirleyebilir. Bunun tek istisnası:
ifade alma sırasında en çok üç avukat hazır bulunabilir.
Şüpheli/sanık, bir müdafi olmadan da savunma faaliyetlerini gerçekleştirebilir. Ancak Kanun
bazı hallerde müdafinin muhakeme işlemlerinde bulunmasını zorunlu kılmıştır.
Zorunlu müdafilik halleri:
1. Şüpheli veya sanık çocuk, kendisini savunamayacak derece malul veya sağır ve
dilsizse
2. Alt sınırı beş yıl veya daha fazla cezayı gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma ya
da kovuşturma yürütülüyorsa
3. Şüpheli/sanık akıl sağlığı durumunun tespiti için gözlem altına alınacaksa (bu
işleme müdafinin görüşü alındıktan sonra karar verilir)
4. Şüpheli/sanık tutuklama istemiyle hakim veya mahkeme önüne çıkarıldı ise
5. Sulh ceza hakimi tarafından sorgusu yapılacaksa

Müdafinin hak ve yükümlülükleri şunlardır:
1. Dosyayı inceleme ve örnek alma yetkisi
Bazı ağır nitelikteki suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalarda müdafinin dosya içeriğini
inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye
düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir. Ancak
yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar kısıtlama
kapsamında değildir. Kovuşturma aşamasına geçildiğinde bu kısıtlama kalkar.
2. Hazır bulunma yetkisi
Müdafi, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tümünde şüpheli/sanığın yanında hazır
bulunabilir. Bu hak engellenemez ve kısıtlanamaz.
3. Kanun yoluna başvurma yetkisi
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Şüpheli/sanığın açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla müdafi, verilen kararlarla ilgili
kanun yollarına (itiraz, istinaf, temyiz, yeniden yargılama gibi) başvurabilir.
4. Görevini yerine getirme yükümlülüğü
Müdafi, müdafilik görevini yerine getirmezse şüpheli/sanık müdafiyi azledebilir.
Görevlendirilen müdafi, duruşmalarda bulunmaz, vakitsiz olarak çekilir ve diğer görevlerini
yerine getirmezse hakim veya mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirir.
5. Sır saklama yükümlülüğü
Müdafi, şüpheli/sanıktan müdafilik çerçevesinde edindiği bilgileri saklamakla yükümlüdür.
Bu kapsamda müdafinin tanıklıktan çekinme hakkı bulunmaktadır.

Müdafi, şüphelinin ifadesi veya sorgusu alınırken onun yerini aldığı izlenimini veren herhangi
bir müdahalede bulunamaz; maddi gerçeği kasıtlı olarak saptıracak yönlendirmelerde
bulunamaz. İfade ve sorgunun düzenini bozmayacak sorular yöneltebilir, hukuki
hatırlatmalarda bulunabilir. Şüpheli/sanık vekaletname aranmaksızın müdafisi ile her zaman –
konuşulanları başkasının duymayacağı bir ortamda- görüşebilir. Müdafi ile şüpheli/sanık
arasındaki yazışmalar denetime tabi tutulamaz.

4.5.

Hakim

Hakim, ceza muhakemesinde yargılama konusu olayla ilgili iddia ve savunma ışığında karar
veren kişidir. Hakim kararını, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatine
göre verir. Hakim yargılama görevini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Hakimin
tarafsızlığı ve bağımsızlığı adil bir yargılamanın gerçekleşmesinin temel şartıdır.
Hakimin bağımsızlığı, vereceği kararlarda hiçbir organ, makam, merci ve kişinin emir ve
baskısı altında kalmadan karar verebilmesini ifade eder. Hakimin bağımsızlığı, hakime
sağlanan hukuki statü ve güvencelerle sağlanır.
Hakimin tarafsızlığı ise, hakimin somut yargılamada taraflardan birini tutmaması, objektif
olmasını ifade eder. Şu halde hakimin bağımsızlığı bir statü iken hakimin tarafsızlığı önüne
gelen her olayda somut olarak aranan bir özelliktir. Yani hakim genel olarak bağımsızdır ancak
tarafsızlığı somut olayla ilgilidir.
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Hakimin yaptığı yargılamada tarafsızlığını şüpheye düşürecek bazı durumların ortaya çıkması
veya kişisel durumu nedeniyle en baştan davaya bakması yasaklanmış olabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza muhakemesi hukukunun süjelerinin (aktörler) kimler olduğu ve bu
süjelerin yetki, görev ve hakları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinin süjelerinden biri değildir?
A) Savcı
B) Hakim
C) Müdafi
D) Tanık
E) Katılan

2) Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinin süjelerine ilişkin olarak yanlış bir
bilgidir?
A) Şüpheli susma, konuşmama hakkına sahiptir.
B) Mağdur susma, konuşmama hakkına sahiptir.
C) Şüpheli, kimliği ile ilgili sorulara yanıt vermek zorundadır.
D) Müdafi, şüphelinin sorgusu sırasında hazır bulunabilir.
E) Müdafi, tanığa doğrudan soru sorma hakkına sahiptir.

3) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu müdafilik kapsamında yer almaz.
A) Şüpheli onsekiz yaşını doldurmamışsa
B) Şüpheli sağır veya dilsizse
C) Şüpheli malulse
D) Şüpheli alt sınırı beş yıl olan bir suçtan sanıklanacaksa
E) Şüpheli hakkındaki işlemler gıyabında devam ediyorsa
4) Aşağıdakilerden hangisi bir savcı işlemi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

İfade almak
Soruşturma başlatmak
İddianame hazırlamak
Tutuklama kararı vermek
Soruşturma işlemlerini yürütmek
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5) Aşağıdakilerden hangisi duruşmada doğrudan soru sorma hakkına sahip olamaz?
A) Hakim
B) Savcı
C) Sanık
D) Müdafi
E) Vekil

Cevaplar
1)d, 2) b, 3)e, 4)d, 5)c
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5. HAKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir makamın mahkeme olabilmesi için uyuşmazlığın tarfı olmaması ve uyuşmazlığın
taraflarından uzak ve onlara eşit mesafede olması gerekir. Şüphesiz bu kural en başta hakim
için geçerlidir. Oysa bazı durumlarda hakim dava ile çeşitli şekillerde ilgili olabilir. Bazı
durumlarda da doğası gereği hakimin tarafsız olamayacağı var sayılır. Bu durumların hepsinde
doğal olarak hakim yasaklıdır ve davaya bakamaz. İşte bu 5. Bölümün konusu hakimin
yasaklılık halleri ve tarafsızlığını etkileyen hallerdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Hakimin davaya bakamayacağı haller nelerdir? Açıklayınız.
2.Hakimin davaya bakamayacağı hallerde yakınlık ilişkisinin sınırı nedir?
3. Hakimin tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektiren nedenler nelerdir?
4.Hakimin reddine ilişkin kurallar nelerdir?
5. Hakim dışında kimlerin reddi mümkündür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hakimin davaya
Hakimin davaya
bakamayacağı haller

bakamayacağı hallerin neler
olduğu öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Hakimin tarafsızlığından
Hakimin tarafsızlığından
şüphe etmeyi gerektirecek
haller

şüphe etmeyi gerektirecek
hallerin neler olduğu

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Hakimin reddine ilişkin usul

Hakimin reddi

Kazanım

kuralları öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Tarafsızlık, bağımsızlık, yasaklılık halleri, hakimni reddi, itiraz
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5.1.

Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller

Hâkim belli durumlarda yasaklıdır ve asla ve asla davaya bakamaz;

5.1.1. Hâkim ile şüpheli, sanık ya da mağdur arasında belli derecede
yakınlık bağı
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,
Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,
Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,
Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil
kayın hısımlığı varsa, hakim yasaklıdır ve davaya bakamaz.

5.1.2. Hâkim dava ile ilgili olması
Suçtan kendisi zarar görmüşse,
Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya
mağdur vekilliği yapmışsa,
Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, Hâkimlik görevini yapamaz.

5.1.3. Yargılamaya katılamayacak hâkim
Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak
verilecek karar veya hükme katılamaz.

88

Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev
yapamaz.
Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev
alamaz.

5.2.

Hâkimin Tarafsızlığını Şüpheye Düşürecek Diğer Sebepler Ve

Reddi
Yukarda ifadesini bulan hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde hakim yasaklıdır. Ancak
kanunda yazılı bu hallerin dışında sonsuz sayıda ihtimalle hakimin tarafsızlığından şüphe
etmeyi gerektirecek sebepler olabilir. Hakimle şüpheli ya da sanık, uzak akraba, komşu,
askerlik arkadaşı, hemşehri, vs. olabilir.
Hakimin yasaklı olduğu hallerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye
düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.
Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, hâkimin
reddi isteminde bulunabilirler. Yani bir ceza davasının bütün aktörleri reddi hakim talebinde
bulunabilir.
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk derece
mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya kadar istenebilir. Sonradan ortaya çıkan veya
öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir.
Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır.
Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kâtibine
bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır.
Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, reddi istenen hâkim
müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi;
-

Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı
çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine,

-

Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde ağır ceza
mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini
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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.
-

Red istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza
mahkemesi karar verir.

Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara
karşı itiraz yoluna gidilebilir.
Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecikmesinde sakınca olan
işlemleri yapar. Hiç kimse reddi hakim talebinde bulunmasa dahi bir hakim her zaman için
kendisi de davadan çekinebilir.
Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. Zabıt kâtibinin reddi veya
kendisinin reddini gerektiren sebepleri bildirerek görevden çekinmesi hâlinde gereken karar,
yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tarafından verilir.
Bilirkişi de hakimi red sebepleri ile reddedilebilir ve ya çekinebilir. Cumhuriyet savcısı
reddedilemez.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hakimin davaya bakamayacağı ve tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektiren
hallerin neler olduğu öğrenilmiştir. İlgili durumlardan biri ortaya çıktığında hakimin reddine
ilişkin usul kurallarının neler olduğu ise bölüm kapsamında öğrenilen ikinci temel konu
olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisinin reddi istenemez?
A) Sulh ceza hakimi
B) Ağır ceza mahkemesi başkanı
C) Soruşturmayı yürüten savcı
D) Bilirkişi
E) Zabıt katibi

2) Kural olarak hakim aşağıdakilerden hangisinin sanık sıfatını taşıdığı bir davaya
bakabilir?
A) Eski eşinin
B) Eski nişanlısının
C) Amcasının
D) Halasının
E) Evlatlığının

3) Hakimin davaya bakamayacağı hallerde, hakimin reddine ilişkin itirazın (reddi
hakim) kovuşturma evresinde ne zamana kadar yapılması gerekir?
A) Kovuşturmanın her aşamasında yapılabilir
B) Sorgudan önce
C) Duruşmadan önce
D) Son karardan (hüküm) önce
E) İddianamenin kabulünden önce
4) Hakimin tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektiren hallerde reddine ilişkin itirazın
(reddi hakim) kovuşturma evresinde ne zamana kadar yapılması gerekir?
A) Kovuşturmanın her aşamasında yapılabilir
B) Sorgudan önce
C) Duruşmadan önce
D) Son karardan (hüküm) önce
E) İddianamenin kabulünden önce
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5) Aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya bakamayacağı hallerden biri değil de
tarafsızlığından şüphe etmeyi gerektiren bir haldir?
A) Hakim ile sanık arasında kayyımlık ilişkisinin bulunması
B) Hakim ile sanık arasında velayet ilişkisinin bulunması
C) Hakim ile sanık arasında vesayet ilişkisinin bulunması
D) Hakimin suçtan kendisinin zarar görmüş olması
E) Hakim ile sanık arasında komşuluk ilişkisinin bulunması

6) Aşağıdakilerden hangisi, CMK’da hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri
olarak belirtilmemiştir?
A) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ev sahibi-kiracı ilişkisi olması
B) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı olması
C) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı olması
D) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olması
E) Suçtan kendisinin zarar görmesi

7) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya
bakamayacağı hâllerden biri değildir?
A) Hâkim ile mağdur arasında kayyım ilişkisinin olması
B) Hâkim ile sanık arasında hangi derecede olursa olsun kan hısımlığının olması
C) Hâkimin aynı davada mağdurun vekilliğini yapmış olması
D) Hâkimin aynı davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
E) Hâkim ile mağdur arasında evlat edinme ilişkisinin olması

8) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, hâkimin reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hâkimin reddi bağlı olduğu mahkemeye yapılan başvuruyla istenir.
B) Reddi istenen hâkim ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir.
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C) Ret istemine hâkimin mensup olduğu mahkemece karar verilir.
D) Reddi istenen hâkim de ret istemiyle ilgili müzakereye katılır.
E) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir.

9) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz
edilemez?
A) Madde bakımından yetkisizlik kararına
B) Tutuklama kararına
C) Yer bakımından yetkisizlik kararına
D) Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara
E) Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin karara

10) Kovuşturma evresinde sorgu yapıldıktan sonra red sebebi öğrenilmişse bu sebebin
öğrenildiği tarihten sonra kaç gün içerisinde hakimin reddi istenebilir?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

Cevaplar
1)c, 2) b, 3)a, 4)b, 5)e 6)a 7)b 8)d 9)d 10)c
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6. DELİLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde maddi gerçeğin ne olduğunun anlaşılması konusunda hakimin elindeki en temel
araç olan deliller konusu (belge, belirti, beyan delilleri) öğrenilecektir. Deliller konusunda tanık
beyanı özellikle önemlidir ve dikkat edilmesi gerekir. Tanık kimdir? Tanıklığa ilişkin usul
kuralları nelerdir? Tanıklıktan hangi hallerde çekinilebilir? Bölüm kapsamındaki ikinci önemli
bir konu ise delllerin kıymetlendirilmesine ilişkindir: bilirkişi incelemesi, keşif vb…

97

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Şüpheli ve sanık beyanı nedir? Hakimi için hukuki değeri nedir?
2.Tanıklıktan çekinme halleri nelerdir?
3. Tanıkların dinlenmesine ilişkin usul kuralları nelerdir?
4. Kimler yeminsiz dinlenir?
5. Bilirkişinin verdiği mütalaanın hukuki değeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Delil ve delil türleri
Delil türleri

Tanıklıktan çekinme

hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.

Tanıklıktan çekinmenin
şartları öğrenilecektir.
Yeminin önemi ve yeminsiz

Yemin verme

dinleme halleri
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Bilirkişi incelemesi süreci ve Kazanım
Bilirkişi incelemesi

okuyarak

okuyarak

ve

hukuki değeri öğrenilecektir. araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Belge delil, beyan delil, belirti delil, tanıkıktan çekinme, tanık, bilirkişi, devlet sırrı

100

6.1.

Genel Olarak
Deliller

Belge
Deliller

Belirti
Deliller

Beyan
Deliller

Deliller ceza muhakemesi hukukunda üçe ayrılır:
Belge Delilleri: Yazılı, basılı, kayıt her şey… harita, el yazı ile yazılmış bir pusula, mektup,
kitap, dergi, ses kaydı, görüntü kaydı vs…
Belirti Delilleri: Belge delilleri dışındaki maddi olan her şeydir… kan damlası, tırnak parçası,
ayakkabı izi…
Beyan Delilleri: Belirli kişilerin suçun konusunu oluşturan fiille ilgili olarak yaptıkları
anlatımlardır. Beyan delilleri üçe ayrılır:
-

Şüpheli ya da sanık beyanı

-

Mağdur beyanı

-

Tanık beyanı

6.2.

Beyan Deliller

6.2.1. Şüpheli ya da Sanık Beyanı
Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili
olarak dinlenmesine ifade alma; şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından
soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine ise sorgu adı verilir.
Şüpheli ve sanık beyanından kastedilen şey temelde bu ifade alma ve sorgu sırasında verilen
beyanlardır.

6.2.1.1.

Zorla getirme

Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler
bulunan veya çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar
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verilebilir. Çağrıya rağmen gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve şikâyetçi ile ilgili olarak da
zorla getirme kararı verilebilir.
Zorla getirme kararını soruşturma evresinde savcı; kovuşturma evresinde mahkeme verir.

6.2.1.2.

İfade ve sorgunun tarzı

Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara
uyulur:
- Şüpheli veya sanık, isnadı öğrenme hakkına sahiptir. Kişiye kendisine yüklenen suç anlatılır.
- Şüpheli veya sanık, susma, konuşmama hakkına sahiptir. Ancak şüpheli veya sanık,
kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.
- Şüpheli veya sanığa, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından
yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir.
Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde,
kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
- Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.
- Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda
şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.

6.2.2. Mağdur Beyanı
Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç tanıklığa ilişkin hükümler
uygulanır.
Şayet maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından bir zorunluluk bulunmuyor ve işlenen
suçtan dolayı çocuğun ya da mağdurun psikolojisi bozulmuş ise, bu kişi soruşturma ya da
kovuşturma aşamasında sadece bir kez dinlenir.

6.2.3. Tanık Beyanı
Tanık suçun konusunu oluşturan fiille ilgili olarak beş duyusuyla bilgi sahibi olan kişinin adıdır.

6.2.3.1.

Tanıkların çağrılması
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Tanıklar kural olarak çağrı kâğıdı ile çağrılır. Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini
bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir
edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için
doğrudan zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri
gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır.
Çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi elektronik haberleşme araçlarından
yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda
uygulanmaz. Yani elektronik haberleşme araçlarıyla çağrılıp da gelmeyen sanık hakkında
hemen zorla getirme kararı verilemez.

6.2.3.2.

Tanıklıktan çekinme

Kural olarak herkes tanık olabilir. Ancak aşağıdaki kimseler tanık olsalar dahi tanıklıktan
çekinebilir:

6.2.3.2.1. Şüpheli ya da Sanıkla Yakınlığı Sebebiyle
Tanıklıktan Çekinme
Şüpheli veya sanığın nişanlısı
Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi
Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu
Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları
Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar

Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri
bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. Tanıklıktan
çekinme hakkı olan bir kişi tanıklık yaparken tanıklıktan çekinme hakkını kullanırsa
önceki beyanı (tutanaklar) duruşmada bir daha okunamaz ve delil hükmüne geçmez.

6.2.3.2.2. Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan
çekinme
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Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve
koşulları şunlardır:
Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri
yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler.
Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek
veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında
öğrendikleri bilgiler.
Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet
verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler.

Doktorlar ve mali müşavirler ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan çekinemez. Ancak
bu kural avukatlar için geçerli değildir. Bir avukat, ilgilinin tanıklık yapması yönünde rızası
olsa dahi isterse gene tanıklıktan çekinebilir.

6.2.3.2.3. Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde
beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir.

6.2.3.2.4. Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme
Tanık, kendisini veya belli derece yakınlarını ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan
sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği önceden
bildirilir.

6.2.3.3.

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık

Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.
Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar
verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet
sırrı sayılır.
Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme
hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme
başkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek
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nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl
veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.

6.2.3.4.

Yemin verilmeyen tanıklar

Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:
Dinlenme sırasında 15 yaşını doldurmamış olanlar.
Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini
kavrayamayanlar.
Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu
kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık
veya hükümlü olanlar.

Kolluk ifade alma sırasında yemin teklif edemez. Yeminsiz dinlemek zorundadır.
Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan doğan
giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava
hakkında hüküm verilinceye kadar ve toplamda üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi
verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest
bırakılır.
Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl
Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir.
Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı
yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

6.3.

Bilirkişi İncelemesi

Bilirkişi sahip olduğu uzmanlık bilgisi ile mahkemeye yardımcı olan kişidir. Çözümü
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına
mahkemece re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın,
müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir.
Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya
mahkemeye aittir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bilirkişi atayabilir.
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Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda
bilirkişi dinlenemez.
Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan
gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yalnız
bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de
bilirkişi seçebilirler. Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle listelere girmeyenler
arasından da bilirkişi seçilebilir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya
teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir.
Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre,
bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha
uzatılabilir.
Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen değiştirilebilir. Bu durumda bilirkişi,
o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim
edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir.
İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu,
kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya
gönderir. Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukukî değerlendirmelerde
bulunulamaz.
Bilirkişinin verdiği rapor delil değildir; sadece delilin kıymetlendirilmesi aracıdır. Bu
nedenle hakim, bilirkişi raporu ile bağlı değildir.
Tanıklara ilişkin hükümler bilirkişiler hakkında da uygulanır. Tanıklıktan çekinme mümkün
olduğu gibi bilirkişilikten çekinme de mümkündür. Bilirkişilerin mahkemeye çağrılmalarına
ilişkin koşullar da tanıklarla aynıdır.
Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar verebileceği gibi, ilgililerden
birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya çağırabilir. Bilirkişi
sadece gerçek kişi değildir. Resmi bilirkişilikler de vardır: adli tıp kurumu, polis jandarma
kriminal daireleri vs…
Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir.
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Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi,
geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir.

6.4.

Gözlem altına alınma

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. Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık
kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir;
ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez.

6.5.

Keşif

Keşif kural olarak hakimin beş duyusu ile yaptığı araştırma faaliyetinin adıdır. Keşif, suç
belirtilerinin tespiti ve mevcut delillerin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Örneğin, tanık ya
da sanığın mahkeme huzurundaki olaya ilişkin anlatımının gerçeğe uygun olup olmadığı
yapılan keşifle tespit edilebilir. Keşif, hâkim tarafından; gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Kolluğun keşif yaptırma yetkisi yoktur.
Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde
edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır.

6.6.

Yer gösterme

Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer
gösterme işlemi yaptırabilir. Yer gösterme işlemi sadece soruşturma aşamasında yapılır. Bunun
tek istisnası bazı örgüt veya terör suçlarıyla ilgili tutuklu veya hükümlüye yer gösterme işlemi
yaptırılmasıdır.
Bazı örgüt veya terör suçlarıyla ilgili kolluk amirinin de yer gösterme işlemi yaptırma yetkisi
bulunmaktadır.

6.7.

Otopsi

Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği ölçüde, baş, göğüs, karın bölgesinin açılması suretiyle
gerçek ölüm nedeninin araştırılması faaliyetidir. Burada yapılan bir bilirkişi incelemesidir.
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Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adlî tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer
dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya vekil
tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi
işlemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir.
Ölümden hemen önceki hastalığa ilişkin tedaviyi yürüten hekime, otopsi yapma görevi
verilmez. Ancak bu hekimin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi
vermesi istenebilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza muhakemesinde delil kavramı ve türleri öğrenilmiştir. Bir delil türü olarak
tanık beyanı ve tanıklıktan çekinme halleri üzerinde durularak delillerin kıymetlendirme aracı
olan bilirlkişi incelemesi ve keşif gibi kavramlar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
I- Tanık
II- Hakim
III- Zabıt Katibi
IV-Bilirkişi
Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yukarıdakilerden hangisinin ya da hangilerinin reddi
mümkündür?
A) I-II-III
B) Yalnız II
C) II-III-IV
D) I-II-IV
E) I-II-III-IV
2) Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eşi
C) Şüphelinin babası
D) Şüphelinin dedesi
E) Şüphelinin iş ortağı
3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, bilirkişilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, bilirkişi görevlendirilebilir.
B) Tüzel kişilerin de bilirkişi olması mümkündür.
C) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olan kişiler, bu görevlendirmeyi reddedemez.
D) Bilirkişilerin hiçbir şekilde çekinmesi mümkün değildir.
E) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için, şüpheli ve sa¬nık
dışındaki kimselerin de bilgisine başvurabilir.
4) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, Devlet sırrı konusunda tanıklıkla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanık suçla ilgili bilgileri Devlet sırrı olarak mahkemeden gizli tutamaz.
B) Tanıklık konusu bilgiler Devlet sırrı ise tanığı sadece hâkim veya mahkeme heyeti
dinler.
C) Devlet sırrı ile ilgili olarak hâkim ve mahkeme heyeti tanığı dinlerken sadece zabıt
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kâtibi hazır bulunur.
D) Cumhurbaşkanı Devlet sırrı konusunda tanıklık yapıp yapmayacağını kendisi takdir
eder.
E) Devlet sırrına ilişkin tanıklık konusundaki özel düzenleme sadece alt sınırı 5 yıl ve
daha fazla hapis cezası olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.
5) Aşağıdakilerden hangisi yeminsiz dinlenebilecek tanıklardan biri değildir?
A) 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını doldurmamış olanlar
B) Ayırt etme gücüne sahip olmadıkları için yeminin niteliğini ve önemini
kavrayamayanlar
C) Kovuşturma konusu suça iştirakten sanık olanlar
D) Kovuşturma konusu suç nedeniyle suçluyu kayırmaktan hükümlü olanlar
E) Kovuşturma konusu suçun delillerini değiştirmekten şüpheli olanlar

6) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıklara yemin verdirme kuralının istisnaları ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) On beş yaşından küçüklere yemin verdirilmez.
B) Ayırt etme gücüne sahip olmaması nedeniyle yeminin niteliği ve önemi hakkında
yeterli fikir sahibi olmayana yemin verdirilmez.
C) Kovuşturma konusu suçun delillerini yok etmekten sanık olan kimseye yemin
verdirilmez.
D) Akrabalık nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına sahip olup da bu hakkını
kullanmayan tanığa yemin verdirilmez.
E) Kovuşturma konusu suça iştirakten hükümlü olan tanığa yemin verdirilmez.

7) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı
sebebiyle tanıklıktan çekinemez?
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
E) Mali müşavirler
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8) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, ortaya konulması istenen bir delil aşağıdakilerin
hangisinde reddedilmez?
A) Delil, arama kararı veya emri olmadan konutta yapılan bir arama sonucunda elde
edilmişse
B) Delil ile ispat edilmek istenen olayın karara etkisi yoksa
C) Delil ortaya koyma istemi, davayı uzatmak amacına yönelikse
D) Delil ortaya koyma istemi geç bildirilmişse
E) Delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse

9) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Sanığın isnadı öğrenme hakkı vardır.
B) Sanığın haklarını öğrenme hakkı vardır.
C) Sanığın delil ileri sürme hakkı vardır.
D) Sanığın tali davalar açma hakkı vardır.
E) Sanığın kimliğini açıklamama hakkı vardır.

10) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tanıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanığa sebep olduğu giderler ödettirilir.
B) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanık zorla getirilir.
C) Çağrılıp da mazeretsiz gelmeyen tanığa disiplin hapsi uygulanır.
D) Sanığın nişanlısı tanıklıktan çekinebilir.
E) Boşanmış olsa bile sanığın eşi tanıklıktan çekinebilir.

Cevaplar
1)c, 2) e, 3)d, 4)c, 5)a 6)d 7)d 8)d 9)e 10)c
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7. KORUMA TEDBİRLERİ - I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak koruma tedbirleri kavramına ve koruma tedbirlerinin temel özelliklerine
yer verilecektir. Ardından ise koruma tedbirlerinden yakalama ve gözaltı incelecektir. Suç
şüphesi üzerine şüpheli ya da bazı durumlarda üçüncü kişiler üzerinde bazı tedbirler uygulanır.
Bu tedbirlerin neredeyse tamamı kişi hak ve hürriyetlerini ihlal eden tedbirlerdir. Fakat, bazen
soruşturma ve kovuşturmanın selametini sağlamak ve kamu düzenini korumak adına istemeye
istemeye de olsa belirli tedbirler alınmak zorunda kalınır. İşte biz bu tedbirlere koruma
tedbirleri deriz. Konu oldukça uzun sürecek ve dört bölümü işgal edecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Koruma tedbirleri nelerdir?
2. Koruma tedbirlerinin temel özellikleri nelerdir?
3. Emirsiz yakalama hangi durumlarda mümkün olabilir?
4. Emirle yakalama hangi durumlarda mümkün olabilir?
5. Gözaltı kararını kim verir ve temel usul kuralları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Koruma tedbirlerinin ne ve
Koruma tedbirleri Kavramı

neler oldukları
öğrenilecektir.
Koruma tedbirlerinin temel

Koruma tedbirlerinin temel
özellikleri

özelliklerinin neler olduğu
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Yakalama tedbirine kimin
hangi durumlarda
Yakalama

başvurabileceği

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Gözaltı tedbirine kimin
hangi durumlarda
Gözaltı

başvurabileceği

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Koruma tedbiri, geçicilik, görünüşte haklılık, yakalama, gözaltı
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7.1.

Genel Bilgiler

Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini, delillerin
toplanabilmesini ve muhakeme neticesinde verilecek kararın uygulanmasını sağlayan,
gerektiğinde zor kullanarak temel hak ve özgürlüklere geçici müdahalede bulunulan
işlemlerdir. Bu çerçevede koruma tedbirleri,
-

Delillerin yok edilmesini engeller.

Örneğin, şüphelinin yakalanması ya da tutuklanması suretiyle delilleri yok etmesinin önüne
geçilir.
-

Delillerin elde edilmesini sağlar.

Örneğin, şüpheli/sanığın evinde arama yapılarak suça ilişkin deliller elde edilir.
-

Yargılamanın yürütülmesini sağlar.

Örneğin, kaçma olasılığı bulunan şüpheli ya da sanığın tutuklanarak yargılamanın yürütümü
için gerekli (sorgu gibi) işlemler gecikmeksizin yerine getirilir.
-

Yargılama sonucunda verilecek hükmün gerçekleştirilmesini sağlar.

Örneğin hakkında mahkumiyet kararı verilecek kişinin tutuklu bulunması, cezanın derhal
infazına olanak tanır.

Koruma tedbirleri birçok temel hak ve özgürlüğe henüz hüküm verilmeden müdahalede
bulunulmasını sağlar. Kişi özgürlüğü (yakalama, tutuklama), özel hayatın gizliliği (arama,
iletişimin denetlenmesi), seyahat özgürlüğü (adli kontrol), mülkiyet hakkı (taşınmaz, hak ve
alacaklara el koyma) gibi hak ve özgürlükler koruma tedbirleriyle kısıtlanabilir.
Dikkat!
Koruma tedbirleri, temel hak ve özgürlükleri kısıtlaması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik
ilkesi ışığında ele alınır. Kanunlarda yer almayan bir koruma tedbirinin uygulanması ya da
kanunda yer alan hükmün genişletici yorumla ya da kıyasla genişletilmesi mümkün değildir.
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7.2.

Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri

Koruma tedbirlerinde bulunan ortak özellikler şu şekilde sıralanır:
1. Kanunilik: Koruma tedbirlerinin temel hak ve özgürlüklere müdahaleyi gerektirmesi
nedeniyle Anayasa’da, İHAS’ta, CMK ve ilgili diğer kanunlarda açıkça düzenlenmiş
olanlar koruma tedbiri olarak uygulanabilir. Bu tedbirlerin kapsamı genişletici yorumla
ve kıyasla genişletilemez.
2. Geçicilik: Koruma tedbirlerine, ceza muhakemesinin yürütülmesi bakımından zorunlu
bir amaç doğrultusunda başvurulur. Bu nedenle koruma tedbirleri, ulaşılmak istenen
amaç gerçekleşinceye kadar uygulanır. Amaca ulaşıldıktan sonra, tedbire devam
edilmesi, tedbiri hukuka aykırı hale getirecektir.
Örneğin, A delillerin yok edilmesini engellemek amacıyla tutuklandıysa, deliller
toplandıktan sonra, ulaşılmak istenen amaca varıldığı için, başka haklı bir gerekçe
yoksa, tahliye edilmesi ve tutuksuz olarak yargılamaya devam edilmesi gerekir.
3. Araç Olma: Koruma tedbirleri bir amaç değil, amaca ulaşmak için kullanılan bir
araçtır.
Örneğin, tutuklama tedbirine, tutuklamaya başvurulmasını gerekli kılan amaçları
(delillerin karartılmasını, kaçmayı engellemek gibi) yerine getirdiği için başvurulur.
Tutuklama bir ceza olarak uygulanamaz.
Araç olma, bir koruma tedbirinin diğeri araç olması şeklinde de tezahür edebilir.
Örneğin, yakalama, gözaltının; arama, el koymanın aracıdır.
4. Gecikmede Tehlike: Yargılanan kişi hakkında henüz kesin hüküm verilmeden kişinin
temel hak ve özgürlüklerine müdahale edildiği için, bu tedbirlere ancak başvurulmadığı
takdirde muhakeme gerektiği gibi ya da hiç yapılamayacak ise, yani zorunlu ise
başvurulur.
5. Görünüşte Haklılık: Koruma tedbirlerine başvurmak için, muhakemenin o anındaki
şartlar çerçevesinde görünüşte bir haklılık bulunmalıdır. Yani Kanun’da tedbire başvuru
için gerekli şartlar sağlandı ise, sonradan bu tedbire başvurmanın haklı olmadığını
ortaya koyan bir durumun çıkmasının bir önemi yoktur.
Örneğin, hukuka uygun olarak tutuklanan kişinin sonradan beraat etmesi halinde, bu
durum tutuklamayı hukuka aykırı hale getirmez. Ancak beraat eden sanığa, tutuklu
kaldığı süreye ilişkin bir tazminat ödenir.
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6. Ölçülülük: Ölçülülük, ulaşılmak istenen amaçla aracın, yani koruma tedbirinin dengeli
olmasıdır. Koruma tedbirine başvurmakla elde edilecek yarar ile kişinin hak ve
özgürlüklerinin kısıtlanması arasında makul bir denge bulunmalıdır.
Örneğin, adli kontrolün sanığın kaçmasına engel olacağına kanaat edilirse, sırf kaçmayı
bertaraf için tutuklama tedbirine başvurulamaz. Yine başka bir koruma tedbiri ile delil
elde etmenin mümkün olduğu hallerde telefon dinleme yapılmaz.

7.3.

Yakalama

Yakalama, suç şüphesi altındaki kişinin tutulması, hürriyetinden yoksun bırakılması işine
verilen addır. Yakalama temelde iki şekilde incelenebilir: Emirsiz yakalama ve emirle
yakalama

Emirsiz Yakalama, da iki şekilde mümkündür:
-

Eğer suçüstü hali var ise HERKES yakalama yetkisine sahiptir.

Kişiye suçu işlerken rastlanması ya da suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması
olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması durumunda
herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir.
Suçüstü halinde herkes yakalama yetkisine sahip olduğuna göre kolluk bu yetkiye evleviyetle
sahiptir.
Soruşturulması şikayete tabi suçlarda suçüstü hali olsa dahi yakalama yetkisi olmaz.
Ancak böyle bir suç (şikayete tabi) zayıf durumdaki bir kişiye (çocuk, engelli, yaşlı, akıl
hastası, hamile, hasta vb…) karşı işleniyorsa yakalama yetkisi vardır.
-

Eğer yeterli suç şüphesi var ise KOLLUK yakalama yetkisine sahiptir.

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.
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Kolluk, yakalandığı sırada kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini önleyecek
tedbirleri aldıktan sonra, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir. Yakalanan kişi ve
olay hakkında Cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek, emri doğrultusunda işlem yapılır.

Emirle Yakalama, (Yakalama emri ile yapılan yakalama) da üç şekilde mümkündür:
1. Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli
hakkında, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından
yakalama emri düzenlenebilir.
2. Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir.
3. Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi
veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet
savcıları ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

7.4.

Gözaltı

Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için
gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya
mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saati geçemez
Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saatten
fazla olamaz.
Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu
nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç
gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. (24+24+24+24)
Gözaltı süresinin hesabına, savcının gözaltı kararı verdiği dakikadan değil; şüphelinin
yakalandığı dakikadan başlanır.

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet
savcısının yazılı emrine karşı, serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine
başvurabilir.
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2015 yılında yapılan değişiklikle yeni bir gözaltı kuralı Kanun’a eklenmiştir. Buna göre,
suçüstü haliyle ve katalogda gösterilen suçlarla sınırlı kalmak üzere, mülki amirce belirlenen
kolluk amirinin -Cumhuriyet Savcısına herhangi bir bilgi vermeden- bireysel suçlarda yirmi
dört saat, kamu düzenini bozan şiddet olayları sırasında ve toplu işlenen suçlarda kırksekiz
saate kadar gözaltı kararı verme yetkisi bulunmaktadır. Gözaltı işlemleri tamamlandığında
ya da süreler sona erdiğinde Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek talimatına göre hareket edilir.
Hakim önüne çıkarılma bakımından ise, bireysel suçlarda 48 saat, toplu suçlarda dört günlük
süre geçerlidir.

Mülki Amirce belirlenen
Kolluk Amiri

Suçüstü

Katalog Suçlar

Bireysel

(Şiddet içeren toplumsal olaylar

Toplu Suç
sırasında)

24 saat

48 saat

Gözaltı Süresi

4 gün

Hakim önüne
çıkma Süresi

Cumhuriyet Savcısını
bilgilendirme ve talimatı

Serbest

48 saat

Hakim önüne
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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.
Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp
sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 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.
Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma
evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne
çıkarılır. Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi
uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye
gecikmeksizin haber verilir.
Kolluk görevlilerinin yakalanmış ya da gözaltına alınmış bir kişiyi serbest bırakma yetkisi
yoktur. Bu yetki savcıya aittir.
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Suç işlendi
1.1.2017
12:00

Yakalama
işlemine ait
tutanak tanzim
edilir.

Yakalama nedeni
ve haklar
bildirilir.

Şüpheli yakalandı
1.1.2017
12:15

Yakınlara durum
bildirilir.

Yakalama
anındaki sağlık
durumunun
belirlenmesi için
Sağlık Kontrolü
1.1.2017
13:00
Şüpheli
nezarethaneye
koyulur.
1.1.2017
15:00

24 Saat

Sulh Ceza Hakimi
tarafından
sorgusu yapılır.
2.1.2017
13:00

Adli Kontrol ya
da Tutuklama
talebiyle Sulh
Ceza
Hakimliği’ne sevk
edilir.

Cumhuriyet
Savcısının
önünde hazır
bulundurulur.
2.1.2017
8:00

Cumhuriyet
savcısı tarafından
serbest bırakılır.

Kolluk tarafından
ifadesi alınır.
1.1.2017
19:00

Yolda geçen süre (en fazla)
12 saat

Serbest

Adli Kontrol

Tutuklama

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle koruma tedbirlerinin neler olduğu ve temel özellikleri hakkında bilgi
sahibi olumuştur. Ardından ise koruma tedbirlerinden ilki olan yakalama ve ardından gözaltına
ilşikin kurallar öğrenilmiştir. Şüpheli ya da sanık hangi durumlarda, kim tarafından ve nasıl
yakalanır ve gözaltına alınır? Bölümde bu soruların yanıtları üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir koruma tedbiri değildir?
A) Gözaltı
B) Arama
C) Tutuklama
D) Adli kontrol
E) Bilirkişi incelemesi

2) Koruma tedbirlerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.
A) Koruma tedbirleri bir yaptırımdır.
B) Koruma tedbirleri geçicidir.
C) Koruma tedbirleri bir araçtır.
D) Koruma tedbirleri kanunilik ilkesine dayanmak zorundadır.
E) Koruma tedbirleri ölçülü olmak zorundadır.

3) Yakalama koruma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kolluk görevlilerinin yakalama yetkisini kullanabilmeleri için diğer koşulların
yanında savcı veya amirlerine başvurma olanaklarının da bulunmaması gerekir.
B) Kolluk önleyici tedbirleri aldıktan sonra, yakalanana kanuni haklarını derhal
bildirmek zorundadır.
C) Suçüstü halinde çocuklara karşı işlenen şikâyete bağlı suçlarda, şüphelinin
yakalanması için şikâyetin gerçekleşmesi şarttır.
D) Kolluk, kişilerin yakalama yetkisine sahip olduğu durumlarda da yakalama yetkisine
sahiptir.
E) Herkesin yakalama yapabileceği hallerden biri de kişiye, suçu işlerken
rastlanmasıdır.

4) Savcının kararıyla gözaltına alınmış bir kişi serbset bırakılmamışsa en geç ne
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kadarlık bir süre içerisinde hakim karşısına çıkarılır?
A) Yol süresi hariç en geç 12 saat içinde
B) Yol süresi hariç en geç 48 saat içinde
C) Yol süresi dâhil en geç 24 saat içinde
D) Yol süresi dâhil en geç 48 saat içinde
E) Yol süresi hariç en geç 24 saat içinde

5) Yakalama ve gözaltı kararlarına yapılacak itiraz hakkında karar vermeye yertkili
merci hangisidir?
A) Sulh ceza hakimi
B) Asliye Ceza Mahkemesi
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) Adli kolluk amiri
E) Mülki idare amiri

6) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yakalama ve gözaltıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiye suçu işlerken rastlanması hâlinde herkes yakalama yetkisine sahiptir.
B) Kolluk görevlileri yakalama emri düzenlenmesini gerektiren her durumda ve başka
bir koşul aranmaksızın yakalama yetkisine sahiptir.
C) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı işlenen suçlarda suçüstü
hâlinde yakalama için şikâyet aranmaz.
D) Yakalanan kişi Cumhuriyet savcılığınca bırakılmazsa soruşturmanın tamamlanması
için gözaltına alınır.
E) Gözaltına alma, soruşturma yönünden zorunlu olduğu ve kişinin bir suçu işlediğini
düşündürebilecek emarelerin varlığı hâlinde mümkündür.

7) Yakalama emri ve nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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A) Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısı
tarafından yakalama emri düzenlenebilir.
B) Tutuklama isteminin reddi kararına itiraz halinde, itiraz mercii tarafından da
yakalama emri düzenlenebilir.
C) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan sanık hakkında kolluk kuvvetleri
de yakalama emri düzenleyebilir.
D) Kovuşturma evresinde kaçan sanık hakkında yakalama emri resen veya Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine hakim veya mahkeme tarafından düzenlenir.
E) Tutukevi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında
Cumhuriyet savcıları da yakalama emri düzenleyebilir.

8) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi koruma tedbiri
değildir?
A) Yakalama
B) Tutuklama
C) Arama
D) İletişimin denetlenmesi
E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi

9) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yakalama ve gözaltına alma tedbirleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yakalanan kişinin gözaltına alınmasına ancak Cumhuriyet savcılığınca karar
verilebilir.
B) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için
zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren kırk sekiz saati geçemez.
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C) Toplu olarak işlenen suçlarda gözaltı süresinin uzatılması ancak sulh ceza hâkiminin
kararıyla mümkündür.
D) Gözaltına alma işlemine karşı ilgililer Adalet Bakanlığına başvurabilirler.
E) Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişi hakkında aynı fiille ilgili olarak bir
daha aynı nedenle yakalama yapılmasına ancak mahkeme karar verebilir.

10) Aşağıdakilerden hangisi hakkında kolluk kuvvetleri de doğrudan yakalama emri
düzenleyebilir?
A) Soruşturma evresinde, çağrı üzerine gelmeyen şüpheli
B) Kovuşturma evresinde kaçak olan sanık
C) Tutuklama kararına yaptığı itiraz reddedilen şüpheli
D) Ceza infaz kurumundan kaçan hükümlü
E) Soruşturma evresinde, çağrı yapılamayan şüpheli

Cevaplar
1)e, 2) a, 3)c, 4)e, 5)a 6)b 7)a 8)e 9)a 10)d
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8. KORUMA TEDBİRLERİ - II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bu bölümde, ilk bölümün devamı niteliğinde olmak üzere “tutuklama” ve “adli kontrol”
koruma tedbirleri öğrenilecektir. Tutuklama ve adli kontrol kararı vermenin koşulları, bu
tedbirlere karar vermeye yetkili mercilerin kimler olduğu ve uygulanan tedbirlerin hukuki
sonuçları konunun kavranmasında önemli noktaları oluşturur.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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1.Tutuklama kararı vermenin koşulları nelerdir?
2. Tutuklama kararı kim tarafından ve hangi usul dairesinde verilir?
3. adli kontrol kararı vermenin koşulları nelerdir?
4. adli kontrol kararı kim tarafından ve hangi usul dairesinde verilir?
5. Adli kontrol tedbirleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Tutuklama kavramı
Tutuklama

öğrenilecektir.
Tutuklama koşullarının

Tutuklamanın koşulları

nelerden ibaret olduğu
öğrenilecektir.
Adli kontrol kararının ne

Adli kontrol kararı

Adli kontrol kararı vermenin
koşulları

olduğu öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Adli kontrol kararı vermenin Kazanım
koşulları öğrenilecektir.

okuyarak

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Koruma tedbiri, tutuklama, adli kontrol, sulh ceza hakimi, mahkeme
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8.1.

Tutuklama

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin
bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi,
verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı
verilemez. Üst sınırı 2 yıldan az olan suçlarda tutuklama kararı verilemez.
Yapacağı sorgu sonunda hakimin tutuklama kararı verebilmesi için;
1. Kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve aynı anda
2. Kanunun “tutuklama nedenleri” dediği şu üç nedenden en az birisinin varlığı
gerekir:

a. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut
olgular varsa.
b. Şüpheli veya sanığın davranışları; delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
c. Şüpheli veya sanığın davranışları; tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı
yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh
ceza hâkimi tarafından verilir.
Kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya
re'sen mahkemece karar verilir.
Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin
kararlarda;
- Kuvvetli suç şüphesini,
- Tutuklama nedenlerinin varlığını,
-

Tutuklama

tedbirinin

ölçülü

olduğunu,

gösteren

deliller

somut

olgularla

gerekçelendirilerek açıkça gösterilmesi gerekir.
Tutuklama kararlarına itiraz edilebilir.
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Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak
bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.
Asliye Ceza Mahkemesi: 1 yıl + 6 ay = en fazla 18 ay
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre,
zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.
Ağır Ceza Mahkemesi: 2 yıl + 3 yıl = en fazla 5 yıl

Kuşkusuz tutuklulukta geçen süre kişi hüküm giydiğinde cezadan mahsup edilir. Kişi
beraat ederse kendisine tutuklu kaldığı süre için tazminat ödenir.
Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza
hâkiminden isteyebilir.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz
olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Ancak kovuşturma
evresinde savcının böyle bir yetkisi olamaz.
Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük
süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından karar verilir.
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Tutuklama

Tutuklama Kararının Sonuçları

1. Kişinin tutukevine konulması
2. Tutuklunun durumunun yakınlarına bildirilmesi (m.
107)
3. Tutukluluk süresinin mahkumiyetten mahsubu (TCK
m.16)
4. Tutukluluğun periyodik olarak incelenmesi (m. 108)
5. Haksız tutuklama nedeniyle tazminat
6. Salıverilenin adres bildirme yükümlülüğü (m.106)

8.2.

Sona Ermesi

1. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi
(m.103/2).
2. Soruşturma evresinde C. savcısına verilen yetki ile
salıverilme (m.103/2).
3. Tutuklu Şüpheli veya sanık hakkında adli kontrole
hükmedilmesi (m.103/1).
4. İtiraz üzerine salıverilme (m.101/5).
5. Talep üzerine veya re'sen salıverilme (m.104/1,
m.104/3).
6. Sanık hakkında mahkumiyet dışında bir karar
verilmesi (m.223).
7. Tutuklunun ölümü.

Adli Kontrol

Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin
tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Şu halde adli kontrol
tutuklamanın ikame edicisidir.
Hakim ya da mahkemenin adli kontrol kararı verebilmesi için tutuklama kararı verilmesini
gerektirecek nedenler olmalıdır. Bunun anlamı, aslında burada hakim ya da mahkemenin isterse
pekala tutuklama kararı verebileceği bir durum olmalıdır. Somut olayda hakim tutuklamayı ağır
bir koruma tedbiri olarak görüp adli kontrole karar verecektir.
Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını
içerir:
Yurt dışına çıkamamak
Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
(karakolda imza vermek)
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Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin
veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak
Her türlü taşıtları kullanamamak ve gerektiğinde sürücü belgesini teslim etmek
Uyuşturucu ve alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya
muayene tedbirlerine tâbi olmak
Güvence miktarını yatırmak (kefalet)
Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak
Teminat miktarı yatırmak (zararın giderimi)
Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli
olarak ödeyeceğine dair güvence vermek
Konutunu terk etmemek
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek

Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup
edilemez. (alkol ve uyuşturucu tedavisinde geçen süre hariç. İlgili tedavi sırasında geçen süre
cezadan mahsup edilir.)
Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında adlî
kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
Adli kontrol tutuklamanın ikame edicisi olduğuna göre, adli kontrol kararı verecek makam,
tutuklama kararı verecek makam ile aynıdır. Soruşturma evresinde şüpheli, Cumhuriyet
savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî
kontrol altına alınabilir. Kovuşturma evresinde ise adli kontrol kararı mahkeme tarafından
verilir (ya re’sen ya da savcının istemi üzerine).
Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden
çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle
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veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici
olarak muaf tutabilir.
Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında,
hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama
kararı verebilir. Şayet adli kontrol kararı, tutukluluk azami süresinin dolması nedeniyle
verilmişse, bu halde de tutuklama kararı verilip ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
dokuz aya, diğer işlerde iki aya kadar tutuklama tedbiri uygulanabilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle tutuklama kararının koşulları ve kararı almaya yetkili mercilerin kimler
olduğu hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Ardından ise aynı öğretim süreci tutuklamanın ikame
edicisi olan adli kontrol için izlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tutukluyu resen serbest bırakma
yetkisi yoktur.
B)
Tutuklu şüphelinin salıverilme istemi üzerine merciince, tutuklama yerine adli
kontrol uygulanmasına karar verilemez.
C)
Tutuklama kararının her 30 günde bir yetkili merci tarafından incelenmesi
gerekir.
D)

Tutukluluk sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlara itiraz mümkün değildir.

E)
Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde, toplam tutukluluk süresi 3
yılı geçemez.

2) Aşağıdakilerden hangisi bir savcı işlemi değildir?
A)

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı

B)

İddianame düzenlemek

C)

Esas hakkında mütalaa vermek

D)

Gözaltı kararı vermek

E)

Tutuklama kararı vermek

3) Adli kontrol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol
altına alınmasına karar verilebilir.
B) Tutuklama yasağı öngörülen hallerde adli kontrol kararı verilebilir.
C) Adli kontrole ya Cumhuriyet savcısı ya da hakim karar verebilir.
D) Adli kontrol kararı soruşturma ve kovuşturma evresinde alınabilir.
E) Adli kontrol altında geçen süre kural olarak cezadan mahsup edilemez.

4) Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren davalarda tutuklu yargılama süresi
uzatmalar dahil en çok ne kadardır?
A) 6 ay
B) 12 ay
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C) 18 ay
D) 2 yıl
E) 3 yıl

5) Tutuklama kararı en çok ne kadarlık bir süre için verilir?
A) 5 gün

B) 15 gün

D) 45 gün

E) 90 gün

C) 30 gün

6) Aşağıdaki kararlardan hangisi tutuklama kararını hükümsüz hâle getirmez?
A) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
B) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C) Cezanın ertelenmesi kararı
D) Muhakeme şartının gerçekleşmemesi nedeniyle verilen düşme kararı
E) Muhakeme şartlarının gerçekleşmesini beklemek üzere verilen durma kararı

7) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutuklama kararıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Tutuklamaya savcı, hâkim ve mahkeme karar verir.
B) Kovuşturma evresinde tutuklamaya ancak savcının istemi üzerine karar verilebilir.
C) Soruşturma evresinde savcı kendiliğinden tutukluyu serbest bırakabilir.
D) Kovuşturma evresinde tutukluluk hâlinin devamına ilişkin mahkeme kararına itiraz
edilemez.
E) Şüphelinin müdafii olmadan da tutuklama kararı verilebilir.

8) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerin hangisinde kural olarak
tutuklama kararı verilemez?
A) Şüpheli veya sanığın 18 yaşından küçük olması
B) Suçun cezasının sadece adli para cezası olması
C) Suçun cezasının yukarı sınırının 5 yıldan fazla hapis cezası olmaması
D) Tutuklamanın, verilmesi beklenen ceza ile ölçülü olması
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E) Adli kontrol uygulamasının yeterli olduğunun anlaşılması

9) Adli kontrol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Adli kontrol, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde uygulanabilir.
B) Adli kontrol, münhasıran tutuklama yasağının söz konusu olduğu hallerde
uygulanmak üzere kabul edilmiş bir koruma tedbiridir.
C) Adli kontrol altında geçen süre, kural olarak şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak
cezadan mahsup edilemez.
D) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hakiminin kararı ile soruşturma
evresinin her aşamasında adli kontrol altına alınabilir.
E) Adli kontrol tedbiri kovuşturma evresinin her aşamasında da uygulanabilir.

10) Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan adli kontrol koruma tedbiri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi tutuklama sebeplerinin bulunması
durumunda tutuklama yerine adli kontrole hükmedebilir.
B) Hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda da adli kontrol kararı
verilebilir.
C) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler
hakkında adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
D) Adli kontrol gereğince şüpheli veya sanığın uyuşturucudan kurtulması amacıyla bir
sağlık kuruluşuna yatırılması durumunda adli kontrol tedbirinde geçen süre cezadan
mahsup edilir.
E) Adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen sanık hakkında ancak
hükmedilecek hapis cezası üç yılın üstünde olduğunda yetkili yargı mercii tutuklama
kararı verebilir.

Cevaplar
1)c, 2) e, 3)c, 4)c, 5)c 6)e 7)c 8)b 9)b 10)e
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9. KORUMA TEDBİRLERİ - III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önceki bölümde ele aldığımız koruma tedbirlerine devam edilmiştir. Bu
çerçevede, arama, el koyma ve özel nitelik gösteren arama ve el koyma halleri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Arama koruma tedbiri nedir? Hangi hallerde başvurulabilir? Şartları nelerdir?
2. El Koyma koruma tedbiri nedir? Hangi hallerde başvurulabilir? Şartları nelerdir?
3. Taşınmaz hak ve alacaklara el koyma tedbiri nedir? Hangi hallerde başvurulabilir? Şartları
nelerdir?
4. Postada el koyma nedir? Hangi hallerde başvurulabilir? Şartları nelerdir?
5. Kayyım nedir? Hangi hallerde CMK kapsamında şirketlere kayyım tayin edilebilir?
6. Avukat bürolarında aramanın, diğer aramadan bir farkı var mıdır? Ne şekilde gerçekleştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Arama

Arama kavramı ve şartları
öğrenilecektir.

El Koyma

Taşınmaz, hak ve alacaklara
el koyma

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

El Koyma kavramı ve

Kazanım

şartları öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Taşınmaz, hak ve alacaklara
el koymanın şartları

Kazanım

okuyarak

okuyarak

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Postada el koyma

Postada el koymanın şartları
öğrenilecektir.

Şirket için kayyım tayini

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Şirket için kayyım tayininin
şartları öğrenilecektir..

Kazanım

Avukat bürolarında yapılan
arama

Avukat bürolarında yapılan
aramanın usulü
öğrenilecektir.

Kazanım

Bilgisayar kütüklerinde
yapılan arama

Bilgisayar kütüklerinde
yapılan aramanın şartları ve
usulü öğrenilecektir

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Arama, el koyma, psotada el koyma, gecikmesinde sakınca bulunan hal, bilgisayar kütüklerinde
arama, makul şüphe

152

9.1.

Arama

Arama, suçla ilgili delillerin toplanabilmesi için yapılan araştırma faaliyetinin adıdır.
Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa;
şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer
bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.
Arama kural olarak Hâkim kararı ile yapılır.
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile de arama
yapılabilir.
Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk
görevlileri arama yapabilir.
Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim kararı veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir.
Yani kolluk görevlileri hakim ya da savcının kararı olmadan konutta, işyerinde ve
kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapamaz.

Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz. Suçüstü veya
gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış olup da firar eden
kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan aramalarda, gece vakti
arama yapmak mümkündür.
Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek
için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. Aranacak yerlerin sahibi
veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme
gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu
hazır bulundurulur.
Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi,
Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir.
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Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli
tutulamaz. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme hâkimi veya
heyeti tarafından incelenebilir.

9.2.

El Koyma

Elkoyma, zilyedin eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması ve devlete geçirilmesi
demektir. Elkoymanın koşulları arama ile hemen hemen aynıdır: Kural olarak Hâkim kararı
ile; gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının; Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini
gerçekleştirebilir.
Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat içinde görevli hâkimin onayına
sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma
kendiliğinden kalkar.
Şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve
belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz.
(yakınlık bağı ve mesleki ilişki dahil)

Elkoyma ile müsaderenin bir birine karıştırılmaması gerekir. Elkoyma, zilyedin eşya
üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması ve devlete geçirilmesidir. Elkoyma, soruşturma ve
kovuşturma evrelerinde uygulanır ve el koyulan eşya müsadere edilmezse, zilyedine iade
edilir. Çoğu kez, yargılama sonunda verilecek müsadere kararına konu eşyaya, soruşturma
ya da kovuşturma aşamasında el koyulur.
Müsadere ise bir yaptırımdır (güvenlik tedbiri) ve eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesi
demektir.

9.3.

Özel Nitelik Gösteren Arama ve El Koyma Halleri

Bazı durumlarda kanun koyucu işi oldukça sıkı tutmuş ve arama ve el koymanın genel
kurallarından farklılaşan özel bazı kurallar getirmiştir:
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9.3.1. Taşınmazlara Hak ve Alacaklara El Koyma
Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair
somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait;
taşınmazlara, ulaşım araçlarına, banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesaba, paralara,
kıymetli evrak ve madenlere, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara
vs. elkonulabilir.
Somut olarak belirlenen bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya
sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir.
Elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin
rapor alınır.
Elkoymaya ancak hakim karar verebilir. Bu tedbire ancak Kanun’da gösterilen katalogda yer
alan suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda başvurulabilir.
Elkonulan taşınmaz, hak ve alacakların idaresi gerektiğinde bu malvarlığı değerlerinin yönetimi
amacıyla kayyım atanabilir.

9.3.2. Postada El Koyma
Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma
ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü
resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, Hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.

9.3.3. Avukat Bürolarında Arama ve El Koyma
Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak
Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Savcının mutlaka aramaya nezaret etmesi
gerekir.
Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulundurulur.

9.3.4. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini
Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe
sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halinde;
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soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle
ilgili olarak kayyım atayabilir.
Kayyım, yönetim yetkilerini devralır ve gerekli basiretle şirketi yönetir. Ücreti şirketçe
karşılanır. Şayet yürütülen muhakemede kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraata karar
verilirse, ödenen ücret faiziyle birlikte, devlet bütçesinden şirkete ödenir.
Kayyımın yaptığı görevle ilgili açılacak tazminat davaları, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
hükümleri çerçevesinde Devlet aleyhine açılır. Şayet kayyım görevinin gereklerine hareket
etmişse, verilen tazminat kayyıma bir yıl içinde rücu edilir.
Bu tedbir ancak Kanun’da gösterilen katalogda yer alan suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve
kovuşturmalarda uygulanabilir.

9.3.5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde
Arama, Kopyalama ve El Koyma
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin
varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, bu tedbire, Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu
kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir.
-

Bu tedbire ancak soruşturma evresinde başvurulabilir.

-

Başka surette delil elde edilme imkânının bulunmaması gerekir.

-

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sadece hâkim tarafından karar verilir.

Şayet bilgisayarda şifreli ya da gizlenmiş bilgiler varsa, bu araç gereçlere el konulabilir. İşlem
tamamlandıktan sonra ilgiliye iade edilir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önceki bölümde ele aldığımız koruma tedbirlerinin devamı olarak arama,
el koyma ve özel nitelikli arama ve el koyma tedbirleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda,
ceza muhakemesinde en önemli delil elde etme yöntemlerinin neler olduğu ve bu tedbirlere
başvuru şartları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Arama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak konutta gece vaktinde arama yapılamaz.
B) Kural olarak işyerinde gece vaktinde arama yapılamaz.
C) Arama, kolluk amirinin yazılı emriyle de yapılabilir.
D) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge ve kağıtlarını inceleme yetkisi
Cumhuriyet savcısı ve hakime aittir.
E) Kişinin üstünün aranması için mutlaka hakim kararı gerekir.

2) Hakim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, 24 saat içinde görevli hakimin
onayına sunulduktan sonra elkoyma anından itibaren hakim ne kadar süre içinde karar
vermezse elkoyma kendiliğinden kalkar?
A) 24 saat
B) 36 saat
C) 48 saat
D) 56 saat
E) 60 saat

3) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve
kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programlarında arama yapılması
için, başka surette delil elde etme olanağının bulunmaması gerekir.
B) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılması için hâkim kolluk âmiri kararı gerekir.
C) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında
ve kütüklerinde arama, kopyalama, el koyma tedbirine Cumhuriyet savcısının yazılı
emri bulunması şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu kararı 24 saat içinde
görevli hâkimin onayına sunulur.
D) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında sistemdeki veriler
yedeklenir.
159

E) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında oluşturulan veri
yedeğinin bir kopyası, istenmesi hâlinde şüpheliye veya vekiline verilir.

4) Aşağıda verilen arama türlerinin hangisinde cumhuriyet savcısının aramaya
nezaret etmesi bir zorunluluktur?
A) Avukatlık bürolarında arama
B) Konutta arama
C) İşyerinde arama
D) Kamuya açık kapalı mahalde arama
E) Taşıtta arama

5) Aşağıdakilerden hangisi arama kararı verme yetkisine sahip olamaz?
A) Savcı
B) Hakim
C) Kolluk Amiri
D) Mülki idare amiri
E) Mahkeme

6) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi adli kontrol
kapsamındaki yükümlülük türlerinden biri değildir?
A) Yurt dışına çıkmamak
B) Her türlü taşıtı ya da bunlardan bazılarını kullanmamak
C) Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını
yatırmak
D) Silah bulundurmamak veya taşımamak
E) Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyulmasına katlanmak

7) Avukat bürolarında arama ve el koyma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Avukat bürolarında kural olarak gece vakti arama yapılamaz.
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B) Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde savcının kararı ile
avukat bürolarında arama yapılabilir.
C) Avukatın bürosunda bulunan ve şüphelinin gönderdiği anlaşılan mektuplara el
konulamaz.
D) Avukat bürolarında yapılacak aramada cumhuriyet savcısı hazır bulunmalıdır.
E) Avukat bürolarında yapılacak aramada cumhuriyet savcısının yanında baro başkanı
veya onu temsil eden bir avukatın bulunması zorunlu olduğu için ayrıca bir işlem
tanığına gerek yoktur.

8) Bir internet sağlayıcısının elektronik posta servisinde kayıtlı elektronik postaların
şüpheli ile ilgili olanının tümüne el konulması talebini sulh ceza hâkimi reddeder.
Buna göre, sulh ceza hâkiminin talebi ret gerekçesi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Böyle bir kararın, koruma tedbirleri açısından geçerli olan orantılılık ilkesini ihlal
etmesi
B) Kararın, asliye ceza hâkimi tarafından verilmesinin gerekmesi
C) İnternet sağlayıcısının böyle bir imkânının olmaması
D) Kararın, savcı tarafından verilmesinin gerekmesi
E) Elektronik postalara el koymanın yasaklanmış olması

Cevaplar
1)e, 2) c, 3)b, 4)a, 5)d 6)e 7)b 8)a
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10. KORUMA TEDBİRLERİ - IV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, bir önceki bölümün devamı niteliğinde koruma tedbirlerine devam edilecek,
telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı tayini ve teknik
araçlarla izleme konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi koruma tedbirine hangi koşullar altında kim
karar verir?
2. Gizli soruşturmacı kimdir ve nasıl görevledirilir?
3. Teknik araçlarla izleme koruma tedbirine hangi koşullar altında kim karar verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Telekomünikasyon yoluyla
yapılan iletişimin
denetlenmesi

Kazanım
Telekomünikasyon yoluyla
yapılan iletişimin

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

denetlenmesinin koşulları
öğrenilecektir.
Gizli soruşturmacı

Gizli soruşturmacı tayinine
ilişkin koşullar

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Teknik araçlarla izleme

Teknik araçlarla izlemenin
koşulları öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
İletişimin denetlenmesi, gizli soruştrumacı, teknik araçlarla izleme, koruma tedbirleri nedeniyle
tazminat
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10.1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere
dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının
bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet
savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir,
kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.
Şüpheli ve sanığın iletişiminin tespiti bakımından da aynı prosedür geçerlidir. Ancak bu tedbir
bakımından kuvvetli suç şüphesi şartı bulunmamaktadır.

-

Kural olarak hakim

-

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla

Eğer gecikmesinde sakınca olan hal formülü kullanılmış ise, Cumhuriyet savcısı kararını
derhâl hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Sürenin
dolması veya hakim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı
tarafından derhâl kaldırılır.

İletişimin tespiti: Kişinin kullandığı iletişim aracıyla kimlerle hangi tarihte hangi yöntemle
görüştüğüne ilişkin geçmişe yönelik kayıttır. (Telefon, mesajlaşma kayıtarı). Burada sadece
iletişim bilgisi vardır; içerik yoktur.
İletişimin dinlenmesi: Kararın verilmesinden sonra şüpheli/sanığın telefon görüşmelerinin
anlık olarak dinlenmesidir.
İletişimin kaydı: Kararın verilmesinden sonra şüpheli/sanığın telefon görüşmelerinin kayda
alınmasıdır.
Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi: Şüpheli/sanığın mobil iletişimi aracının verdiği
sinyaller üzerinden bulunduğu konumlara ilişkin yapılan değerlendirmedir. Sanığın hangi
zamanda nerede olduğuna ilişkin kritik verilere bu suretle ulaşılabilir.
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Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda
alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar
derhâl yok edilir.
Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. (2 + 1 = 3 ay)
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde,
hakim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı
geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir. (2 + 1 = 3 ay) + (1 + 1 + 1) = 6 ay
İlgili tedbir her suçun soruşturma ve kovuşturmasında uygulanmaz. Ancak kanunun sayma
yoluyla belirttiği belli suçlarda uygulanabilir (temelde örgütlü suçlar).
Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, mobil telefonun yeri, hakim veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa
ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit
işlemi en çok “iki ay” için yapılabilir; bu süre, “bir ay” daha uzatılabilir. Bu tedbirde kuvvetli
suç şüphesi kuralı yoktur.

10.2. Gizli Soruşturmacı
“Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi” tedbiri, Yasa’da sayılan suçlar için başvurulabilen
özel/gizli bir koruma tedbiridir. Bu tedbire başvurulabilmesi için, Kanun’da gösterilen
katalogda yer alan suçlarla ilgili bir soruşturmanın yürütülüyor olması gerekir.
Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe
sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli
soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Gizli soruşturmacı ancak hâkim kararı ile
görevlendirilir.
Görevlendirilen gizli soruşturmacı ancak bir kamu görevlisi olabilir. Soruşturmacının kimliği
değiştirilebilir. Bu kimlikle hukukî işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulması ve devam
ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve
kullanılabilir.
Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada
bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla
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yükümlüdür. Ancak soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği
örgütün işlemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz.
Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza
soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz.

10.3. Teknik Araçlarla İzleme
“Teknik araçlarla izleme” tedbiri, Yasa’da sayılan suçlar için başvurulabilen özel/gizli bir
koruma tedbiridir. Bu tedbire başvurulabilmesi için, Kanun’da gösterilen katalogda yer alan
suçlarla ilgili bir soruşturmanın/kovuşturmanın yürütülüyor olması gerekir. Bu suçların
işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka
suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri
ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir. Kişinin konutunda bu
tedbir kapsamında herhangi bir işlem yapılamaz.
Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı
tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde
hâkim onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması
veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde kayıtlar derhâl imha edilir.
Teknik araçlarla izleme kararı en çok üç haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğinde bir
hafta daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak
gerekli görülmesi hâlinde, hâkim yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir haftadan fazla
olmamak ve toplam dört haftayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir. Elde edilen
deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kullanılamaz; ceza
kovuşturması bakımından gerekli olmadığı takdirde Cumhuriyet savcısının gözetiminde derhâl
yok edilir.

10.4. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat
Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişiler, maddî ve manevî her türlü zararlarını,
Devletten isteyebilirler. İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve
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eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır
ceza dairesi yoksa en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.

10.4.1.

Tazminat İstenemeyecek Haller

Bazı kişilerin tazminat istemesi mümkün değildir. Bu kişiler şunlardır (CMK m.144):


Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler,



Tazminata hak kazanmadığı halde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler
getiren

kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hale dönüşenler,


Ölüm, genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, uzlaşma gibi nedenlerle hakkında
kovuşturmaya

yer olmadığına veya davanın ortadan kaldırılmasına veya düşmesine karar verilen veya kamu
davası ertelenen veya düşürülenler,


Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına
karar

verilenler,


Adli makamlar önünde gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek

gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde diğer bölümlerin devamı niteliğinde olmak üzere telekomünikasyon yoluyla
yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı tayini ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine
ilişkin usul kuralları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine ilişkin aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu tedbire her suçun soruşturmasında başvurulabilir.
B) Bu tedbire kural olarak hakim kararıyla başvurulabilir.
C) İlgili tedbire ancak belli süreler içerisinde başvurulabilir.
D) Gecikmesinde sakınca olan hallerde savcı da bu tedbire başvurabilir.
E) Şüphelinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerle yaptığı görüşmeler kayda alınamaz.
2) Koruma tedbirleri nedeniyle tazminata kim karar verir?
A) Zarara sebebiyet veren hakim
B) Zarara sebebiyet veren savcı
C) Sulh ceza hakimi
D) Kişinin oturduğu yer ağır ceza mahkemesi
E) Kişinin oturduğu yer asliye ceza mahkemesi
3) Aşağıdaki durumlardan hangisinde tazminat talebi mümkündür?
A) Gözaltı süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler
B) Tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler
C) Tazminata hak kazanmadığı halde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler
getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hale dönüşenler
D) Genel af nedeniyle hakkında davanın düşmesine karar verilenler
E) Hukuka aykırı şekilde el koyma işlemi sırasında eşyası tahrip olanlar.

4) Gizli soruşturmacı tayinine ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İlgili tedbir, sadece Kanun’da sayılan suçlar için başvurulabilen özel/gizli bir koruma
tedbiridir.
B) Bu tedbire başvurulabilmesi için, Kanun’da gösterilen katalogda yer alan suçlarla ilgili
bir soruşturmanın yürütülüyor olması gerekir.
C) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe
sebeplerinin bulunması gerekir.
D) Gizli soruşturmacı, hâkim ve gecikmesinde sakınca olan hallerde savcının kararı ile
görevlendirilir.
E) Görevlendirilen gizli soruşturmacı ancak bir kamu görevlisi olabilir.
5) Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisinin uygulanabilmesi için başka surette delil
elde edilme imkanının olmaması gerekir?
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A) Gizli soruşturmacı tayini
B) Arama
C) El koyma
D) Gözaltı
E) Tutuklama
6) Aşağıdakilerden hangisi, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, koruma tedbirleri
nedeniyle tazminat verilmesini gerektiren hâllerden biri değildir?
A) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmama
B) Koşulları oluşmadığı hâlde iletişimin denetlenmesi kararı verilmesi
C) Koşulları oluşmadığı hâlde mal varlığına el koyma kararı verilmesi
D) Kanuni hakları hatırlatılmadan tutuklanma
E) Kanunlarda belirlenen koşullar dışında yakalanma

7) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesine örgütlü suçlarda en fazla
ne kadarlık bir süre için başvurulabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6

Cevaplar
1)a, 2) d, 3)e, 4)d, 5)a 6)b 7)e
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11. SORUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde suç şüphesinin kolluk ya da savcılık makamı tarafından öğrenilmesi ile başlayıp
iddianamenin kabulüne kadar devam eden soruşturma sürecinin temel aşamaları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Suç şüphesi üzerine ihbar ya da şikayet hangi makamlara yapılabilir?
2.Mahkeme iddianameyi hangi koşullar altında iade edebilir?
3. Soruşturma evresinin temel özellikleri nelerdir?
4.Kamu davasının açılmasının ertelenmesinin koşulları nelerdir?
5. Soruşturmanın gizliliği ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Soruşturmanın temel
özellikleri

Kazanım
Soruşturmanın temel
özelliklerinin neler olduğu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Kamu davasının açılması

Kamu davasının açılmasının
koşulları öğrenilecektir.

Kamu davasının açılmasının
ertelenmesi

Kamu davasının açılmasının
hangi durumlarda

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

ertelenebileceği
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Soruşturma, iddianame, kamu davasının açılması, gizlilik
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11.1. Genel Bilgiler
Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye
soruşturma denir. Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul
işlemleri gizlidir.
Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına
yapılabilir.
Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir. Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında
Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir. Bir kamu
görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum
ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilir.
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.
Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için,
emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri
toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.
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.

11.2. Soruşturma Evresinin Özellikleri
11.2.1.

Soruşturmanın Gizliliği

Savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
Gizlilikle kastedilen, soruşturma işleminde ilgililerinden başka kimsenin hazır bulunamaması;
işlemler tutanağa bağlandığında ise dosyanın üçüncü kişiler tarafından görülememesidir.
Ancak, kural gizlilik olmakla beraber yasa koyucu belirli işlemlerde belirli kişilere karşı
gizliliği kaldırmış olabilir (CMK m.157). Örneğin, şüphelinin kolluk veya savcı tarafından
ifadesi alınırken veya sulh ceza hakimince sorgusu yapılırken işlemin muhatabından başka
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işlemi yapan kişi ve yazman hazır bulunabilir. Zaman içerisinde bu işlemde, müdafie de hazır
bulunma olanağı tanınarak gizlilik ilkesi yumuşatılmıştır (CMK m.169,147).
Gizliliğin ilk amacı şüphelinin lekelenmesini engellemektir. İkinci amacı ise delillerin
karartılmasını engellemektir. Ancak delillerin karartılması gerekçesi, şüphelinin özellikle
koruma tedbirlerine karşı kanun yoluna başvurma hakkını kısıtlayıcı bir argüman olmamalıdır.
Nitekim müdafinin yanı sıra şüpheliye, vekilin yanı sıra da mağdur ya da şikâyetçiyle suçtan
zarar görene soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleme ve istediği belgelerin bir örneğini
harçsız olarak alabilme yetkisi tanınmıştır. Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal suçtur.

11.2.2.

Soruşturmanın Yazılılığı

Yazılılık, soruşturma evresinde yapılan sözlü veya hareketli tüm işlemlerin tutanağa
geçirilmesini ifade eder. Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır ve tutanak, adli kolluk
görevlisi, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hakimi ile hazır bulunan yazman tarafından imza
edilir. İşlemde müdafi veya vekil sıfatı ile bir avukat hazır bulunmuş ise tutanakta onların da
ismi ve imzası bulunur. Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılanların veya
ilgisi bulunanların isimlerini içerir. Tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları ilgililere okunur
ve onayları alınır. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde
nedenleri tutanağa geçirilir (CMK m.169).

11.2.3.

Soruşturmanın Dağınıklığı

Dağınıklık, soruşturma işlemlerinin hep aynı kişi veya kişiler tarafından yapılmasının gerekli
olmadığı ifade eder. Bir yargı çevresindeki Cumhuriyet başsavcılığı, soruşturmanın kapsamlı
olması halinde başsavcılık bünyesindeki birden fazla savcıyı bir olayı soruşturmakla
görevlendirebilir. Bu halde birkaç savcı, aralarında işbölümü yaparak aynı soruşturmayı
yürütebilirler. Bir yargı çevresinde bir savcının başladığı soruşturmaya başka bir savcının
devam etmesi de mümkündür. Bir savcı, kendi yargı çevresi dışında yapılması gereken bir işlem
için, işlemin yapılacağı yer savcısından ve sulh ceza hakiminden istekte bulunabilir (CMK
m.161/1,162). Savcılar arası istinabe mümkündür. Bunun gibi, bir olayı sürekli aynı kolluk
görevlisinin izlemesi de zorunlu değildir. Bir birim içerisinde farklı kişiler soruşturmayı
yürütebilirler.

11.2.4.

Soruşturmanın Kurala Bağlı Olmayışı

Kanunda kovuşturma evresine ilişkin işlemlerin sırası ayrıntılı olarak gösterilmesine karşılık,
soruşturma

evresinde

araştırmaların

nasıl

yapılacağı,

hangi

sırayla

yürütüleceği

düzenlenmemiştir. Örneğin, şüphelinin soruşturma evresinin başında mı, yoksa sonunda mı
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dinleneceği, soruşturmayı yapan makamların takdirine bağlıdır. Savcılık ve kolluk, araştırma
araçlarının seçiminde serbesttirler. Suçun araştırılması her şekilde yapılabilir.

11.2.5.

Soruşturmanın Kamusallığı ve Mecburiliği

Kamusallık ilkesi, cezalandırma yetkisinin bireyden alınarak devlete geçmesini ifade eder ve
temelinde, bireylerin aralarındaki düşmanlıkların engellenmesi ve kendisini savunamayan
güçsüzlere yardım edilmesi düşüncesi yatar. Devlet, bireyler arasındaki ilişkilerde düzenleyici
bir işleve sahiptir. Kamu düzenini bozan ve suç teşkil eden eylemler hakkında ceza
soruşturmasını yürütmek, devletin görevidir. Devleti temsil eden adli makamlar kamu adına
kendiliklerinden soruşturma başlatır ve yürütürler; kural olarak soruşturma tekeline sahiptirler.
Türk hukukunda bireyin şahsi ceza davası açması ve takip etmesi yöntemi kabul edilmemiştir.
Ancak hukukumuzda suçtan zarar görenin, adli makamlarca takip edilen ceza davasına yani
kovuşturma evresine savcının yanında katılması kabul edilmiştir.
Soruşturmanın mecburiliği ise, soruşturma makamlarının basit suç şüphesi üzerine
soruşturmayı başlatma yükümlülüğünü ifade eder. Adli makamlar, herhangi bir nedenle
soruşturma yapamayacaklarını söyleyemezler. Aksi takdirde, ilgili kamu görevlisi ihmal
yoluyla görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olur.

11.3. Kamu Davasının Açılması
Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Soruşturma evresi
sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet
savcısı, bir iddianame düzenler.
Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren
koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya
yer olmadığı kararı verebilir.

11.4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi
Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı bir yıl
veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına
rağmen, kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Kamu
davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hükümler saklı
kalmak üzere;
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- Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış
bulunması,
- Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç
işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
- Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası
açılmasından daha yararlı olması,
- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, koşullarının birlikte
gerçekleşmesi gerekir.
Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır.

11.5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı
Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe
oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde
kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi
alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii
gösterilir.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı
fiilden dolayı kamu davası açılamaz.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın
kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır. (2013
değişikliği)
Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten
itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı
ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir. (2014
değişikliği – Eskiden itiraz merci savcının görev yaptığı yargı çevresine en yakın ağır ceza
mahkemesi idi.)
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11.6. İddianamenin İadesi
Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 15 gün
içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar
belirtilmek suretiyle; aşağıdaki durumlardan birinde iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına
iadesine karar verebilir:
1. İddianame, Şüphelinin kimliği tespit edilemeden düzenlenmişse
2. İddianame, suçun sübûtuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil
toplanmadan düzenlenmişse

3. İddianame, önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça
anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenmişse

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.
Kanuna göre belli durumlarda Mahkeme bir iddianameyi iade edemez:
1. Mahkeme 15 günden sonra iddianameyi kabul etmiş sayılır ve iade edemez.
2. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi
yoluna gidilemez.
3. Suçun hukukî nitelendirilmesinde yapılan hata sebebiyle iddianame iade
edilemez.
Örneğin savcının insan öldürmeye teşebbüsten bahisle düzenlediği bir iddianamede
Mahkeme, daha sonra gerçekte yaralama suçu olduğuna kanaat getirirse bu nedenle
iddianame iade edilemez. Mahkeme, yaralama suçundan davayı devam ettirir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suç şüphesi üzerine ihbar ve şikayetin hangi makamlara yapılacağı,
savcının gözetiminde yürütülen soruşturma evresinin temel özellikleri ve kamu davasının
açılmasının koşulları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren kaç gün içinde kovuşturma kararına itiraz edebilir?
A) 7

B) 8

C) 15

D) 20

E) 30

2) Cumhuriyet savcısının soruşturma sonunda kamu davasını açması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplanan deliller suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa Cumhuriyet
savcısı iddianame düzenler.
B) Cezayı ortadan kaldıran şahsi sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını
gerektiren şartlar varsa Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir.
C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir.
D) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı o yer ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.
E) Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdikten sonra yeni delil ortaya
çıkmadıkça aynı fiilden dolayı kamu davası açamaz.
3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece şikayete bağlı suçlarda kamu davasının ertelenmesi kararı verilebilir.
B) Suçun üst sınırı 2 sene veya daha az hapis cezası ise kamu davasının ertelenmesi kararı
verilebilir.
C) Bu kararın verilebilmesi için şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile
mahkûm olmamış bulunması gerekir.
D) Bu karara karşı 15 gün içinde, kararı veren savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza
mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine Sulh Ceza hâkimine itiraz edebilir.
E) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına
karar verilir.
4) Ceza Muhakemesi Kanununa göre, ihbar ve şikayetle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına
yapılabilir.
B) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
C) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve
konsolosluklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir.
D) İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
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E) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun
şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayette bulunmadığı
takdirde, yargılamaya devam edilmez.

5) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin iadesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan
düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilir.
B) Ön ödemeye ya da uzlaşmaya tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan
işlerde, önödeme veya uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin
iadesine karar verilir.
C) Suçun hukuki nitelendirilmesi nedeniyle iddianame iade edilemez.
D) 15 gün içinde kabul edilmeyen iddianame iade edilmiş sayılır.
E) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir.

6) Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı itiraz
edilebilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet başsavcısının bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı
B) Adalet Bakanı
C) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin
başkanı
D) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en
yakın ağır ceza mahkemesi
E) Sulh ceza hâkimi

7) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Şüpheli daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum olmuşsa kamu davasının
açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.
B) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilir.
C) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar adli sicile işlenmez.
D) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına karşı asliye ceza mahkemesine
itiraz edilebilir.

188

E) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını vermeye Cumhuriyet savcısı
yetkilidir.

8) Soruşturma evresinde, uzlaşmaya tabi bir suçtan dolayı uzlaşma gerçekleştiği
takdirde ve uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def'aten yerine getirmesi halinde
Cumhuriyet savcısı aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) İddianame hazırlar, ancak sanığın beratini ister.
B) İddianame hazırlar, ancak sanık hakkında kamu davasının düşürülmesi kararının
verilmesini ister.
C) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.
D) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verir.

9) Soruşturma evresinde, uzlaşmaya tabi bir suçtan dolayı uzlaşma gerçekleştiği
takdirde ve uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def'aten yerine getirmeyip, edimin
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik
arzetmesi halinde Cumhuriyet savcısı aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
A) İddianame hazırlar, ancak sanığın beratini ister.
B) İddianame hazırlar, ancak sanık hakkında düşme kararının verilmesini ister.
C) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verir.
D) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verir.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verir.

10) Cumhuriyet Savcısı kamu davasının açılmasının ertelenmesini ne kadarlık bir süre
için verir?
A) 1 yıl

B) 2 Yıl

C) 3 Yıl

D) 5 Yıl

E) 10 Yıl

Cevaplar
1)c, 2) d, 3)b, 4)d, 5)d 6)e 7)d 8)c 9)d 10)d
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12. KOVUŞTURMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iddianamenin mahkemece kabulü ile başlayıp hükmün kesinleştiği ana kadar
devam eden kovuşturma evresi üzerinde durulacaktır. Son karar (hüküm) çeşitleri de bölüm
içerisinde öğrenilecek temel konulardan biridir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Kovuşturma evresinin temel özellikleri nelerdir?
2.Hüküm çeşitleri nelerdir?
3. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedir?
4.Duruşmaya hakim olan temel ilkeler nelerdir?
5. Duruşma hazırlıkları aşamasında hakimin yaptığı işlemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Duruşma hazırlıklarının neler
Duruşma hazırlıkları

olduğu öğrenilecektir.
Duruşmaya hakim olan temel

Duruşma

ilkeler öğrenilecektir.
Hükümün açıklanmasının

Hükmün açıklanmasının geriye
bırakılması

geriye bırakılmasının sonuçları
öğrenilecektir.
Hüküm çeşitlerinin neler

Hüküm çeşitleri

olduğu öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
araştırarak geliştirilecektir.

ve

Kazanım

ve

okuyarak

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Duruşma, Kovuşturma, Hüküm Duruşma hazırlıkları, hükmün açıklanmasının geriye
bırakılması
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Giriş
Duruşma devresinde kural olarak soruşturma evresinde toplanan deliller hakimin önünde iddia
ve savunma makamlarınca tartışılır. Hakim bu tartışma neticesinde suçluluk konusunda bir
yargıya ulaşır. Duruşma hazırlığı devresinde, duruşma devresinin en kısa zamanda ve kesintisiz
yapılabilmesini sağlayacak işlemler yapılır; soruşturma evresinde eksik kalmış olan hususlar
tamamlanır.
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12.1. Duruşma Hazırlığı
İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi başlar. Mahkeme,
iddianamenin kabulünden sonra yapılacak duruşmanın hazırlıklarını yapar. Bu bağlamda
mahkeme, Duruşma hazırlığı devresinde yapılan işlemler genellikle duruşma gününün
belirlenmesi, çağrı kâğıtlarının (davetiyelerin) gönderilmesi (CMK m.175) gibi biçime
ilişkindir. Yasa’ya göre, mahkeme başkanı veya hakim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel
hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar (CMK m.36);
sanığın delil toplanması talebi ve sanık ile katılanın iddianamede yer almayan tanık ve
bilirkişilerin (uzman kişilerin) çağrılmasına ilişkin talepleri konusunda karar verir (CMK
m.177/1,178). Ancak istisnaen bu devrede tanık veya bilirkişinin erken dinlenmesi (CMK
m.180), keşif (CMK m.181/2) gibi esasa ilişkin işlemler de yapılabilir. Bu işlemleri ya
mahkeme yapar ya da bu işlemlerin yapılmasına karar verir.

12.2. Duruşma
Duruşma devresi, mahkeme önünde gerçekleşen ve esas olarak delillerin tartışıldığı en önemli
devredir. Yargılama makamı, bu tartışma sonunda sanığın suçluluğu ya da suçsuzluğu
konusunda bir kanaate ulaşarak uyuşmazlığı çözer.
Kural olarak Duruşma herkese açıktır.
İhtiyari kapalılık: Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde,
duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Bu
duruma ihtiyari kapalılık denir. İhtiyari kapalılıkta ilk duruşma ve son karar duruşması
açık yapılmak zorundadır. Aradaki duruşmalar kapalı yapılır. Duruşmanın kapalı yapılması
konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır.
Zorunlu kapalılık: Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı
duruşmada açıklanır. Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz.

12.2.1.

Duruşmada Hazır Bulunacaklar

Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt kâtibinin ve Kanunun
zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır.

12.2.2.

Delillerin Ortaya Koyulması ve Tartışılması

Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. Öncelikle,
iddianamede belirtilen deliler duruşmada ortaya konulur. Cumhuriyet savcısı ile sanık veya
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müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ortaya
konulmasından vazgeçilebilir.

12.2.3.

Doğrudan Soru Yöneltme

Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katılana,
tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak
doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile
soru yöneltebilir. Bunun anlamı, sanık ve katılanın doğrudan soru sorma hakları yoktur.
Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, mahkeme
başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.

12.2.4.

Tercüman Bulundurulacak Haller

Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme tarafından
atanan tercüman aracılığıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar tercüme
edilir. Tercümanın giderleri Devlet Hazinesince karşılanır.
Yeterli düzeyde Türkçe bilen sanık sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini
beyan ettiği başka bir dilde yapabilir. Bu durumda tercümanın giderleri Devlet Hazinesince
karşılanmaz. Bu imkân, yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye
kullanılamaz. (2013 değişikliği)
Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olması
nedeniyle reddedilemez. Kovuşturmanın her aşamasında delil ortaya konulabilir.
Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla
-

katılana veya vekiline,

-

Cumhuriyet savcısına,

-

sanığa ve müdafiine veya kanunî temsilcisine verilir.

Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir.
Bu deliller hâkimin vicdanî kanaatiyle serbestçe takdir edilir.
Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.

197

12.3. Hüküm
Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Hukukumuzda hüküm çeşitleri beş
tanedir: “Beraat”, “ceza verilmesine yer olmadığı”, “mahkûmiyet, güvenlik tedbirine
hükmedilmesi”, “davanın reddi” ve “davanın düşmesi” kararı, hükümdür.
Beraat kararı verilmesi gereken durumlar:
-

Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması

-

Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması

-

Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması

-

Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk
nedeninin bulunması

-

Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması

Ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi gereken durumlar:
-

Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve
dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,

-

Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle
veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,

-

Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,

-

Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,

-

Etkin pişmanlık,

-

Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,

-

Karşılıklı hakaret,

-

İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı,

Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.
Ayrıca, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine
de hükmolunması mümkündür.
Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa
davanın reddine karar verilir.
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Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya
kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar
verilir.
(Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın
henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir.
Bu karara itiraz edilebilir. Durma bir hüküm değildir. Sadece bir ara karardır.)

12.4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha
az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının
geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
-

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz
önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle
denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir
daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bu süre içinde bir yıldan fazla
olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanık denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmasına karar verilebilir.
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin
yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan
kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin
yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.
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Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu
kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim
veya mahkeme tarafından kullanılabilir.

12.5. Kamu Davasına Katılma
Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece
mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi
olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler.
Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz.
Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya katılma
istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur.
Katılma davayı durdurmaz.
Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana tebliğ edilmez.
Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir.
Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip
etmek üzere davaya katılabilirler.

12.6. Gaiplik
Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen
veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. Gaip hakkında duruşma açılmaz;
mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıyla gerekli işlemleri yapar.
Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi hâlinde tutuklanmayacağı hususunda
bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir.
Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya
yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye
kaçak denir. Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu
yapılmamış ise, mahkûmiyet kararı verilemez.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kovuşturma evresinin nasıl yürüdüğü ve temel özelliklerinin neler olduğu
öğrenilmiştir. Hüküm çeşitlerinin neler olduğu ve hangi durumda hangi hüküm çeşidine
ulaşılacağı öğrenilen bir başka temel konudur.

Bölüm Soruları
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1) Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava
var ise mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini vermelidir?
A) Beraat
B) Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C) Davanın reddi
D) Davanın düşmesi
E) Davanın durması

2) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmanın açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır.
B) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hüküm kapalı duruşmada açıklanır.
C) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde,
duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar
verilebilir.
D) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, açıklığın
kaldırılmasına ilişkin duruşma da kapalı yapılır.
E) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada
açıklanır.

3) Bir mahkeme kararı sanığın yüzüne okunduktan ya da sanığa tebliğ edildikten kaç
gün sonra kesinleşir?
A) 5

B)7

C)10

D)15

E)30

4) Duruşmada ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, ilk önce kime verilir?
A) Cumhuriyet savcısına
B) Katılana veya vekiline
C) Sanığın
D) Bilirkişiye
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E) Tanığa

5) Ceza muhakemesinde hükümle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Beraat kararı bir hükümdür ve sadece sanığın suçsuz olduğunun kesin olarak ispat
edilmesi halinde verilebilir.
B) Mahkûmiyet kararı suçluluk konusunda kesin kanaate ulaşılmadan da verilebilir.
C) Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması bir hükümdür.
D) Durma kararı da bir hükümdür.
E) Mahkemenin verdiği “ceza verilmesine yer olmadığı kararı” bir hükümdür.

6) Yüklenen suçun cebir veya tehdit etkisiyle işlendiğinin tespit edildiği hâllerde sanık
hakkında verilecek hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beraat kararı
B) Davanın reddi kararı
C) Düşme kararı
D) Kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı
E) Durma kararı

7) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu davasına katılma ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlar katılma hakkına sahiptir.
B) Kanun yolu muhakemesinde kamu davasına katılma mümkün değildir.
C) Kamu davasına katılma davayı durdurmaz.
D) Katılmadan önce verilmiş kararların, katılana tebliği zorunludur.
E) Katılanın ölümü katılmayı hükümsüz kılar.

8) Ceza muhakemesinde kovuşturma evresinde doğrudan soru yöneltmeyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla davaya katılan avukat doğrudan soru
yöneltme hakkına sahiptir.
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B) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde heyeti oluşturan hakimler, başkan
aracılığıyla soru yöneltebilirler.
C) Sanık ve katılan, mahkeme başkanı veya hakim aracılığıyla soru yöneltebilir.
D) Sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya katılan diğer kişilere doğrudan
soru yöneltilebilir.
E) Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesi gerekip gerekmediğine
mahkeme başkanı karar verir.

9) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki kararlardan hangisi hüküm
niteliğinde değildir?
A) Beraat kararı
B) Mahkûmiyet kararı
C) Davanın reddi kararı
D) Davanın düşmesi kararı
E) Davanın durması kararı

10) Ceza Muhakemesi Kanuna göre, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, 3 yıl
süreyle denetim süresine tabi tutulur.
B) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve yükümlülüklere uygun
davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, sanık
hakkında beraat kararı verilir.
C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Adli Sicile işlenir.
D) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis
cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.
E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı kanun yoluna gidilemez. Bu
karar kesindir.

Cevaplar
1)c, 2) d, 3)b, 4)b, 5)e 6)d 7)d 8)b 9)e 10)b
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13. KANUN YOLLARI – I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dava mahkemesi son kararını verdikten sonra gidilebilecek olağan kanun yolları
olan itiraz, istinaf ve temyiz konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Olağan kanun yolları nelerdir?
2.İtiraz nedir, yapılan itirazı hangi merci inceler?
3. İstinaf incelemesinin hangi açılardan yapılır?
4.Temyiz nedir ve temyiz incelemesi hangi açılardan yapılır?
5. bir hüküm ne zaman ve hangi koşullar altında kesinleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kanun yolları hakkında bilgi Kazanım
okuyarak
ve
sahibi olunacaktır.
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım
okuyarak
ve
Olağan kanun yollarının
neler olduğu öğrenilecektir. araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

Kanun yolları
Olağan kanun yolları

İtiraz

İtiraz ve koşulları
öğrenilecektir.
İstinaf incelemesi

İstinaf

öğrenilecektir.
Temyiz incelemesi

Temyiz

öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Kanun yolları, itiraz, istinaf, temyiz
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13.1. Genel Bilgiler
Kanun yolları, yargılama makamları (hakimler ve mahkemeler) tarafından verilen ve hukuka
aykırı olduğu ileri sürülen kararların, kural olarak, başka bir yargılama makamı tarafından
tekrar incelenmesini sağlayan hukuki çarelerdir. Kanun yolları, aleyhine kanun yoluna
başvurulan kararların denetlenmesine ve gerekiyorsa düzeltilip değiştirilmesine olanak tanır.
Kural olarak bir mahkeme kararı (hüküm), sanığın yüzüne okunduktan ya da sanığa tebliğ
edildikten 7 gün sonra kesinleşir. 7 gün içerisinde, (temyiz için 15 gün) yani henüz
kesinleşmemiş bir mahkeme kararına karşı gidilen kanun yolunun adı olağan kanun yoludur.
Kesinleşmiş bir mahkeme kararına karşı çok istisnaen ve belli koşullar altında gidilen kanun
yolunun adı ise olağanüstü kanun yoludur.
İtiraz
Olağan Kanun Yolları

İstinaf
Temyiz
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı

Olağanüstü Kanun Yolları Kanun Yararına Bozma
Yargılamanın Yenilenmesi

13.1.1.

Hangi hallerde hüküm kesinleşir?

Kanun yolu kural olarak talebe bağlıdır (istisna otomatik istinaf). Dolayısıyla mahkemenin
verdiği karara karşı süresi içinde kanun yoluna başvurulmazsa karar kesinleşir. Bazı
kararlara karşı ise, olağan kanun yollarına başvurmak mümkün değildir. Bu kararlar:
İstinaf açısından
-

Sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adli para cezasından mahkumiyet
hükümleri, üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan
beraat hükümleri ve kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan diğer hükümler
aleyhine istinaf yoluna gidilemez.
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-

İstinaf başvurusunun ilgili merci tarafından reddine karşı başvuru yapılmaması
ya da başvuruyu inceleyen merciin red kararını yerinde bulması halinde de hüküm
kesinleşir.
Temyiz açısından

-

CMK m.286/2’de9 sayılan kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır. Bu kararların
verilmesi ile birlikte kesinleşmesi sözkonusudur.

-

Temyiz başvurusunun ilgili merci tarafından reddine karşı başvuru yapılmaması
ya da başvuruyu inceleyen merciin red kararını yerinde bulması halinde de hüküm
kesinleşir.

-

Yargıtay hükmü onarsa hüküm kesinleşir.

-

Bozma kararına hükmü veren mahkeme uyarsa, hüküm yine kesinleşir.

13.1.2.

Kanun yollarına başvurma hakkı

Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre
katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan
sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır. Cumhuriyet
savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir.

9

(2) Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para
cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi
kararları,
c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere
ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
d) Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin suç niteliğini
değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları,
e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarını
değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları,
f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen
beraat kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen beraat kararları ile istinaf başvurusunun
esastan reddine dair kararları,
g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları
ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik
tedbirine veya istinaf başvurusunun reddine dair kararlar,
h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden
fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları,
Temyiz edilemez.
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Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak
koşuluyla kanun yollarına başvurabilir.
Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi
içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna ilişkin hükümler,
bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.

13.1.3.

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi

Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından karar verilinceye
kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılan başvurudan onun
rızası olmaksızın vazgeçilemez.

13.2. Olağan Kanun Yolları
13.2.1.

İtiraz

Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna
gidilebilir. Ancak, son kararlara (hüküm) karşı itiraz yoluna gidilemez. İtiraz, ara kararlara
karşı gidilen bir kanun yoludur.
Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün
içinde kararı veren mercie yapılır. Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde
görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan
mercie gönderir.
Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza
hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı
hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe aittir. (ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek
sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu
yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza
hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine
aittir.)
Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi,
yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından
verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok
dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için
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birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza
mahkemesine aittir.
Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir.

13.2.2.

İstinaf

İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak,
onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen
incelenir.
İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye
yapılır. Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. İstinaf
mahkemesi ceza dairesinde (Bölge Adliye Mahkemesi) hem maddi hem de hukuki inceleme
yapılır.

13.2.3.

Temyiz

Kanuna göre bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz
edilebilir. Temyiz başvurusu, hükmün açıklanmasından itibaren 15 gün içinde hükmü veren
mahkemeye (Bölge adliye Mahkemesi) yapılır. Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu,
hükmün kesinleşmesini engeller.
Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının
uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.
Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek
zorundadır. Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.
Temyiz istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir
hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz olunan bölge adliye
veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde son karara karşı gidilebilecek kanun yolları olan itiraz, istinaf ve temyiz
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir kanun yolu değildir?
A) İtiraz
B) İstinaf
C) Temyiz
D) Kanun yararına bozma
E) Şikayet

2) Son karara karşı istinaf başvurusunun kaç gün içerisinde yapılması gerekir?
A)3

B)5

C)7

D)10 E)15

3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına
karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?
A) İtiraz
B) Temyiz
C) İstinaf
D) Olağanüstü itiraz
E) Hiçbiri. Bu karar kesindir.

4) İtiraz merciinin kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İtiraz hakkında kural olarak duruşma yapılmaksızın karar verilir.
B) Merci itirazı yerinde görürse, itiraz konusu hakkında da karar verir.
C) Karar en geç bir hafta içinde verilir.
D) Merciin kararı kesindir.
E) İlk defa merci tarafından verilen tutuklama kararına itiraz edilebilir.
5) Savcının açmış olduğu temyiz başvurusunun geri alınmasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
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A) Sanık lehine başvurmuşsa sanığın izniyle geri alabilir.
B) Sanığın aleyhine başvurmuşsa katılanın izniyle geri alabilir.
C) Her zaman sanığın izniyle geri alabilir.
D) Her zaman sanığın ve katılanın izniyle geri alabilir.
E) Her zaman şartsız olarak geri alabilir.

6) Temyiz başvurusu kaç gün içerisinde yapılır?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

7) Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak itiraz kanun yoluna müracaat edilemez?
A) Kovuşturma evresinde mahkeme tarafından verilen tutuklama kararı
B) Soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi tarafından verilen tutuklama kararı
C) Mahkemeler tarafından verilen yetkisizlik kararları
D) Hâkimin reddi isteminin kabul edilmemesine ilişkin kararlar
E) Kamu davasını açmada takdir yetkisinin olduğu durumlarda savcının vermiş olduğu
kovuşturmaya yer olmadığı kararı

8) Aşağıdaki mahkeme kararlarından hangisine itiraz edilemez?
A) Düşme kararı
B) Duruşmada verilen görevsizlik kararı
C) Sanığın gözlem altına alınması kararı
D) Tutuklama kararı
E) Tutukluğun devamına ilişkin karar

9) İtiraz merciinin kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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A) İtiraz hakkında kural olarak duruşma yapılmaksızın karar verilir.
B) Merci itirazı yerinde görürse, itiraz konusu hakkında da karar verir.
C) Sulh ceza hakimliği için itiraz mercii ağır ceza mahkemesidir.
D) Merciin kararı kesindir.
E) Asliye ceza mahkemesi için itiraz mercii ağır ceza mahkemesidir.

10) Son kararlar dışındaki ara kararlara karşı gidilen kanun yoluna ne ad verilir?
A) İstinaf
B) Temyiz
C) Karar düzeltme
D) Başvuru
E) İtiraz

Cevaplar
1)e, 2) c, 3)a, 4)c, 5)a 6)e 7)e 8)a 9)c 10)e
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14. KANUN YOLLARI – II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza muhakemesi hukukunda var olan olağanüstü kanun yolları öğrenilecektir.
Hüküm kesinleştikten sonra istisnaen ve belli kayıtlar altıda gidilebilecek kanu yolları üç
tanedir: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın
yenilenmesi.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Olağanüstü kanun yolları nelerdir?
2.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı nedir ve sonuçları nelerdir?
3. Kanun yararına bozma hangi hallerde mümkündür?
4. Yargılamanın yenilenmesi nedenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım
Olağanüstü kanun yolları

Olağanüstü kanun yolları

öğrenilecektir.
Yargıtay Cumhuriyet

Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısının itirazı

Kanun yararına bozma

Başsavcısının itirazı
öğrenilecektir.

Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.
Kazanım

okuyarak

ve

araştırarak geliştirilecektir.

Kanun yararına bozma ve

Kazanım

sonuçları öğrenilecektir.

araştırarak geliştirilecektir.

Yargılamanın yenilenmesi
Yargılamanın yenilenmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

nedenleri öğrenilecektir.

Kazanım

okuyarak

okuyarak

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Olağanüstü kanun yolları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, Kanun yararına bozma,
yargılamanın yenilenmesi
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14.1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi
Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen veya
istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna
itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. İtiraz üzerine, öncelik dosya kararı veren
özel daireye gider, şayet özel daire kararında herhangi bir değişiklik yapmazsa dosyayı Yargıtay
Ceza Genel Kurulu’nda gönderir ve dosya burada incelenerek karar bağlanır.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, hükmün infazını engellemez. İtirazın karar
bağlanması bakımından kesin bir süre öngörülmemiş; en kısa sürede karara bağlanacağı ifade
edilmiştir.

14.2. Kanun Yararına Bozma
Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin
kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o
karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı olarak bildirir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu
nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtay’ın
ilgili ceza dairesine verir. Yargıtay’ın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar
veya hükmü kanun yararına bozar.
Kanun yararına bozmaya başvurulabilmesi için:
-

Hakim veya mahkeme tarafından verilmiş bir hüküm bulunmalı

-

Kararda hukuka aykırılık bulunmalı

-

Karar istinaf veya temyiz incelemesinden geçmemiş olmalıdır.

Bozma nedeni, mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma
hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise kararı veren
hakim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu
hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.

14.3. Yargılamanın Yenilenmesi
Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak
yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:
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-

Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa

-

Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde
hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy
verdiği anlaşılırsa

-

Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında,
aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde
görevlerini yapmada kusur etmiş ise

-

Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm
kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise

-

Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden
sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir
cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek
nitelikte olursa.

-

Ceza hükmünün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlâli suretiyle verildiğinin ve
hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. (Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde
istenebilir.)

Aleyhe yenileme nedenleri:
-

Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir
belgenin sahteliğinin anlaşılması,

-

Hükme katılmış olan hakimlerden birinin, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza
ile mahkûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya
hükümlü lehine kusur etmiş olması,

-

Sanığın, beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hakim önünde güvenilebilir nitelikte
ikrarda bulunması.

Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılamanın yenilenmesi istemi
hakkında da uygulanır. Lehte yargılamanın yenilenmesinde her hangi bir süre aranmaz.
Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme,
istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.
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Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma
yapılmaksızın verilir.
Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, infazın geri
bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir.
Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar veya hükmün iptali
ile dava hakkında yeniden hüküm verir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde olağanüstü kanun yollarının neler olduğu ve sonuçları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı yoluna sanık lehine ne kadar sürede
gidilebilir?
A) 7 gün
B) 1 ay
C) 30 gün
D) 15 gün
E) Süre sınırlaması yoktur.

2) Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen olağan ya da
olağanüstü kanun yollarından biri değildir?
A) Temyiz
B) İtiraz
C) Yargılamanın yenilenmesi
D) Karar düzeltme
E) Kanun yararına bozma

3) Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yetkisini hüküm kesinleştikten sonra en
geç kaç gün içerisinde kullanabilir?
A) Süre yoktur
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 3 ay
E) 6 ay

4) Kanun yararına bozma yetkisi aşağıdaki kararlardan hangisi için kullanılamaz?
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A) Yargıtay Ceza Dairesi
B) Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi
C) Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi
D) Tokat Erbaa Asliye Ceza Mahkemesi
E) Sivas Ağır Ceza Mahkemesi

5) Aşağıdakilerden hangisi bir yargılamanın yenilenmesi nedeni olamaz?
A) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa
B) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek
biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu
veya oy verdiği anlaşılırsa
C) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında,
aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde
görevlerini yapmada kusur etmiş ise
D) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm
kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise
E) Hükmü veren mahkeme kaldırılmış ise

6) Yargılanmanın yenilenmesi kanun yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine engel olmaz.
B) Hükmün infaz edilmiş olması yargılamanın yenilenmesi istemine engel olmaz.
C) Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez.
D) Yargılamanın yenilenmesi istemi kendiliğinden hükmün infazını ertelemez.
E) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar,
duruşma yapılmaksızın verilir.

7) Kanun yararına bozma (yazılı emir) kanun yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
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A) Kanun yararına bozma olağan kanun yoludur.
B) Kanun yararına bozma yoluna sanık veya müdafii ya da katılan veya vekili
kendiliğinden başvurabilirler.
C) Kanun yararına bozma başvurusu bölge adliye mahkemesi tarafından incelenir.
D) İstinaf ve temyiz yolundan geçerek kesinleşen hükümlere karşı kanun yararına
bozma yoluna gidilemez.
E) Kanun yararına bozma yoluna hükmün kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde
gidilebilir.

Cevaplar
1)e, 2) d, 3)a, 4)a, 5)e 6)c 7)d
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