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Ceza	Muhakemesi	Hukuku	

YirmiSekiz.net Hukuk Ders Notları	

I. Hafta

Bir	 hukuki	 uyuşmazlığın	 çözülmesi	 için	 yapılan	 işlemlerin	 tümüne	 muhakeme	 adı	
verilir.	Dolayısıyla	muhakemenin	söz	konusu	olması	için	ortada	bir	uyuşmazlık	olması	gerekir.	
Bu	işlemlerin	nasıl	yapılacağını	düzenleyen	kurallar	ise	muhakeme	hukukunu	oluşturmaktadır.	
Çözülen	 maddi	 meselenin	 türüne	 göre,	 farklı	 muhakeme	 hukuklarından	 da	 bahsetmek	
mümkündür.		

Ceza	Hukuku	ve	Ceza	Muhakemesi	Hukuku	

Ceza	 muhakemesi	 hukuku	 şeklinde	 ayrı	 bir	 hukuk	 dalının	 ortaya	 çıkması,	 birey	
açısından	 bir	 güvence	 niteliğindedir.	 Böylece,	 devlet	 keyfi	 bir	 şekilde	 kişileri	
cezalandıramayacak	 ve	 birey	 suç	 işlediyse	 bunun	 cezasını	 yargı	 organı	 verecektir.	 Yani	 suç	
işlenip	işlenmediğinin	tespiti	faaliyeti	bağımsız	yargı	organına	bağlanmıştır.		

Ceza	 muhakemesi	 ilk	 olarak,	 ceza	 kanunlarının	 ihlal	 edilip	 edilmediğini,	 ortada	 bir	
suçun	 olup	 olmadığı,	 varsa	 bunu	 kimin	 işlediğini	 ve	 bu	 kişiye	 ne	 ceza	 verilmesi	 gerektiğini	
düzenlemektedir.	 Bu	 süreç,	 kişi	 açısından	 devletin	 keyfi	 cezalandırmasına	 karşı	 bir	
güvencedir.	 Bununla	 birlikte	 aynı	 zamanda,	 bireyin	 temel	 hak	 ve	 özgürlüklerine	 ciddi	 bir	
müdahaleyi	de	içerir;	çünkü	suçun	tespiti	sürecinde	bu	müdahale	gereklidir.	Örneğin	kişinin	
konutunun	aranması	veya	gizli	 soruşturmacı	görevlendirilmesi,	 telefonunun	dinlenmesi	gibi	
önlemler	 gerekli	 görülebilir.	 Dolayısıyla	 ceza	muhakemesi,	 kişiyi	 güvence	 altına	 alırken	 bir	
yandan	 da	 temel	 haklarını	 ihlal	 eden	 bir	 takım	 kuralları	 bütünüdür.	 Dolayısıyla	 ceza	
muhakemesi	kurallarının	doğru	uygulanması,	anayasal	hakların	doğru	uygulanması	açısından	
da	son	derece	önemlidir.		

Peki	ceza	normu	ve	ceza	muhakemesi	normu	nasıl	ayrılır?	Ceza	hukuku	kuralı	ile	ceza	
muhakemesi	hukuku	kuralını	ayırmanın,	iki	temel	yolu	bulunmaktadır.	Ceza	hukukunda	kıyas,	
ancak	suç	ve	ceza	içermeyen	bir	hükmün	failin	lehine	olması	halinde	mümkündür	ancak	ceza	
muhakemesi	 hukukunda	 kıyas	 mümkündür.	 İkinci	 fark	 ise	 zaman	 bakımından	 uygulama	
açısındandır.	 Ceza	 muhakemesinde	 kural	 derhal	 uygulanma	 ilkesiyken,	 ceza	 hukukunda	
geçmişe	uygulama	söz	konusu	olabilmektedir.	Bir	normun	TCK	veya	CMK’da	olması	ise	bize	
net	bir	sonuç	vermez.	Örneğin	ceza	kanununda	da	belli	muhakeme	hükümleri	bulunmaktadır.	
Bu	durumda	iki	normu	ayırt	etmek	için	söz	konusu	normun	amacına	bakmak	gerekir.	Eğer	bir	
normun	amacı	fiilin	suç	olup	olmadığını	düzenlemek	ve	bunun	müeyyidesini	belirlemek	ise	bu	
norm	bir	ceza	normudur;	bu	fiilin	kimin	tarafından	işlendiğini,	işlenip	işlenmediğinin	tespitine	
yönelik	 çalışmayı	 düzenleyen	 normlar	 ise	 ceza	muhakemesi	 normlarıdır.	 Örneğin	 hükmün	
açıklanmasının	geri	bırakılması	normunun	amacı	göze	alındığında,	bu	her	ne	kadar	CMK2da	
düzenlenmiş	olsa	da,	bunun	bir	ceza	normu	olduğunu	kabul	etmek	gerekir.		
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Ceza	Muhakemesinin	Amacı	
Ceza	müeyyidesi,	hukuken	uygulanabilecek	en	ağır	müeyyidedir	ve	bunun	uygulanması	

açısından	şekli	gerçeklikle	yetinilmesi	söz	konusu	olamaz,	maddi	gerçekliğe	ulaşılması	gerekir.	
Tarihsel	süreçte	ise	ceza	muhakemesinin	3	aşaması	söz	konusudur.	İlk	aşamada	suçludan	delile	
giden	bir	 dönem	 söz	 konusu	olan	bir	 ilkel	 anlayış	 söz	 konusudur,	 yani	 kişinin	 suçlu	olduğu	
peşinen	kabul	edilir	ve	ceza	verilmesi	için	bir	delile	ulaşılması	gerekir.	Bu	sistemde	delil	elde	
etmenin	yolu	ikrar,	bu	yolun	varacağı	nokta	ise	işkencedir.		

İkinci	aşamada	ise	bireyi	devletin	zulmüne	karşı	koruma	düşüncesi	ortaya	çıkmıştır.	Bu	
aşamada	ortaya	çıkan	ilke	ise,	masumiyet	karinesidir.	Bun	göre	bir	kimse,	aksi	ispatlanıncaya	
kadar	suçsuz	kabul	edilir.		

Son	aşama	 ise	bir	denge	aşamasıdır.	Burada	toplumun	menfaatleri	 ile	bireyin	temel	
haklarının	korunması	arasında	bir	denge	söz	konusudur.	Gerçekte	suç	 işlememiş	bir	bireyin	
ceza	 almaktan	 korunması,	 toplumun	 menfaatine	 de	 hizmet	 etmektedir,	 zira	 masumların	
cezalandırıldığı	bir	toplumun	refah	içinde	yaşaması	da	mümkün	değildir.		

Bunun	haricinde,	ceza	muhakemesinde	gerçeğe	ulaşılmaz	ise	ve	gerçeğe	ulaşılmadan	
bir	 hüküm	 verilir	 ise,	 ceza	müeyyidesinin	 de	 bir	 amaca	 ulaşması	 söz	 konusu	 olmayacaktır;	
çünkü	cezanın	 ıslah	edici,	 caydırıcı	 ve	ödetici	 bir	etkisinin	olması	 gerekir.	Özellikle	 cezanın	
ödetici	 işlevi	 yerine	 getirilmemiş	 olduğu	 takdirde,	 toplumsal	 ve	 kişisel	 öç	 duygusu	
yatıştırılmamış	 olacak	 ve	 bu	 da	 toplumsal	 düzeni	 bozucu	 bir	 nitelik	 taşıyacaktır.	 Nitekim	
cezanın	en	temel	özelliği,	onun	şahsi	olmasıdır	ve	dolayısıyla	gerçek	suçluyu	cezasız	bırakan	
bir	 ceza	 muhakemesi	 sisteminin,	 ceza	 müeyyidesinin	 amacını	 gerçekleştirmesi	 mümkün	
değildir.		

Ceza	 muhakemesinin	 amacı,	 bir	 şekilde	 maddi	 gerçekliğe	 ulaşmak	 iken,	 medeni	
muhakeme	şekli	gerçeklik	 ile	yetinmektedir.	Medeni	muhakemede	kural	olarak	kanuni	delil	
sistemi	 kabul	 edilmekteyken,	 ceza	 yargılamasında	 her	 hususun	 herhangi	 bir	 delil	 ile	 ispat	
edilmesi	mümkündür,	yani	delil	serbestisi	söz	konusudur.	Bir	özel	hukuk	ilişkisi	genellikle	iki	
tarafın	 uyuşan	 iradelerine	 yönelik	 olduğu	 için,	 kişiler	 zaten	 baştan	 bunun	 delillerini	
oluşturmaktadır,	ancak	ceza	muhakemesine	geldiğimizde	iş	tam	tersine	dönüşür;	çünkü	suçu	
işleyen	kimse,	fiili	gerçekleştirdikten	sonra	delilleri	yok	etmeye	çalışmaktadır.		

Her	ne	kadar	ceza	muhakemesinin	amacı	gerçeğe	ulaşmak	olsa	da,	bu	demek	değildir	
ki	gerçeğe	her	ne	pahasına	olursa	olsun	ulaşılacak.	Yani,	gerçeğe	hukuki	yollardan	ulaşılmak	
zorundadır	ve	yapılan	işlem	hukuka	aykırı	olamaz.	Dolayısıyla	devlet,	örneğin	gerçeğe	ulaşmak	
amacıyla	işkence	edemez	veya	keyfi	aramalar	yapamaz.		

II. Hafta

4.10.2016	

Ceza	muhakemesinin,	aynı	zamanda	hızlı	bir	şekilde	yapılması	gerekmektedir.	Nitekim	
geciken	adalet,	 adalet	değildir.	Ancak	buradan	anlaşılması	 gereken,	 yalnızca	 “hız”	meselesi	
değildir;	çünkü	her	ne	kadar	adaletin	hızlıca	sağlanması	gerekli	olsa	dahi	son	tahlilde	bu	işin	
sonunda	 bir	 kişinin	 ceza	 alması	 söz	 konusu	 olacağı	 için	 “makul”	 bir	 sürede	 yargılamanın	
yapılması	 gerekir.	 Bunun	 ilk	 önemi,	 muhakemenin	 gereği	 gibi	 yapılabilmesi	 açısındandır;	
çünkü	muhakeme	ne	kadar	uzarsa,	o	olayı	temsil	edecek	olan	delillere	ulaşma	imkanımız	da	
azalır.	Bu	nedenle	de	zaten	suçüstü	halinin	bir	önemi	vardır.	Bir	diğer	önemi	ise	cezanın	işlevi	
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açısındandır.	 Cezanın	özellikle	 caydırıcı	 olma	 işlevini	 yerine	 getirilmesi	 için,	 toplumda	buna	
ilişkin	 bir	 inancın	 oluşması	 gerekir	 ve	mahkumun	 öç	 alma	 duygusu	 da	 önlenmiş	 olacaktır.	
Dolayısıyla	bu	nedenlerle,	suç	ve	ceza	arasındaki	zaman	açıldığında	suçun	sebebi	unutulmuş	
olacak	ve	bunun	da	ötesinde	artık	toplum,	artık	belki	gerçekten	de	suçlu	olan	kişiye	acımaya	
başlayacaktır.		

Ceza	Muhakemesinin	Kaynakları	
Hukukun	 kaynaklarında	 hukuku	 ortaya	 koyan	 irade	 olan	 devlet	 ve	 toplum;	 ve	 de	

hukukun	ortaya	çıkış	biçimi	anlaşılmalıdır.	Ceza	Muhakemesi	açsından	geçerli	olan	biçimsel	
kaynaklar	 itibariyle	 de	 kanunilik	 ilkesi	 söz	 konusudur.	 Yani	 Ceza	 Muhakemesi	 kuralları,	
kanunlar	 ile	 düzenlenir	 ve	 burada	 uygulanabilecek	 bir	 diğer	 kaynak	 da	 AY	mad.	 90	 gereği	
uluslararası	sözleşmelerdir.		

Peki	 Anayasa’nın	 142.	Maddesi	 olmasaydı,	 bu	 kanuniliğe	 ulaşabilir	miydik?	 Eğer	 bu	
madde	olmasaydı	dahi,	AY	mad.	13	uyarına	ulaşabilirdik.	Peki	KHK’lar,	ceza	muhakemesinin	
kaynağı	olabilir	mi?	KHK’lar	ile,	temel	hak	ve	özgürlükler	sınırlandırılamaz,	dolayısıyla	KHK’lar	
doğrudan	kaynak	olamaz.		

Bazı	hallerde,	CM	hukukunda	yönetmeliklerin	de	geçerli	olduğu	görülmektedir	ancak	
bunlar	yalnızca	kanunların,	bir	takım	idari	nitelikteki	konuları	somut	olarak	belirtmesi	halinde	
mümkündür.	 Yani	 kanunda	 halihazırda	 düzenlenmiş	 olan	 bir	meselenin	 teknik	 detaylarıyla	
düzenlenmesiyle	sınırlıdır.	

Ceza	muhakemesi	hukuku	açısından	son	derece	önemli	bir	takım	hükümler,	doğrudan	
Anayasa’da	düzenlenmiştir.	Ancak	bizim	esas	kaynağımız,	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’dur.	Tabi	
ki	 başka	 çeşitli	 kanunlar	 da	 tamamlayıcı	 nitelikte	 ceza	muhakemesi	 hukukunun	 kaynakları	
arasındadır.	

Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nun	Uygulanması	

Anlam	Bakımından	Uygulanması	
Buradan	 yorum	 meselesi	 anlaşılmalıdır.	 Öncelikle	 yorum,	 hukukun	 uygulanmasında	

kaçınılmazdır.	 Dolayısıyla	 burada	 bir	 soyut	 düzenlemenin,	 somut	 bir	 duruma	 uygulanması	
durumu	 söz	 konusudur.	 Bu	 itibarla	 o	 soyut	 metne	 bir	 anlam	 yüklenmelidir	 ki	 uygulansın.	
Demek	ki	yorum,	kuralın	uygulanmasına	iştirak	eder	ancak	hakim,	yorum	çerçevesinde	keyfi	
olarak	davranamaz.	Dolayısıyla	yorum	konusunda	hukukun	her	alanında	geçerli	olan	her	şey	
(amaçsal,	tarihsel	ve	lafzi	yorum	gibi)	geçerlidir.	Ceza	muhakemesinin	diğer	alanlardan	farkı	
ise,	 kıyas	 faaliyetinde	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Ceza	 hukukunda	 kıyas,	 kurak	 olarak	 mümkün	
değildir	ancak	suç	ve	ceza	içermeyen	normlar	açısından	failin	lehine	olmak	koşuluyla	kıyas	
yapmak	 mümkündür.	 Ceza	 muhakemesi	 normları	 açısından	 ise	 esas	 itibariyle	 kıyas	 ilkesi	
uygulanmamaktadır.	 Ancak	 istisnai	 bir	 düzenleme	 bir	 söz	 konusu	 olduğunda,	 ceza	
muhakemesi	hukukunda	da	kıyas	faaliyetine	başvurulamaz.		

Zaman	Bakımından	Uygulanması	
Ceza	 normlarını	 ve	 ceza	 muhakemesi	 normlarını	 birbirinden	 ayırırken,	 iki	 ölçütten	

bahsetmiştik.	 Bunlardan	 ilki	 kıyas	 yasağı	 iken,	 diğer	 ise	 zaman	 bakımından	 uygulamaydı.	
Normal	şartlarda,	kanunların	uygulanması	için	onun	yürürlüğe	girmesi	gerekir	ve	bir	kanunun	
ne	 zaman	 yürürlüğe	 gireceği,	 resmi	 gazetede	 belirlenir.	 Böyle	 bir	 düzenleme	 yoksa	 da	
yayımlandıktan	itibaren	45	gün	sonra	yürürlüğe	girecektir.	Bununla	birlikte	yürürlüğe	giren	her	
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kanun	 uygulanabilir	 değildir,	 örneğin	 OHAL	 Kanunu’nun	 uygulanması	 için,	 OHAL’in	 ilan	
edilmesi	gerekir.		

İşte	kanunların	zaman	bakımından	uygulanması	açısından	üç	ilke	söz	konusudur.	

• Derhal	 Uygulama:	 Bir	 kanun,	 yürürlüğe	 girdiği	 anda	 halihazırda	 başlamış	 ve	 devam
etmekte	olan	ve	daha	sonra	gerçekleşecek	olan	fiillere,	işlemlere,	olaylara	uygulanır.
Kanunların	uygulanması	açısından	kural	da	budur,	meğer	ki	aksine	bir	düzenleme	söz	
konusu	olsun.		

• Geçmişe	Uygulama:	CK	mad.	7	hükmüne	göre,	bir	kanunun	lehe	olan	hükümleri	geçmişe
uygulanacaktır.	Yani	daha	az	ceza	öngören	kanunun,	kendisinin	yürürlüğe	girmesinden
önce	 gerçekleşmiş	 bir	 olaya	 uygulanmasıdır.	 Yani	 daha	 az	 ceza	 öngören	 kanun,	
yürürlükten	kalkmış	olsa	dahi	uygulanacaktır.		

• Ertelenmiş	 Etki:	 Bir	 kanunun	 hükümlerinin,	 sadece	 o	 yürürlüğe	 girdikten	 sonra
gerçekleşen	olaylara	uygulanması	anlamında	gelir.	Buna	verilebilecek	tipik	bir	örnek
de,	 AYM	 üyelerinin	 görev	 süresinin	 12	 yıla	 çıkarılmasını	 öngören	 kanundur;	 çünkü	
kanundaki	hükme	göre,	kanunun	çıkması	sırasında	halihazırda	görevli	olan	üyeler,	bu	
kanundan	etkilenmeyecektir.		

Ceza	muhakemesi	 uyarınca	 önceden	 yapılmış	 olan	 işlemlerin,	 derhal	 uygulama	 ilkesi	
uyarınca	tekrarlanması	gerekmez.	Yani	belli	bir	 fiil	 ile	 ilgili	bir	davanın	bir	kısmında	belli	bir	
muhakeme	uygulanırken,	devamında	başka	bir	muhakemenin	uygulanması	mümkündür.	Ceza	
muhakemesi	 normlarının	 aleyhe	 veya	 lehe	 olduğuna	 bakılmaz,	 ne	 olursa	 olsun	 derhal	
uygulanacaktır.		

Örneğin,	bir	şikayete	bağlı	suç	söz	konusu	ve	kanun	diyor	ki	şikayetin	yazılı	bir	dilekçe	ile	
yapılması	 gerekir.	 Kişi	 de	 6	 ay	 içerisinde	 yazılı	 bir	 şikayette	 bulunmuyor,	 ancak	 sözlü	 bir	
şikayette	 bulunmuyor.	 Daha	 sonra	 yeni	 kanun	 yürürlüğe	 giriyor	 ve	 sözlü	 şikayeti	mümkün	
kılıyor.	İşte	eski	kanun	döneminde	kişi,	süresi	içinde	yazılı	bir	başvuru	yapmamış	ve	başvuru	
hakkını	kaybetmişse,	yeni	dönemde	bir	sözlü	başvuru	yapması	mümkün	değildir.		

6	aylık	süre	dolmadan	4.	Ayda	yeni	kanun	yürürlüğe	girse	ve	süreyi	3	ay	yapsa	ne	olur?	
İşte	bu	durumda	da,	kanun	derhal	uygulanacak	ve	kişinin	hakkı	düşecektir.	Yani	değişikliğin	
lehe	veya	aleyhe	olmasına	bakılmaz.	Ve	hak	bir	kere	düşerse	de,	yeni	kanunun	uygulanması	
söz	konusu	değildir.	Yeni	7.	Ayda	bir	kanun	çıksa	ve	süreyi	8	aya	çıkarsa,	hak	artık	düştüğü	için	
şikayet	imkanı	bulunmamaktadır.		

Kural,	işlem	tamamlanmış	ise,	hak	düşmüş	ise	bunlar	yeni	kanundan	etkilenmez.	Peki	bu	
durumda	 haksızlığa	 uğrayan	 insanlar	 için	 bir	 çözüm	 üretilebilir	 mi?	 İşte	 bu	 gibi	 sorunları	
çözmek	 için	 kanun	 koyucu,	 hak	 kaybına	 uğrayacak	 olanları	 koruyacak	 geçiş	 hükümleri	
koyacaktır.		

Yer	Bakımından	Uygulama	
Temel	 ilke	 ülkeselliktir	 ve	 Türkiye’deki	 yargılamalara	 Türkiye’deki	 ceza	 muhakemesi	

hukuku	uygulanacaktır,	ancak	bunun	istisnaları	da	mevcuttur.	Örneğin	Türkiye’ye	gelmesi	çok	
zor	olan	kişilerin	sorgulamasının	istinabe	yoluyla	yapılması	mümkündür.		
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Kişi	Yönünden	Uygulama	
Ceza	 muhakemesi	 içerisindeki	 herkese,	 ceza	 muhakemesi	 hukuku	 kurallarının	

uygulanması	mümkündür.	Yani	herhangi	bir	kimse,	bir	suç	isnadı	altında	kalırsa,	kural	bu	kişi	
hakkında	 resen	 işlem	 başlatılmasıdır.	 Burada	 da	 bir	 takım	 istisnalar	 mevcuttur;	 örneğin	
yasama	dokunulmazlığını	 ele	 alırsak,	milletvekilliği	 sıfatı	 süren	 kişinin	 seçimden	önce	 veya	
seçildikten	 sonra	 işlediği	 bir	 fiil	 uyarınca	 tutuklanması,	 tutulması,	 sorgulanması	 ve	
yargılanması	mümkün	değildir.	Ancak	dokunulmazlık	 istisnası,	bu	4	 işlem	 ile	 sınırlıdır,	 yani	
bunların	dışındaki	diğer	 işlemleri	yapılması	mümkündür.	Dokunulmazlığın	 istisnaları	 ise	ağır	
cezalı	 suçüstü	 halleri	 ve	 seçimden	 önce	 kovuşturulması	 başlanan	 (mad	 14’de	 sayılan)	
durumlardır.	Bunun	yanında	dokunulmazlığın	kaldırılması	kararı	durumunda	da	söz	konusu	suç	
açısından	muhakeme	işlemlerinin	yapılmasına	imkan	sağlanmış	olacaktır.		

Milletvekillerinin	 dokunulmazlığının	 nedeni,	 iktidarın	 kışkırtması	 ile	 haklarında	 asılsız	
davaların	açılarak	adamın	meclis	faaliyetlerine	katılmasının	engellenmesini	önlemektedir.		

7.10.2016	

Bir	kimsenin	muhakemede	bir	makam	işgal	etmesi	demek,	o	kişinin	o	makamı	işgal	ettiği	
sürece	 bazı	 özel	 hak	 ve	 yetkilere	 sahip	 olacağı	 anlamına	 gelir.	 Biz	 demiştik	 ki,	 ceza	
muhakemesinin	amacı,	bir	maddi	gerçekliğe	ulaşmaktır.	Yani	ortada	bir	suç	var	mı,	bu	suçu	
kim	 işlemiş	ve	bu	suçun	cezası	nedir	 sorularını	 sorar.	Bu	muhakemenin	kolektif	bir	 faaliyet	
olduğunu	 da	 söylemiştik,	 yani	 pek	 çok	 farklı	 makamın	 ortak	 bir	 şekilde	 yürüttüğü	 bir	
faaliyettir.	 Sonuç	 olarak	 ortada	 bir	 şüphe	 var	 ve	 bu	 şüphenin,	 muhakemeye	 katılan	
makamların	elbirliği	 ile	yenilmesi	gerekmektedir	ve	eğer	bu	şüphe	yenilemezse,	kişi	beraat	
edecektir.		

Öncelikle	 ortada	 bir	 iddia	 var,	 bu	 iddianın	 karşısında	 bir	 savunma	 var	 ve	 bu	 iki	 tezin	
karşılığında,	yargılama	makamı	tarafından	verilen	hüküm	ile	bir	senteze	ulaşılıyor.	Yani	ortada	
bir	 çelişme	 ilkesi	 söz	 konusudur.	 Ceza	 muhakemesinde	 çelişme	 esastır.	 Çelişme	 ilkesinin	
anlamı,	muhakemeye	katılan	süjelerin	kendi	iddialarını	ileri	sürmesi	ve	karşı	tarafın	da	bunlar	
üzerinde	 fikir	 beyan	 etmesidir.	 Yani	 ancak	 böyle	 bir	 çatışma	 olduğu	 takdirde	 gerçeğe	
ulaşılabilecektir.	 Dolayısıyla	 süjelerin	 düşüncelerini	 özgürce	 karşılıklı	 olarak	 ifade	 etme	
yetkisinin	olmadığı	yerde,	çelişme	ilkesinden	ve	gerçek	anlamda	bir	muhakemeden	söz	etmek	
mümkün	olmayacaktır.		

1. İddia	Makamı
2. Savunma	Makamı
3. Yargılama	Makamı

Savunma	ve	iddia,	yargı	görevi	yapmaz;	yargı	görevini	yapan	hakimdir.	Yargılama,	bir	
hukuki	uyuşmazlığın	kesin	hüküm	ile	sonuçlandırılması	anlamına	gelir.	Yargı	organını	ise	tüm	
dereceleri	ile	birlikte	bir	bütün	olarak	düşünmek	gerekir.	Ceza	yargılaması	dediğimiz	zaman	da	
söz	konusu	hukuki	uyuşmazlığın	niteliği,	cezaidir.	Yani	ceza	yargılanmasının	amacı,	bir	suçun	
işlenip	 işlenmediğine	 dair	 bir	 hukuki	 uyuşmazlığı	 kesin	 hüküm	 ile	 sonuçlandırmaktır.	
Yargılama	 faaliyeti,	 özellikle	 cezalandırma	 tekelinin	 devlete	 verilmiş	 olması	 bakımından	
oldukça	önemlidir.		

Bir	suç	iddiası	ortaya	çıktığında,	bireye	ceza	vermekle	yetkili	olan	devlettir,	ancak	devlet	
bu	iş	için	görevlendirdiği	bir	memur	aracılığıyla	tek	taraflı	olarak		ceza	kesemez,	bir	muhakeme	
yapılması	 gerekir.	Muhakeme	 ve	 bunun	 sonucunda	 yargılama	 organı	 tarafından	 hüküm	
verilmeden,	kişiye	ceza	müeyyidesi	uygulanması	mümkün	değildir.		
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Yargılama	faaliyeti,	esas	olarak	kovuşturma	aşamasında	söz	konusudur.	Soruşturmada	
ise	 yargılama	 söz	 konusu	 değildir,	 savcının	 yaptığı	 yargılama	 değildir.	 Sadece	 yargılama	
yapılmasının	 gerekli	 olup	 olmadığını	 araştırır.	 Burada	 ancak	 tali	 nitelikte	 bir	 yargılama	 söz	
konusu	olabilir.	Ancak	yargılama	makamı,	bu	noktada	da	devreye	girebilir	(tutuklama,	arama	
kararı	gibi).	Peki	savcı	neden	tutuklama	kararını	 tek	başına	veremiyor?	Buradaki	durum	da,	
kişiye	 bir	 hakim	 güvencesinden	 yararlanma	 imkanı	 sağlamaktır.	 	 Aksi	 takdirde	 keyfi	 bir	
uygulama	 söz	 konusu	 olacaktır;	 çünkü	 savcı	 davada	 bir	 kamu	 tarafında	 yer	 işgal	 eden	 bir	
taraftır.		

Sonuç	 olarak	 yargılama	 makamının	 görevi	 kovuşturma	 ile	 başlar	 ve	 hükmün	
kesinleşmesine	kadar	sürer.	Bu	noktadan	sonra	ise	infaz	aşamasına	geçilir.	İnfaz	aşaması,	özü	
itibariyle	 idari	 bir	 faaliyettir,	 yani	 devlet,	 yargı	 organı	 tarafından	 tespit	 edilen	 cezayı	 infaz	
eder.		

Ceza	yargılamasını	kim	yapar?	Esas	itibariyle	iki	makamdan	bahsedebiliriz;	
1. Yargıçlık	makamı
2. Mahkeme	Makamı

Mahkeme	makamı,	esas	itibariyle	kovuşturma	aşamasında	yetkilidir.		Asıl	uyuşmazlığı
çözen	mahkeme	olduğunda,	o	mahkemenin	kaç	yargıçtan	oluştuğunun	da	bir	önemi	yoktur.	
Sonuç	olarak	ortaya	çıkan	karar	yargıcın	değil,	işgal	ettiği	mahkeme	makamının	kararıdır.	

Yargıçlık	makamı	da	kural	olarak	soruşturma	aşamasında	bir	yargı	kararı	gerekiyorsa	
bunu	kural	olarak	yapacak	olan	makamdır.	Örneğin	soruşturma	aşamasında	bir	tutuklama	ile	
ilgili	 karar	 verecek	 olan	 yargıçtır.	 Ancak	 kovuşturmada	 tutuklama	 kararını	 verecek	 olan	
mahkemedir.		

Mahkeme	 olması	 için,	 ortada	 bir	 dava	 olması	 gerekir	 ancak	 soruşturma	 aşamasında	
henüz	ortada	bir	dava	yoktur;	dolayısıyla	mahkemenin	yapacağı	bir	 iş	yoktur	ve	 iş	yargıçlık	
makamına	düşer.		

	Eğer	bir	toplu	mahkeme	varsa	söz	konusu	karar	kurul	olarak	verilmesi	gereken	bir	karar	
ise	bu	bir	mahkeme	kararı,	aksi	halde	yargıçlık	makamı	kararıdır.	Bunun	önemi	ise,	yargıçlık	
makamı	 kararlarına	 itiraz	 edilebiliyor	 olmasındadır.	Ancak	mahkeme	makamı	 kararlarına	
kanunda	açık	hüküm	olmadıkça	itiraz	edilemez.		

III. Hafta

11.10.2016	

Ceza	Yargılaması	Makamlarının	Örgütlenmesi	

Sulh	 Ceza	 Yargıçlıkları:	 Soruşturma	 aşamasında	 bir	 hakim	 	 kararı	 gerektiğinde	 bu	
yargıçlar	karar	verirler.		

Kovuşturma	aşamasında	ise	3	dereceli	bir	yargılama	sistemi	vardır;	
1. İlk	Derece	Mahkemeleri:	Her	ilde	ve	iş	yüküne	göre	ilçelerde	de	kurulurlar.	Asliye	ve

Ağır	ceza	mahkemesinden	oluşur.	Asliye	ceza	mahkemesi	asıl	mahkeme,	ağır	ceza	da
bunun	 görevi	 dışında	 kalan	 işlere	 bakar.	 Asliye	 ceza	 mahkemesi	 tek	 hakimli	 bir
mahkemedir,	bu	mahkemede	savcı	görev	yapmaz.	Ağır	ceza	mahkemesi	ise	birden
fazla	hakimin	görev	yaptığı	bir	mahkemedir;	bir	başkanı	ve	yeterli	kadar	üyesi	vardır.
Toplanacağı	zaman	ise	1	başkan+2	hakim	ile	toplanır.
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2. İkinci	Derece:	İstinaf	mahkemeleri	yer	almaktadır.	HSYK	görüşüyle,	Adalet	Bakanlığı
tarafından	belli	 yerlerde	kurulurlar.	Başkan	ve	yeteri	 kadar	üye	vardır,	bir	daire	1
başkan+2	üye	ile	toplanır.

3. Üçüncü	Derece:	Yargıtay.	Bölge	Adliye	mahkemelerinin	bozma	dışındaki	kararlarını
inceleyen	 merciidir.	 Delil	 değerlendirmesi	 asla	 yapmaz,	 hukuki	 inceleme	 yapar.
Bozma	dışındaki	kararlara	bakar	dedik;	çünkü	karar	zaten	ilk	dereceye	dönmüştür.

Ceza	İddiası	
Savcı,	 bir	 suçla	 ilgili	 olarak	 bir	 haber	 aldığında	 kural	 re’sen	 bununla	 ilgili	 bir	 takip	

başlatması	 ve	 araştırma	 yapmasıdır.	 Bu	 araştırmayı	 da,	 devletin	 cezalandırma	 yetkisine	
dayanarak	yapar.	Savcı,	bir	cezalandırma	yetkisinin	ortaya	çıkıp	çıkmayacağını	ve	bunun	için	
yeterli	 delil	 olup	 olmadığını	 araştırmakla	 görevli	 kamu	 personelidir.	 Yaptığı	 araştırma	
sonucunda	da	bir	sonuca	ulaşarak	bir	iddianame	hazırlar	ve	bunu,	mahkeme	önüne	götürür.	
İşte	bu	andan	itibaren	artık	savcının	gerekli	delilleri	toplamak	suretiyle	ortaya	koyduğu	ceza	
iddiası,	bir	ceza	davasına	dönüşecektir.	Nitekim	ceza	iddiası,	cezalandırma	için	yeterli	değildir	
ve	olayın	yargı	organı	önüne	taşınması	şarttır;	davasız	yargılama	olmaz.	İddianamenin	sonu,	
hep	mahkumiyet	istemidir.		

Ceza	Davası	
Söz	konusu	iddianın	gerçek	olup	olmadığının	değerlendirilmesi	faaliyetidir.	

• Asli:	belli	bir	suç	isnadıyla	ilgili	davadır.
• Tali:	İtirazlar,	malların	müsadereleri	gibi	davalar

Ceza	iddiasını	ortaya	koyan,	her	zaman	için	cumhuriyet	savcısıdır.	Savcı,	davayı	devlet
adına	 açar.	 K.H.	 (Kamu	 hakları)	 imzası	 ise	 doğru	 bir	 kullanım	 değildir.	 Savcı,	 bir	 suçun	
işlendiğine	dair	bir	haberi	ihbar,	duyum,	medya	gibi	araçlar	aracılığıyla	alabilir.	Savcı,	bir	suç	
işlendiğine	 dair	 haber	 aldıktan	 sonra,	 bu	 suça	 ilgili	 bir	 araştırma	 yapar	 ve	 bu	 araştırma	
sonucunda	kamu	davası	açılması	için	yeterli	delile	ulaşırsa,	dava	açmak	mecburiyetindedir.	
Kamu	davasının	açılmasında	mecburiliğin	yanında,	bir	de	takdirilik	sistemi	vardır.	Yani	dava	
açılması	için	gerekli	şartlar	var,	ancak	bir	de	kamu	yararı	olması	lazım.	Eğer	dava	açılmasıyla,	
ortaya	suçtan	doğan	veya	suçlunun	cezasız	kalmasından	daha	büyük	bir	sorun	çıkacaksa,	bu	
durumda	 savcının	 dava	 açmaması	 gerekir.	 İşte	 bu	 iki	 sistem	 arasında	 bir	 tercih	 yapmak	
gerekirse,	mecburiliğin	daha	güvenli	bir	sistem	olduğu	söylenebilir.		

Bizim	 hukukumuzda	 da	 kural,	mecburilik	 sistemidir.	 Savcı,	 soruşturma	 sonunda	 dava	
açmak	 için	 yeterli	 delile	 ulaşmış	 ise,	 dava	 açmak	 mecburiyetindedir.	 Peki	 delil	 ne	 zaman	
yeterlidir?	Hakkında	dava	açılan	kişinin,	dava	sonunda	mahkum	olma	ihtimali,	beraat	etme	
ihtimalinden	 daha	 yüksekse,	 bu	 durumda	 yeterli	 şüphe	 vardır	 demektir.	 Bunun	 yanında,	
bizde	de	CMK	mad.	171	hükmünde	istisnai	olarak	takdirilik	ilkesi	de	görülmektedir.	Örneğin	
şahsi	cezasızlık	sebeplerinin	varlığı	halinde,	cumhuriyet	savcısı	her	ne	kadar	yeterli	delillere	
ulaşabiliyor	olsa	da,	cezasızlık	sebebi	olduğu	için	dava	açmayabilir.		

173/5	 hükmüne	 göre,	 cumhuriyet	 savcısı	 takdir	 yetkisini	 kullanarak	 dava	 açmadığı	
hallerde	 itiraz	 edilemez.	 Takdir	 yetkisi,	 hukuka	 uygun	 olarak	 kullanılmalı	 ve	 keyfi	 olarak	
kullanılmasının	 önüne	 geçilmelidir.	 İşte	 bu	 nedenle	 bize	 göre	 takdir	 yetkisinin	 var	 olup	
olmadığına	ilişkin	hususlar	açısından	itiraz	edilmeli	ve	denetim	de	yapılmalıdır.		
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Savcı,	kamu	davasını	açtıktan	sonra	da	davanın	devamlılığı	söz	konusu	olduğu	için,	açtığı	
davayı	yürütmek	ve	gerekli	 işlemleri	yapmaya	devam	etmek	durumundadır.	Kamu	davasını	
bir	kez	açtıktan	sonra	da,	davasını	geri	çekmesi	mümkün	değildir.	Ancak	savcı,	işin	sonunda	
adamın	beraat	etmesini	de	talep	edebilir.	Yani	davayı	geri	çekemez,	ancak	baştaki	 iddiasını	
sonunda	kadar	sürdürmek	zorunda	da	değildir.		

Dava	sonunda	(hüküm	verildikten	sonra),	hem	sanık	lehine	hem	de	sanık	aleyhine	kanun	
yoluna	başvurması	da	mümkündür.	

Asliye	 ceza	 mahkemesi	 duruşmalarında	 savcı	 bulunmaz.	 Peki	 duruşmada	 savcı	
olmaması,	 sanığın	 lehine	midir	aleyhine	midir?	Daha	önce	de	dediğimiz	gibi	bu	 iş,	 iddia	ve	
savunmadan	 bir	 senteze	 ulaşan	 bir	 çelişme	 işidir.	 İddia	makamı	 ortadan	 kalktığında	 sanık,	
hakim	ile	baş	başa	kalacaktır.	Bu	durumun	en	büyük	tehlikesi	ise,	hakimin	ister	istemez	aynı	
zamanda	iddia	makamının	da	işlevini	üstlenmesidir.		

İddia	Makamı	
Bir	kamusal	iddia	makamı,	bir	de	bireysel	iddia	makamı	bulunmaktadır.	Kamusal	iddia	

makamı,	 kural	 olarak	 savcıdır.	 Savcı,	 bir	 suçla	 ilgili	 olarak	 iddia	 faaliyetini	 kamu	 tarafından	
yerine	 getirilir.	 Bununla	 birlikte	 istisnai	 durumlarda,	 iddia	 faaliyeti	 başkaları	 tarafından	 da	
yerine	getirilebilir.		

Bireysel	iddia	makamını	işgal	eden	de,	katılandır.	Kural	olarak	iddia	işini	savcı	götürür	ve	
asıl	iddia	makamı	savcıdır.	Burada	hem	doğrudan	zarar	gören	(mağdur),	hem	de	suçtan	zarar	
görenler	(ölenin	yakınları	gibi)	katılan	olabilir.		

14.10.2016	

Savunma	Makamı	
Savunma	hakkı,	kişi	suçsuz	olduğuna	inanıyorsa	bunu	ortaya	koyabilsin	veya	suçluysa	da	

hak	ettiğinden	fazla	ceza	almasın	diye	getirilmiştir.	Yani	savunma,	ceza	iddiasına	karşı	diğer	
tarafın	 kendisinin	 suçsuz	 olduğunu	 ve	 devletin	 cezalandırma	 yetkisinin	 olmadığını	 ortaya	
koyma	uğraşıdır.		

Kişinin	 yargılanmasıyla	 ilgili	 olarak,	 gerçeğin	 ortaya	 koymasında	 sadece	 bireyin	 değil,	
toplumun	da	menfaati	vardır;	çünkü	herkesin	bir	gün	sanık	durumuna	düşmesi	olasıdır.		

Kanunilik	 ilkesine	 göre,	 kişi	 ancak	 kanunda	 öngörülen	 suçtan	 ve	 onun	 karşılığında	
öngörülmüş	olan	suçtan	mahkum	edilebilir.	Örneğin	hırsızlık	suçunun	kanunda	cezası	bellidir	
ve	devlet,	suçluya	bundan	farklı	bir	ceza	veremez.	Dolayısıyla	kişiye	hak	ettiğinden	fazla	ceza	
da	verilemez.	

Silahların	eşitliği	ilkesine	göre,	savunma	ve	iddia	makamları	her	ne	kadar	eşit	yetkilere	
sahip	 olmasalar	 da,	 denk	 imkanlara	 sahip	 olmalıdırlar.	 Dolayısıyla	 savunma	makamına	 da	
isnadı	öğrenme,	kendi	lehine	olan	delilleri	ortaya	koyma,	aleyhine	konan	delilleri	öğrenme	
ve	 bunlar	 üzerinde	 söz	 söyleme	 hakkı	 verilmiştir.	 Aksi	 halde	 kişinin	 gerçek	 anlamda	 bir	
savunma	yapması,	mümkün	olmayacaktır.	Ne	ile	suçlandığını	bilmeyen	kişi,	kendini	savunamaz	
da.	Bu	durumun	bir	 istisnası	da,	CMK	mad.	153	hükmünde	düzenlenmiştir	 (kısıtlılık	kararı).	
Ancak	bu	kısıtlama	kararı	verildiğinde	dahi	ifadeyi	içeren	tutanak,	bilirkişi	raporları	ve	bunların	
hazır	bulunduğu	işlemlere	ilişkin	tutanaklar	gizlenemez.	

Savunmayı	 da	 iki	 farklı	 süje	 yerine	 getirir.	 Bunlardan	 biri	 sanığın	 kendisi	 (bireysel	
savunma	makamı),	diğeri	 ise	müdafidir	(teknik	savunma).	Bireysel	savunma,	sanığın	kendi	
kendini	savunması	veya	kanuni	temsilcisi	vasıtasıyla	savunması	anlamına	gelir.	Kendisiyle	ilgili	



YirmiSekiz.net Hukuk Ders Notları	 YirmiSekiz.net	

9	

olarak	yapılan	 işlemlerden	bilgi	 sahibi	olması,	duruşmada	söz	hakkı	olması	gerekir.	Böylece	
kendi	 düşüncelerini	 ortaya	 koyabilecektir.	 Bu	 nedenle	 de	 kural,	 sanığın	 duruşmada	 hazır	
bulunmasıdır.	Ancak	kendisi	bunu	istemezse	ve	koşulları	da	varsa,	gelme	zorunluluğu	yoktur.		

Teknik	savunmaya	neden	ihtiyaç	duyulmuştur?	İddia	makamında	bir	cumhuriyet	savcısı	
bulunmaktadır	 ve	bunun	karşısında	ortalama	bir	 vatandaş	olursa,	 silahların	eşitliği	 ilkesinin	
sağlanması	mümkün	değildir.	Dolayısıyla,	sanığa	kendisini	bu	işi	meslek	olarak	yapan	bir	kimse	
aracılığı	 ile	 savunma	 hakkı	 verilmiştir.	 Bir	 müdafinin	 olmadığı	 takdirde,	 gerçek	 anlamda	
savunmadan	 bahsedilemez.	 Beli	 bir	 seviyenin	 üzerinde	 olan	 suçlar	 için,	 müdafi	 zorunlu	
tutulmuştur,	daha	basit	suçlar	için	ise	böyle	bir	zorunluluk	bulunmamaktadır.	Netice	itibariyle	
teknik	 anlamda	 savunma	 yapabilecek	 birisi	 olmadığı	 takdirde,	 savunma	 hakkının	
kullanıldığından	bahsetmek	mümkün	olmayacaktır.		

Ceza	Muhakemesi	Sistemleri	
1. İtham	Sistemi
2. Tahkik	Sistemi
3. İşbirliği	Sistemi

İtham	Sistemi	
Bu	sisteme	göre	ortada	bir	itham	olması	gerekir.	Yani	biri,	bir	başkasını	suçlamıyorsa,	

yargılama	da	yapılmayacaktır.	Burada	itham	eden	kişi	de,	yargılama	organı	önünde	bu	ithamını	
ispatlamaya	uğraşacaktır.	Bu	sistemi	ilkel	kılan	ise,	cezalandırmanın	bireyin	bir	sorunu	olarak	
görülmesidir.	Yani	mağdurun	bir	ithamı	bulunmaz	ise,	cezalandırma	da	söz	konusu	olmaz.		

Bu	 anlayışın	 temeli,	 suçu	 sadece	 birey	 açısından	 bir	 sorun	 olmasıdır.	 Ancak	 bizim	
bildiğimiz	gibi,	her	suçun	mağduru	devlettir.	Devletin,	bir	fiili	suç	haline	getirmesinin	neden	
toplum	düzenini	 korumaktır.	O	 zaman	bir	 suç	 işlendiğinde	 ihlal	edilen	menfaat	her	 zaman,	
devletin	 toplum	 düzenini	 sağlama	menfaatidir.	 Dolayısıyla,	 bura	 suçun	 ihlal	 ettiği	 kamusal	
menfaatin	görmezden	gelinmesi	söz	konusudur.		

Bu	 sistemin	 en	 önemli	 özelliği,	 hakimin	 kendiliğinden	 bir	 soruşturmaya	
başlayamamasıdır.	 Burada	 itham	 yetkisi	 önce	 suçlu	 ve	 yakınlarına	 verilmiş,	 ardından	 da	
herkese	verilmeye	başlamış.		

Burada	iddia	ve	savunma,	netice	itibariyle	yargılamanın	da	üzerindedir	ve	yargılama	
yalnızca	bir	hakem	niteliğindedir.	Hakim,	kendisine	getirilen	deliller	ile	bağlıdır.		

Bu	 sistemin	 bir	 kötü	 özelliği	 de,	 kişi	 ithamda	 bulunmaktan	 çekinebilir,	 susabilir,	
korkutulabilir	 veya	 tam	 tersi	 olarak,	 lüzumsuz	 ithamlar	 da	 çoğalacaktır.	 Burada,	 ceza	
muhakemesinin	 amacını	 maddi	 gerçekliğe	 ulaşmak	 olarak	 ortaya	 koyduğumuzda,	 hakimin	
mevcut	delillerle	bağlı	olduğunu	da	gördüğümüzde	amaca	ulaşılamayacaktır.	

Tahkik	Sistemi	
Esas	 itibariyle	 itham	 sisteminin	 tam	 tersidir.	 Daha	 otoriter	 bir	 devlet	 anlayışının	

ürünüdür,	devletin	otoritesini	bireyin	üzerinde	tutmak	ve	bunu	bireye	hissettirmek	amaçlanır.	
Dolayısıyla	 hakim,	 kendi	 inisiyatifi	 ile	 olaya	 el	 koyma	 yetkisine	 sahiptir.	 Bu	 sistemde	 en	
önemli	makam	yargılama	makamıdır.		

Burada	 bir	 ithama	 gerek	 olmaksızın	 harekete	 geçildiği	 için,	 	 hakimin	 kendisi	 delil	
toplamak	 gibi	 bir	 yetkisi	 vardır,	 tarafların	 getirdiği	 deliller	 ile	 bağlı	 değildir.	 Bu	 sistemin	
sonucunda,	 iddia	 ve	 savunma	arasında	 çok	büyük	bir	 eşitsizlik	ortaya	 çıkmış	oluyor;	 çünkü	
yargı,	iddia	makamının	yerini	alıyor.		
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Böyle	bir	sistemde,	suçluların	cezalandırılma	ihtimalinin	itham	sistemine	göre	daha	fazla	
olduğunu	söyleyebiliriz	ancak	bu	sistemin	esas	amacı	gerçeğe	ulaşmak	değil,	 salt	otoriteyi	
sağlamaktır.		

Bu	sistemde	sanığın,	suçlu	olmadığını	iddia	etmesi	oldukça	zordur;	çünkü	onu	suçlayan	
makam,	 aynı	 zamanda	 yargılamayı	 da	 yapmaktadır.	 İşte	 bu	 da,	 hakimin	 yanlış	 karar	
vermesine	yol	açacaktır.		

İşbirliği	Sistemi	
Ortada	 bir	 suç	 iddiası	 var,	 bu	 iddianın	 çözüme	 kavuşturulması	 lazım	 ve	 bu	 çözüme	

ulaşacak	olan	da	yargılama,	iddia	ve	savunma	makamlarının	kolektif	çalışması	olacaktır.	Bu	
sistem,	itham	ve	tahkik	sisteminin	harmanlanmış	bir	halidir.		

İtham,	bu	 sistemde	de	 şarttır.	 Yani	 kararı	 verecek	olan	makamdan	bir	başkası,	 sanığı	
suçlamış	 olmalıdır.	 İşbirliği	 sisteminde	 de	 itham	 görevini	 yerine	 getiren,	 cumhuriyet	
savcısıdır.		

Soruşturma	aşamasında,	soruşturmayı	yürüten	kural	olarak	savcıdır.	Burada	esas	olan,	
gizlilik	ve	yazılılıktır.	Yani	soruşturma	kural	olarak	gizli	yürütülür.	Buradaki	gizlilik,	şüpheliye	
karşı	 bir	 gizlilik	 değildir.	 Buradaki	 asıl	 amaç,	masumiyet	 karinesinden	 doğmaktadır.	 Yani	
buradaki	gizlilik,	kamuoyuna	karşı	bir	gizliliktir.	Nitekim	soruşturma	aşamasında	yalnızca	bir	
şüphe	söz	konusudur,	ancak	toplum	bu	soruşturmadan	haberdar	olursa,	şüphelenen	kişinin	
toplum	tarafından	damgalanması	tehlikesi	ortaya	çıkacaktır.		

Yargılamanın	 aleni	 olması,	 yargılamanın	 hukuka	 uygun	 olarak	 yürütülmesinin	 bir	
güvencesidir.	 Burada	 aleniliğin	 kabul	 edilmesinin	 sebebi	 de,	 artık	 mahkumiyet	 ihtimalinin	
beraat	ihtimalinden	daha	yüksek	olması	ve	alenilikten	sağlanacak	olan	menfaatin,	gizlilikten	
sağlanacak	olan	menfaatten	daha	fazla	olmasıdır.		

İthamda	bulunan,	her	zaman	için	cumhuriyet	savcısıdır.	Bununla	birlikte	hakimin	re’sen	
araştırma	 yetkisi	 de	 mevcuttur.	 Re’sen	 araştırma	 ilkesinin	 esas	 amacı,	 ortaya	 konulmuş	
vakıaların	ve	delillerin	doğruluğunun	anlaşılmasıdır.	Örneğin	sanık,	savcının	iddiasını	reddettiği	
zaman	hakim,	hiç	kimsenin	talebi	olmadan	bu	konuda	fazladan	bir	delil	getirtilmesini	(kamera	
kayıtları	gibi)	talep	edebilir.	Unutmamak	gerekir	ki	ceza	muhakemesinde	ispat	yükü,	savcının	
üzerindedir.	Kimse	kendi	suçsuzluğunu	ispatla	yükümlü	değildir.		

IV. Hafta

18.10.2016	

Ceza	Muhakemesi	Şartları	

Cumhuriyet	savcısının,	bir	ithamda	bulunmasına	yetecek	delile	ulaşması	gerekir.	Kural	
da,	savcının	bir	şekilde	bir	suç	işlendiği	iddiasından	haberdar	olursa,	bu	iddianın	doğruluğunu	
araştırma	 yükümlülüğünün	 bulunmasıdır.	 Fakat	 bazen,	 bu	 muhakeme	 işlemlerinin	
yapılabilmesi	 kanun	 tarafından	belli	 şartların	gerçekleşmesine	bağlıdır.	 Yani	kanun	koyucu,	
belli	durumlarda	savcının	olaya	doğrudan	müdahale	etmemesini,	ancak	belli	koşullar	altında	
müdahale	etmesini	düzenler.	İşte	bu	şartlar,	ceza	muhakemesi	şartları	olarak	adlandırılır	ve	
bir	suçun	re’sen	soruşturulması	ve	kovuşturulması	ilkesinin	istisnasını	teşkil	ederler.		

Ceza	muhakemesi	şartları,	ceza	hukukundaki	cezalandırılabilme	şartlarından	farklıdır	
ve	 karıştırılmamalıdır.	 Bunlar,	 cezalandırılabilirliği	 ortadan	 kaldıran	 veya	 suçun	 oluşmasını	
engelleyen	sebepler	değil,	muhakemenin	yapılabilmesine	engel	olabilen	sebeplerdir.		



YirmiSekiz.net Hukuk Ders Notları	 YirmiSekiz.net	

11	

Muhakeme	 şartlarının,	 çeşitli	 sınıflandırmalara	 tabi	 tutulması	 mümkündür.	
Muhakemenin	yapılabilmesi	 için	bir	takım	koşulların	varlığı	gereklidir	dersek	bunlar	müspet	
(olumlu)	şartlar,	var	olmaması	gereken	şartlar	ise	menfi	(olumsuz)	şartları	oluşturur.	

Soruşturma	aşamasında	savcı,	bir	suç	işlendiği	iddiası	ile	karşı	karşıya	kaldığında,	bunun	
şarta	bağlı	bir	durum	olduğunu	anladığında	bakar	ve	eğer	böyle	bir	şartın	gerçekleşmesi	için	
bir	süre	gerekliyse	o	süre	boyunca	bekler;	eğer	böyle	bir	şartın	gerçekleşmesi	imkansız	ise	
kovuşturmaya	yer	olmadığı	kararı	verecektir.		

Savcı,	 şikayete	 bağlı	 suçlarda	 hiçbir	 işlem	 yapamaz	 demek	 de	 doğru	 değildir.	 Bazı	
işlemleri	yapamayacaktır	ancak	suç	isnadı	doğurmayan	işlemler	yapabilecektir.		

Savcı	iddianameyi	düzenledi	ve	mahkeme	iddianameyi	incelediği	sırada	böyle	bir	şartın	
gerçekleşmediği	kanaatine	varırsa,	iddianameyi	iade	edecektir.		

Mahkeme,	 düşme	 veya	 durma	 kararı	 vereceği	 hallerde,	 derhal	 beraat	 kararı	 vermesi	
gerektiği	bir	durum	varsa,	bunlar	yerine	beraat	kararı	vermesi	şarttır.	

Bir	 şartın	 gerçekleşip	 gerçekleşmediği	 hususu,	 yargılamanın	 her	 aşamasında	 re’sen	
nazara	alabilir,	tarafların	talebine	gerek	yoktur.	Bu	durum,	kanun	yolunda	da	ortaya	çıkabilir.	
istinafta	da	durma	veya	düşme	kararı	verilecektir;	temyizde	ise	sadece	bozma	kararı	verilebilir.	

1. Şikayet	Şartı
CK	 mad.	 73	 hükmünde	 düzenlenmiştir.	 Peki	 kanun	 koyucu,	 bir	 fiili	 neden	 şikayete

bağlar?	 Burada	 kanun	 koyucunun,	 kamu	 yetkisi	 üzerinde	 tasarruf	 yetkisini	 kullandığı	
görülmektedir.	Unutmamak	gerekir	ki,	şikayete	bağlı	suçlarda	dahi	ithamda	bulunacak	olan	
cumhuriyet	 savcısıdır,	 bireyin	 ancak	 onun	 yanında	 katılması	mümkündür.	 Nitekim	 şikayet,	
savcı	için	bağlayıcı	da	değildir;	sırf	şikayet	geldi	diye	iddianame	düzenlemek	zorunda	değildir.	
Şikayet	şartının	getirildiği	suçlarda	ana	düşünce,	kişinin	bu	suçun	duyulmamasını	isteyeceği	
gibi	menfaatlerinin	önde	tutulmasıdır.	Bu	şart,	hem	soruşturmayı	hem	kovuşturmayı	engeller	
ama	kişiye	suç	isnadı	yüklemeyen	işlemler	şikayet	olmadan	da	yapılabilir.		

Örneğin	bir	hırsızlık	suçunda	soruşturma	yapıldı,	dava	açıldı	ve	kovuşturma	aşamasında	
hakim,	bunun	hırsızlık	değil	de	güveni	kötüye	kullanmak	suçu	olduğuna	kanaat	getirirse,	her	
ne	kadar	bu	aslında	şikayete	bağlı	bir	suç	olmasa	da,	davaya	devam	edilir.	Ancak	mağdura,	
şikayetini	 geri	 alma	 yetkisi	 verilmiştir.	 Böyle	 bir	 düzenleme	 sonucu,	 kişinin	 yapmadığı	 bir	
şikayeti	geri	alması	gibi	saçma	bir	durum	ortaya	çıkmıştır.	

Bir	suçun,	şikayete	bağlı	olduğunun	kabul	edilmesi	için,	bunun	kanunda	açıkça	yazılmış	
olması	 gerekmektedir.	 Bir	 suçun	 şikayete	 bağlı	 olup	 olmadığı	 da	 Ceza	 Kanunu’nda	
düzenlenmiştir.	Bazı	durumlarda,	suçun	temel	hali	şikayete	bağlı	olup,	nitelikli	hali	 re’sen	
soruşturulmaktadır.	 Örneğin,	 cinsel	 saldırı	 suçunun	 nitelikli	 halinde,	 kanun	 bunun	 açıkça	
şikayete	bağlı	olduğunu	söylemediği	için	re’sen	soruşturulur.		

Kişi,	 şikayetini	 savcılığa,	 kolluğa,	 mahkemeye,	 valiliğe,	 kaymakamlığa,	 ilgili	 kamu	
kurumuna	bildirebilir.	Bu	makamların	hepsi	de	şikayeti	savcılığa	bildirmekle	yükümlüdür.	

Şikayetin	 konusu	 işlenen	 fiildir,	 dolayısıyla	 failin	 gösterilmesine	 gerek	 yoktur.	 Fiil	
şikayet	edildikten	sonra,	o	fiili	işleyen,	iştirak	eden	tüm	kişiler	hakkında	şikayet	edildiği	kabul	
edilecektir.	Şikayet	eden,	iştirak	edenlerin	biri	veya	birkaçını	şikayet	dışı	tutamaz.		

Kabul	edilen	kural,	suçun	mağdurunun	şikayet	hakkına	sahip	olmasıdır,	yani	doğrudan	
zarar	 gören	 kişi	 şikayet	 hakkına	 sahiptir.	 Şikayet	 hakkının	 mirasçılara	 geçmesi	 mümkün	
değildir,	bunun	bir	istisnası	ise	hakaret	suçudur.	Bir	suçun	birden	fazla	mağduru	da	olabilir	ve	
böyle	bir	durumda,	hepsinin	şikayet	hakkı	birbirinden	bağımsızıdır.	Mağdurlardan	herhangi	
biri	şikayette	bulunduğu	takdirde,	kovuşturma	ve	soruşturma	yapılabilecektir.		
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Şikayette	bulunma	süresi,	şikayet	hakkı	olan	kişinin,	fiilin	ve	failin	kim	olduğunu	bildiği	
veya	 öğrendiği	 tarihten	 itibaren	 6	 aydır	 (dava	 zamanaşımı	 süresi	 dolmamış	 olmalıdır).	 Bu	
tarihten	 itibaren	 6	 ay	 geçmesi	 ile,	 kişinin	 şikayette	 bulunma	 hakkı	 düşecektir.	 Kişi,	 faili	
bilmeden	de	şikayet	hakkını	kullanabilir,	ancak	hak	düşürücü	süre	bunun	öğrenildiği	tarihte	
başlayacaktır.	Eğer	birden	fazla	fail,	farklı	zamanlarda	öğrenildiyse,	6	aylık	süre	tüm	faillerin	
öğrenilmesinden	sonra	başlayacaktır.	

• Dava	zamanaşımı:	Kişinin	işlediği	bir	suç	dolayısıyla	yargılanmasını	engelleyen	süre.
• Ceza	zamanaşımı:	Hükmolunmuş	ve	kesinleşmiş	bir	cezanın	infazını	engelleyen	süredir.

Mağdurun	 şikayetten	 vazgeçmesi	 de	mümkündür.	 Kişi,	 şikayette	 bulunmadan	bu	
şikayet	hakkından	feragat	edebilir.	Yani,	“ben	bu	fiil	ile	ilgili	olarak	şikayette	bulunmayacağım”	
demektedir.	Bu	noktadan	sonra	artık	gidip,	şikayetçi	olamaz.	Vazgeçme,	tek	taraflı	bir	irade	
beyanı	ile	gerçekleşir.	Vazgeçmenin	de,	şikayette	olduğu	gibi	tüm	faillere	sirayet	edeceği	kabul	
edilmiştir.	Yani	kişinin,	faillerin	sadece	bir	kısmı	hakkında	şikayetten	vazgeçmesi	mümkün	
değildir.		

Şikayeti	 geri	 alma	 ise	 vazgeçmeden	 farklıdır.	 Yapılmış	 bir	 şikayet	 ancak	 geri	
alınabilir.	Bu	da	fiille	ilgili	olarak	yapılabilecek	bir	işlemdir.	Kural	olarak,	hüküm	kesinleşinceye	
kadar	bunun	geri	alınması	mümkündür.	Bu,	geri	alındığı	takdirde	davanın	düşmesine	karar	
verilecektir.		

Geri	almanın	vazgeçmeden	en	önemli	farkı	şudur	ki;	şikayetin	geri	alınabilmesi	için	
sanığın	bunu	kabul	etmesi	gerekir.	Eğer	sanık	bu	teklifi	reddederse,	ardından	vazgeçip	kabul	
edemez,	bunun	için	mağdurun	şikayetini	tekrar	geri	alması	gerekir.	Eğer	faillerin	hepsi	kabul	
etmezse,	davanın	sadece	şikayetten	vazgeçmeyi	kabul	etmeyen	failler	hakkında	yargılamaya	
devam	olunması	mümkündür.		

Soruşturma	 aşamasında	 şikayet	 yapıldı	 ve	 geri	 alındıysa,	 failin	 kabulü	 aranır	mı?	
Soruşturma	 aşamasında	 orta	 henüz	 bir	 alenileşme	olmadığı	 için,	 geri	 alma	 kendiliğinden	
sonuç	doğuracaktır,	failin	kabulüne	gerek	yoktur.		

21.10.2016	

Şikayet	 için	 eski	 hale	 getirme	 talebinde	 kullanılabilir	 mi?	 Uygulamada	 bu	 husus,	
kabul	edilmemiştir;	çünkü	burada	şikayet	şartı	gerçekleşmeden	muhakeme	henüz	başlamadığı	
için,	 şikayet	bir	muhakeme	 işlemi	değildir	 ve	eski	 hale	 getirme,	muhakeme	 işlemleri	 için	
getirilmiş	olan	bir	husustur.		

2. Talep	Şartı
Kanun,	 bazı	 suçlarda	 belli	 koşullarda	 dava	 talebi	 aramaktadır	 ve	 bu	 talepte	

bulunacak	 olan,	Adalet	 Bakanıdır.	 Buradaki	 talep	 şartı	 da	 şikayete	 benzer	 ama	 farklılıklar	
mevcuttur.	Öncelikle	talep	durumunda,	cumhuriyet	savcısı	bu	talep	ile	bağlıdır	ve	dava	açmak	
zorundadır.	Talep,	 şikayette	olduğu	gibi	süreye	bağlı	değildir,	 sadece	dava	zamanaşımı	 söz	
konusudur.	Adalet	Bakanı’nın,	talebi	geri	alabilmesi	mümkün	değildir.		

3. Müracaat	Şartı
Bazı	 koşullarda	 da	 şikayete	 benzer	 olarak	müracaat	 aranmaktadır.	 Bu	müracaatı	

yapacak	olan,	çeşitli	kurumlardır.	Müracaat	da	talep	gibi	süreye	bağlı	değildir	ancak	şikayette	
olduğu	gibi,	cumhuriyet	savcısını	bağlamaz.		
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4. İzin	Şartı
Belli	suçlarla	ilgili	soruşturma	ve	kovuşturma	yapılabilmesi	için,	ilgili	makamlardan	

izin	 alınması	 gerekebilir.	 Bu	 izni	 de	 genellikle	 Adalet	 Bakanlığı	 verir.	 Bunun	 en	 tipik	
örneklerinden	 biri	 de,	 dokunulmazlıktır.	 Dokunulmazlığı	 olan	 bir	 kimsenin	 yargılanabilmesi	
için,	TBMM’nin	dokunulmazlığın	kaldırılması	yönünde	bir	karar	alması	gerekecektir.		

Eğer	 yetkili	makam	 izin	 vermiyorsa,	 bu	 izin	 vermeme	kararı	 geri	 alınabilir.	 Ancak	
yargılamaya	bir	 kez	 izin	verildikten	sonra,	bu	karar	geri	alınamaz.	Bunun	nedeni	 ise,	yetkili	
makamın	 verdiği	 izni	 geri	 alması	 halinde	 yargı	 makamı	 üzerinde	 tasarruf	 etmiş	 olacak	
olmasıdır.		

5. Akıl	Hastalığı
Bir	kimse,	 işlediği	 fiilin	anlam	ve	sonuçlarını	algılayamayacak	durumdaysa,	bunun	

hakkında	soruşturma	yapılması	ve	dava	açılması	mümkündür	ancak	yargılamaya	devam	olması	
mümkün	değildir;	çünkü	akıl	hastası	olan	bir	kişi,	kendisini	düzgünce	savunamayacaktır.	Eğer	
kişinin	akıl	hastası	olduğu	yönünde	bir	şüphe	varsa	mahkeme	bir	karar	verir,	sağlık	durumunun	
düzelmesini	bekler	 ve	eğer	 sağlık	durumu	düzelecek	gibi	 değilse,	davanın	düşmesine	 karar	
verilecektir.	Bu	durum,	kısmi	olarak	akıl	hastası	olan	kişiler	için	geçerli	değildir	ve	yargılama	
sırasında	ortaya	çıkan	bir	akıl	hastalığı	söz	konusudur,	fiilin	işlendiği	sırada	değil.		

6. Sanığın	Gaipliği
Gaipler	hakkında	yargılama	yapılamaz.	

Doğal	Hakim	İlkesi	
Bir	 kimse	 hakkındaki	 yargılama	 başlamadan	 önce,	 o	 kimse	 hakkında	 yargılamayı	

kimin	yapacağının	belli	olmasıdır.	Sırf	belli	bir	kimse	için	özel	bir	yargılama	makamı	kurulup,	
onun	“özel	ihtiyaçlara”	göre	yargılanmasının	önüne	geçmek	amaçlanmıştır.	Bu	ilkenin	getirdiği	
bir	 sonuç	 da,	 hangi	 davalara	 hangi	 hakimlerin	 bakacağının	 önceden	 tespitinin	 belirlenmesi	
gerekliliğidir.	Bunun	tespiti	ve	düzenlenmesi	de	kanun	ile	yapılacaktır.	Bu	durumda	da	davaya	
bakacak	olan	hakim	ve	mahkemenin	yetkisi	öne	çıkacaktır.		

YETKİ	

Bir	uyuşmazlığın	önüne	geldiği	hakim,	söz	konusu	uyuşmazlığı	çözmeye	yetkili	mi,	ve	
söz	konusu	suç,	kendisinin	görev	yaptığı	alan	içerisinde	mi?	Yani	hem	suçun	niteliği	itibariyle	
hakimin	yetkisine	girmesi,	hem	de	coğrafi	anlamda	onun	hakimiyet	alanına	giriyor	olması	
gerekmektedir.		

Burada,	 yargılama	 yetkisinin	 ötesinde	 bir	 yargılama	 ödevinden	 de	 bahsetmek	
mümkündür;	çünkü	hakimin	önüne	gelen	uyuşmazlığı	başından	savması	mümkün	değildir.	Aksi	
halde,	bir	hukuki	uyuşmazlığın	çözüme	kavuşturulmasının	önüne	geçilmiş	olacaktır.	Dolayısıyla	
hakimler,	önlerine	gelen	uyuşmazlığı	çözmek	mecburiyetindedirler.		

Peki	 mahkemeler	 arasında	 böyle	 bir	 maddi	 ve	 coğrafi	 yetki	 bölüştürmesi	 neden	
yapılıyor?	Suçun	mahiyetine	göre	yapılan	bir	yetki	bölüştürülmesini	düşündüğümüzde,	bunun	
sebebi	daha	ağır	suçların	çözüme	kavuşturulduğu	mahkemelerdeki	hakimlerin	birden	fazla	
olması	ve	daha	tecrübeli	olması	dolayısıyla	yargılamanın	daha	doğru	yapılacağına	yönelik	
bir	inançtır.	Coğrafi	anlamda	bölüşmeyi	düşündüğümüzde	ise,	bir	suç	işlendiğinde	amacımız	
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maddi	gerçeğe	ulaşmak	olduğu	için	ve	bu	amaca	yönelik	delil	toplamamız	gerektiği	için,	ve	en	
bu	delillere	daha	kolay	ulaşılması	gerektiği	için,	suçla	en	sıkı	ilişkili	mahkemenin	yargılamayı	
yapması	daha	doğru	olacaktır.		

1. Ulusal	Yetki
Öncelikle,	 Türk	 mahkemelerinin	 yetkisi	 olup	 olmadığına	 bakılmalıdır.	 Türk	

kanunlarının	 uygulanacağı	 fiiller	 açısından	 Türk	 makamlarının	 yargılama	 yetkisi	 vardır.	 Bu	
durum	da,	Ceza	Kanunu’nun	8-13.	Mad	hükümleri	arasında	düzenlenmiştir.	Kural,	Türkiye’de	
işlenen	suçlara	Türk	mahkemelerinin	bakmasıdır.	Aslında	ulusal	yetki,	bir	yer	yönünden	yetki	
meselesidir.	 Ancak	 Ceza	 Kanunu’na	 göre	 belli	 durumlarda,	 ülke	 dışında	 işlenen	 suçlar	
bakımından	da	Türk	kanunları	uygulanacak,	ve	dolayısıyla	Türk	mahkemeleri	yetkili	olacaktır.		

İki	ayrı	devlet	de,	kendi	yargılama	yetkisinin	olduğunu	iddia	ediyorsa	ya	aralarında	
anlaşırlar,	ya	da	söz	konusu	uyuşmazlığı	Lahey	Adalet	Divanı	çözecektir.		

V. Hafta

25.10.2016	

2. Madde	Yönünden	Yetki*
Kanunda	“görev”	olarak	tanımlanan	yetki	türüdür	(mad.	3	vd.),	suçun	mahiyeti	ve	

suç	için	öngörülen	cezanın	ağırlığına	göre	yapılan	bir	ayrımdır.	Burada	asliye	ceza	mahkemesi	
ve	ağır	ceza	mahkemesi	olmak	üzere	iki	mahkemeden	bahsedilebilir.	Bir	başka	kanunda,	bir	
başka	 mahkemede	 yargılanacağı	 özel	 olarak	 belirlenen	 bir	 suç	 yoksa,	 bu	 asliye	 ceza	
mahkemesinde	görülecektir.	Ağır	ceza	mahkemesinin	görevine	giren	suçlar	ise,	kanunda	özel	
olarak	belirtilmiştir.	Görevli	mahkemenin	ağır	ceza	mı	yoksa	asliye	ceza	mahkemesi	mi	olduğu	
ise,	suçun	basit	şeklinin	cezasına	göre	tespit	edilmelidir,	dolayısıyla	suçun	nitelikli	hali	nazara	
alınmamalıdır.		

Madde	 yönünden	 yetkiyi	 düzenleyen	 kurallar,	kamu	düzenine	 ilişkin	 kurallardır.	
Peki	 bunun	 anlamı	 ne?	 Bir	 mahkeme	 veya	 yargıçlık	 makamını	 işgal	 eden	 hakimler,	 ancak	
madde	yönünden	yetkili	oldukları	uyuşmazlıklar	hakkında	karar	verirler	ve	bunların	dışında	
verecekleri	bir	karar,	meşru	değildir.	Bunlara	 ilişkin	bir	görevsizlik	 iddiası	her	aşamada	 ileri	
sürebilir	ve	hakim,	bunun	re’sen	nazara	alıp	kural	olarak	her	aşamada	bir	görevsizlik	kararı	
verebilir.	 Böyle	 bir	 durumda,	 dosyayı	 alıp	 madde	 yönünden	 yetkili	 olduğun	 düşündüğü	
mahkemeye	gönderecektir.		

Asliye	 ceza,	 her	 zaman	 görevsiz	 olduğuna	 karar	 vererek	 dosyayı	 ağır	 cezaya	
gönderebilir.	Fakat	ağır	cezanın,	dosyayı	asliye	cezaya	gönderme	yetkisi	kanun	tarafından	
sınırlandırılmıştır	 (madde	 6).	 Ağır	 ceza	 mahkemesi,	 bir	 suçun	 madde	 yönünden	 yetkisi	
kapsamında	 olmadığı	 kanaatine	 varırsa,	 duruşmaya	 başlayana	 kadar	 bu	 kararı	 vermek	
zorundadır	 ve	 duruşma	 başladıktan	 sonra,	 artık	 görevsiz	 olduğu	 kararını	 veremeyecektir.	
Örneğin	dava	“adam	öldürmeye	teşebbüs”	olarak	ağır	cezada	açıldı	ve	duruşma	başladıktan	
sonra	bunun	bir	“yaralama”	suçu	olduğuna	karar	verilse	dahi,	ağır	ceza	mahkemesinin	bunu	
geri	göndermesi	mümkün	değildir.	Bu	kuralın	arkasında	yatan	mantık	ise,	“çoğa	yetkili	olan,	
aza	 da	 yetkilidir”	 düşüncesidir.	 Bununla	 birlikte,	 eğer	 suçun	 niteliğinde	 bir	 değişiklik	
olmadıysa,	 yani	 baştan	 “yaralama”	 olarak	 açıldı	 ve	 böyle	 devam	 ediyorsa,	 bu	 durumda	
Yargıtay’a	göre	her	zaman	geri	gönderilebilecektir.		

Bir	mahkeme,	eğer	görevsizlik	kararı	verirse,	kanuna	göre	buna	karşı	itiraz	yoluna	
başvurulması	mümkündür.	Görevsiz	mahkemenin	yaptığı	işlemler	de	geçersizdir,	7.	Maddeye	
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göre,	yenilenmesi	mümkün	olmayan	işlemler	dışında,	dava	iade	edilen	görevli	mahkemenin	
işlemleri	tekrar	etmesi	gerekir.		

Duruşmada	suçun	niteliğinin	değiştiği	durumda	davanın	geri	gönderilmesi	mümkün	
değildir	 demiştik.	 Dolayısıyla	 yüksek	mahkeme,	 aşağı	mahkemenin	 görev	 alanına	 giren	 bir	
davaya	 bakmış	 olacaktır.	 Peki	 bu	 durumda,	 bu	 davanın	 asliye	 cezanın	 görevine	 girdiği	
gerekçesiyle,	 iddianame	 iade	 edebilir	 mi?	 İddianamenin	 iadesine	 karar	 verilemez;	 çünkü	
kovuşturma	aşaması	iddianame	kabul	edildiği	andan	itibaren	başlar	ve	aksi	halde	mahkemenin	
uyuşmazlığa	karar	verme	yetkisi	yoktur.	Yani	önce	 iddianameyi	kabul	etmeli	ve	daha	sonra	
görevsizlik	kararı	vermelidir.		

Birden	 fazla	 madde	 yönünden	 yetkili	 mahkemenin	 görev	 alanına	 giren	
uyuşmazlıkların	bağlantı	sebebiyle	birleştirilmesi	durumunda	da	buna	yüksek	olan	mahkeme	
bakacaktır.	

Madde	 yönünden	 yetki	 meselesinde,	 önemli	 bir	 kısmı	 da	 yetki	 uyuşmazlığı	
oluşturur.	 Burada	 esas	 itibariyle	 iki	 uyuşmazlıktan	 söz	 edilebilir;	 yetkililik	 uyuşmazlığı	 ve	
yetkisizlik	uyuşmazlığı.		

Eğer	iki	mahkeme	de	kendini	yetkili	görürse	(yetkililik	uyuşmazlığı),	bu	uyuşmazlık	
da	 ortak	 yüksek	 görevli	 mahkeme	 tarafından	 çözülecektir.	 Madde	 yönünden	 yetkisizlik	
uyuşmazlığında	ise	her	iki	mahkeme	de	kendisini	yetkisiz	kabul	etmektedir	ve	bu	uyuşmazlık	
da	merci	tayini	denilen	yöntem	ile	çözülür.		

CMK	mad.	4	hükmünün	2.	Fıkrasında,	bu	uyuşmazlıkları	ortak	yüksek	mahkemenin	
çözeceği	düzenlenmiştir.	Fakat	artık	madde	yönünden	yetki	uyuşmazlığı	çıktığında,	aynı	Bölge	
adliye	mahkemesinin	görev	alanı	çevresinde	bit	yetki	uyuşmazlığı	çıktığında,	yetkili	merci	o	
bölge	adliye	mahkemesinin	ceza	dairesidir.	Farklı	bölge	adliye	mahkemelerinin	yargı	çevreleri	
arasında	bir	uyuşmazlık	söz	konusu	olursa,	bu	durumda	Yargıtay’a	gidilecektir.		

Dolayısıyla	 artık,	 yetki	 ve	 görev	 uyuşmazlıklarının	 çözümünde,	 Bölge	 Adliye	
Mahkemesinin	Ceza	Dairesinin	yetkili	olduğunu	kabul	etmek	gerekir.		

Artık	 bu	 kararlara	 itirazın	mümkün	 olduğunu	 söylemiştik.	 Diyelim	 ki	 Asliye	 Ceza,	
görevsizlik	kararı	verdi;	taraflar	bu	karara	itiraz	edebilir	ve	bu	itiraz	Ağır	Ceza	mahkemesine	
gidecektir.	Ağır	ceza	mahkemesi,	 itirazı	kabul	ederse	 itiraz	merciin	verdiği	kararlar	kesindir.	
Eğer	 ağır	 ceza,	 yapılan	 itirazı	 reddeder	 ve	 görevsizlik	 kararının	 doğru	 olduğunu	 söylerse,	

Ø Merci	Tayini:	iki	yetkisizlik	kararı	da	kesinleşmişse,	iş	yetkili	mercie	gider	bu	merci,
hangisinin	görevli	olduğuna	karar	verir	ve	bu	karar	herkes	için	bağlayıcıdır.

Ø Daha	 ağır	 cezayı	 gerektiren	 suçlara	 bakan	 mahkeme,	 diğerine	 göre	 yüksek
mahkemedir.

o Yüksek	görevli	mahkeme,	daha	ağır	suçlara	bakmakla	görevli	mahkemedir.
Örneğin	 ağır	 ceza	 mahkemesi,	 asliye	 ceza	 mahkemesinin	 yüksek	 görevli
mahkemesidir.

o Ortak	yüksek	mahkeme	ise,	bir	ağır	cezanın	yargı	çevresindeki	mahkemeler
açısından	o	ağır	ceza	mahkemesi,	farklı	ağır	ceza	mahkemelerinin	yetki	alanı
içerisinde	 ise	 Yargıtay’dır	 (istinaf	 mahkemeleri	 göreve	 başlayana	 dek).
Örneğin	bir	ağır	cezanın	yargı	çevresi	arasında	yer	alan	asliye	ve	sulh	ceza
mahkemesi	arasında	bir	uyuşmazlık	çıktığında	bunu	çözecek	olan,	o	ağır	ceza
mahkemesiydi	ancak	iş,	İstinaf	mahkemelerinin	göreve	başlaması	ile	değişti.
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dosyayı	asliye	ceza	mahkemesine	geri	gönderecek	ve	asliye	ceza	mahkemesi	de	kimin	görevli	
olduğunu	düşünüyorsa	ona	gönderecektir.	Gönderdiği	ağır	ceza	mahkemesi,	bu	dosyayı	kabul	
ederse	sorun	yoktur,	ancak	reddedebilir.	Ağır	ceza	mahkemesi,	görevsiz	olduğunu	ileri	sürerse	
buna	da	itiraz	edilebilir.	Buna	itiraz	edilirse,	bir	üst	numaralı	ağır	cezaya	gidecektir	(Örn.	5.	Ağır	
Ceza	ise	6.	Ağır	Cezaya).	Bu	mahkeme	derse	ki	itiraz	doğrudur,	o	zaman	artık	o	ağır	ceza	ona	
bakacaktır.	Eğer	ağır	ceza,	itirazın	yerinde	olmadığını	söylerse,	bu	karar	da	kesinleşmiş	olacak	
ve	 uyuşmazlık,	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi’nin	 Ceza	 dairesine	 gidecektir.	 Artık	 bu	 noktadan	
sonra	bir	itiraz	veya	direnme	mümkün	değildir.	Bu	karar	kesindir	ve	herkes	için	bağlayıcıdır.	

Ağır	cezalık	bir	suç,	merci	tayini	yoluyla	asliye	ceza	mahkemesine	gelirse,	artık	Asliye	
Ceza,	istisnai	olarak	bu	davaya	bakacaktır.	

3. Yer	Yönünden	Yetki
Madde	yönünden	aynı	yetkiye	sahip	mahkemeler	arasından	coğrafi	yönden	bir	yetki	

paylaşımı	anlamına	gelir.	Yani	bir	mahkeme,	hangi	coğrafi	alanda	gerçekleşen	uyuşmazlıklara	
bakabilir	ve	bunlara	bakmakla	yetkilidir	sorusuna	cevap	verir.	HSYK,	her	mahkeme	için	bir	yargı	
çevresi	 belirler	 ve	 bu	 yargı	 çevresi	 içinde	 işlenen	 suçlar	 açısından	 o	 mahkemenin	 görev	
yapması	 mümkündür,	 sonuç	 olarak	 bir	 suç	 işlendiğinde,	 buna	 hangi	 yerdeki	 mahkemenin	
bakacağı	belirlenmiş	olacaktır.	

Kural,	 tek	 bir	 mahkemenin	 yetkili	 olmasıdır	 ve	 birden	 fazla	 mahkemenin	 yetkili	
olması	durumu	istisnaidir.	Buradaki	ölçüt	de,	suçun	işlendiği	yerdir.		

Bir	suç	işlendiğinde,	bunun	delillerine	en	rahat	suçun	işlendiği	yerde	ulaşılacaktır	ve	
bunun	 yanında,	 suç	 ve	 ceza	 düşüncesi	 hep	 bir	 arada	 olmalı	 ve	 suçlunun	 cezalandırılacağı,	
toplum	tarafından	bilinmelidir.	Bu	anlamda	ibretlik	de	en	iyi,	suçun	işlendiği	yerde	olacaktır.	
Dolayısıyla	kural,	suçun	işlendiği	yerdeki	mahkemenin	o	suç	bakımından	yetkili	olmasıdır.		

Kural,	 tek	 bir	 mahkemenin	 yetkili	 olmasıdır	 ve	 seçimlik	 yetki	 kabul	 edilmemiştir	
ancak	bazı	istisnai	durumlarda,	seçimlik	yetki	de	mümkün	olmaktadır.	

Suçun	 nerede	 işlenmiş	 sayılacağına	 ilişkin	 bir	 takım	 problemler	 ortaya	 çıkabilir	
(örneğin	mesafe	 suçları).	 Bir	 davranış	 suçu	 söz	 konusuysa,	davranış	 nerede	 gerçekleştiyse	
orası	 suçun	 işendiği	 yerdir.	 Fakat	davranış,	bir	mahkemenin	yetkisine	giren	yerde	 işlenmiş	
ancak	sonuç,	başka	bir	yetki	alanında	ortaya	çıkmış	olabilir.	Böyle	bir	durumda,	3	farklı	görüş	
söz	konusudur.	Biri	davranış,	biri	sonuç,	biri	de	karma	der.	Kural	tek	bir	mahkemenin	yetkili	
olması	olduğu	 için,	karma	görüşün	kabul	edilmesi	mümkün	değildir.	Daha	çok	kabul	edilen	
görüş	 de,	 sonuç	 (netice)	 ölçütüdür.	 Yani	 suçun	 tamamlandığı	 yerdeki	 mahkeme	 yeterli	
olacaktır.	Kesintisiz	suçlarda	da	suçun	sona	erdiği	yerde	işlenmiş	sayılacak	ve	o	yer	mahkemesi	
yetkili	olacaktır.		

Bunun	 bir	 istisnası	 ise	 yurtdışının	 dahil	 olduğu	 mesafe	 suçlarıdır.	 Böyle	 mesafe	
suçlarında,	 fiil	 tamamen	 veya	 kısmen	 Türkiye’de	 gerçekleştiyse,	 suç	 Türkiye’de	 işlenmiş	
sayılacaktır.	Yani	davranış	yurtdışında	gerçekleşmiş	ve	sonuç	Türkiye’de	çıkmış,	veya	davranış	
Türkiye’de	 gerçekleşmiş	 ve	 sonuç	 yurtdışında	 çıkmış	 olabilir.	 Bu	mesafe	 suçlarının,	 hangi	
unsuru	Türkiye’de	gerçekleştiyse,	o	yer	mahkemesi	yetkili	olacaktır.	Dolayısıyla	eğer	davranış	
Türkiye’de	gerçekleştiyse,	o	yer	mahkemesi	yetkili	olacaktır.	

Eğer	suçun	işlendiği	yer	mahkemesi	şeklindeki	temel	ölçüt	belirlenemiyorsa,	kanun	
13. Maddede	bir	takım	yedek	ölçütler	belirlemiştir	(bunları	ezberlemeye	çalışma).	Burada	tek
bilmemiz	gereken	esas	mesele	şu	ki;	kural	suçun	işlendiği	yer	mahkemesinin	yetkili	olmasıdır,
burada	netice	esas	alınır	ve	kural	olarak	tek	mahkemenin	yetkili	olmasıdır.
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Basın	yoluyla	işlenen	suçlarda,	tek	mahkemenin	yetkili	olması	hususunda	bir	istisna	
söz	 konusudur.	 Bir	 ülkede	 yayınlanan	 basılı	 bir	 eserle	 işlenen	 bir	 suç	 olması	 durumunda	
öncelikle	 yayın	merkezi	 yetkilidir.	 Eğer	 yayın	merkezi	 dışında	 bir	 baskı	 da	 yapılıyorsa,	 bu	
baskının	yapıldığı	yerdeki	mahkeme	de	yetkili	olacaktır.		

Bazı	 yabancı	 ülkede	 işlenen	 suçlara	 da	 Türk	 kanunlarının	 uygulanacağından	 söz	
etmiştik.	Bu	konu	da	özel	yetkiyi	düzenleyen	CMK	13.	Maddede	düzenlenmiştir.	Burada	da	
yakalama	yeri,	yerleşim	yeri,	son	adresi	veya	Adalet	Bakanı’nın	tespiti	gibi	ölçütler	getirilmiştir.	

Bazı	 durumlarda,	 yer	 bakımından	 yetkisi	 olmayan	 bir	 mahkemenin	 yargılama	
yapması	 söz	 konusu	 olabilir.	 Bu	 hallerden	 bir	 tanesi,	 bağlantı	 sebebiyle	 birleştirmedir.	
Bağlantılı	 davaların	 birleştirilmesi	 durumunda,	 aslında	başka	bir	mahkemenin	 yetki	 alanına	
giren	suça,	davaların	birleştirildiği	mahkeme	bakmış	olacaktır.			

Davanın	 nakli	 meselesi	 de	 CMK	mad.	 19	 hükmünde	 düzenlenmiştir.	 Eğer	 yetkili	
hakim	 veya	mahkeme,	 bir	 fiili	 veya	 hukuki	 sebep	 dolayısıyla	 o	 uyuşmazlığa	 bakamayacak	
durumdaysa	ve	o	yerde	bu	uyuşmazlığı	çözebilecek	başka	bir	hakim	yoksa,	davanın	başka	bir	
mahkemeye	nakline	karar	verilmesi	mümkündür.	Ayrıca,	eğer	davanın	o	yer	mahkemesinde	
görülmesi	bir	kamu	tehlikesi	oluşturuyorsa	da	davanın	nakli	mümkündür.	Fiili	neden	olarak	
davaya	bakabilecek	 tek	hakimin	hasta	olması,	hukuki	neden	olarak	da	hakimin	reddedilmiş	
olması	örnek	gösterilebilir.	Bunu	taraflar	talep	edebilir	veya	mahkeme	de	isteyebilir.	Fiili	veya	
hukuki	 sebeplerin	 varlığı	 halinde	 davanın	 nakline	 karar	 verecek	 olan	 da,	 Bölge	 Adliye	
Mahkemesidir.	 Davanın	 kamu	 tehlikesi	 oluşturması	 durumunda	 davanın	 nakilini	 isteyecek	
olan	ise	Adalet	Bakanlığı’dır	ve	bunu	Yargıtay’dan	isteyecektir.		

Dava	nakil	olduktan	sonra	söz	konusu	sebep	ortadan	kalsa	dahi,	nakledildiği	yerde	
dava	 görülmeye	 devam	 edecektir.	 Bunun	 haricinde	 bir	 afet	 nedeniyle	 bir	 mahkemedeki	
davaların	toptan	nakli	de,	Adalet	Bakanı	tarafından	gerçekleştirilebilecektir.		

VI. Hafta

1.10.2016	

Yer	 yönünden	 yetki	meselesinde	 ele	 alınması	 gereken	 bir	mesele	 de	 istinabedir;	
çünkü	 yer	 yönünden	 yetkili	 olmayan	 mahkemenin,	 yer	 yönünden	 yetkili	 mahkeme	
tarafından	yetkilendirilmesi	anlamına	gelir.	Yani	normal	şartlarda	yer	yönünden	mahkemenin	
yapmakla	 yetkili	 olduğu	 bir	 işi,	 başka	 bir	mahkeme	 yapmaktadır.	 Ancak,	 bu	mahkeme	 de	
madde	yönünden	yetkili	olmalıdır.		

Örneğin,	Ankara’daki	bir	mahkeme,	istinabe	yoluyla	Eskişehir’deki	bir	mahkemeye	
bir	iş	gönderebilir.	Veya	yurtdışında	bulunan	bir	yabancının	sorgulanması	için,	yabancı	ülkede	
bulunan	bir	mahkeme	ile	istinabe	de	mümkündür.		

Soruşturmada	 bir	 işin	 esasına	 dahil	 bir	 karar	 verilmesi	 söz	 konusu	 olmadığı	 için,	
savcının	 sınırsız	 bir	 şekilde	 istinabe	 etmesi	 mümkündür.	 Ancak	 kovuşturma	 aşamasına	
geçildikten	sonra,	mahkemenin	sınırsız	bir	istinabe	yetkisinden	bahsedilemez.	Kararı	verecek	
olan	hakim,	delillere	doğrudan	temas	etmek	durumundadır	ve	ancak	önünde	huzura	konmuş	
deliler	 ile	 sonuca	 ulaşabilir,	 ancak	 istisnai	 olarak	 bazı	 durumlarda	 istinabeye	 başvurulması	
mümkündür.	

Sanığın	 sorgusu,	 tanık	 dinleme,	 keşif	 faaliyeti	 gibi	 işlemler	 için	 istinabe	 yoluna	
başvurulması	mümkündür.	Ancak	bir	büyükşehir	belediyesinin	sınırları	 içerisinde	bir	 işlem	
yapılacaksa,	mahkeme	zorunluluk	olmadıkça	bu	işlemi	kendisi	yapmalı	ve	istinabe	yoluna	
başvurmamalıdır.		
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Yer	yönünden	yetki,	madde	yönünden	yetkinin	aksine,	kamu	düzeninden	değildir.	
Dolayısıyla	her	aşamada	bir	yetkisizlik	iddiasının	ileri	sürülmesi	mümkün	değildir.	Peki	bu	iddia,	
ne	zaman	ileri	sürülebilir?	İşte	bu	soru	18.	Maddede	cevaplanmıştır.		

Bir	yetkisizlik	kararıyla	birlikte,	iş	başka	bir	mahkemeye	gittiğinde	yapılan	işlemler,	
hükümsüz	 sayılmayacaktır.	 Ancak	 yetkisizlikten	 sonra	 uyuşmazlığı	 önüne	 alan	 yetkili	
mahkeme,	arzu	ederse	bu	işlemleri	tekrarlayabilir.	Eğer	yetkisiz	mahkeme,	yetkisiz	olduğunu	
biliyorsa,	 bunu	 bilmesine	 rağmen	 gecikmesinde	 sakınca	 olan	 bir	 takım	 işlemleri	 yapabilir;	
çünkü	aksi	halde	delillerin	elde	edilmesi	imkansız	hale	gelebilecektir.		

Yetkisizlik	 kararlarına	 karşı	 itiraz	 etmek	 mümkündür,	 yetkililik	 kararına	 itiraz	
edilemez.	 İki	 yetkisizlik	 kararı	 kesinleşirse,	 uyuşmazlığı	 çözecek	 olan	 yine	 Bölge	 Adliye	
Mahkemesi’nin	ilgili	ceza	dairesidir.		

4. Kişi	Yönünden	Yetki
Kanun,	 belli	 kimselerin	 taşıdıkları	 sıfat	 dolayısıyla	 belli	 özel	 mercilerde

yargılanmasını	 düzenlemiştir.	 Öreğin	 göreviyle	 ilgili	 bir	 suç	 işlediği	 iddia	 edilen	 bakanın	
yargılaması,	Yüce	Divan’da	yapılır.	Peki	bunun	nedeni	ne?	

Bu	 kimselerin	 bulundukları	 mevki	 dolayısıyla,	 yargılama	 makamını	 etki	 altına	
alabilecekleri	endişesiyle	bunların	yargılanması	böyle	bir	yüksek	yargı	merciine	bırakılmıştır.		

Önemli	olan,	kişinin	yargılama	aşamasında	 sahip	olduğu	 sıfattır.	Eğer	 yargılama	
dışındaki	sıfatı	nazara	alınmak	isteniyorsa,	bunun	açıkça	düzenlenmiş	olması	gerekir.	Eğer	bir	
bakan	 emekli	 olmuşsa	 ancak	 görevi	 sırasında	 işlediği	 bir	 suç	 yüzünden	 yargılanıyorsa,	 bu	
durumda	da	Yüce	Divan’da	yargılanacaktır.		

Yüce	Divan,	bir	konuda	karar	verdiyse,	bu	karar	tüm	mahkemeler	için	bağlayıcıdır.	
Kişi	yönünden	yetki	uyuşmazlığı	çıktığında,	bunun	nihai	çözüm	merci,	Ceza	Genel	

Kurulu’dur.		

5. Görev	Yönünden	Yetki
Görev	yönünden	yetki,	ülkedeki	yargılama	organları	arasındaki	iş	bölümünü	ifade	

eder.	Bunun	da	ilk	aşaması,	bir	işin	adli	yargıya	mı	yoksa	idari	veya	askeri	yargıya	mı	girdiğidir.	
Adli	yargıya	giriyorsa,	ceza	mı	hukuk	mu	gibi	devam	eder.		

Bunun	haricinde,	adliye	içerisinde	ceza	mahkemeleri	arasında	bir	derece	bölünmesi	
söz	 konusu	 olabilir	 veya	 adli	 yargı	 içerisinde	 soruşturma	 aşamasındaki	 bir	 faaliyetin	 hangi	
mahkeme	 tarafından	 yapılacağı	 gibi	 uyuşmazlıklar	 çıkabilir.	 Yani	 örneğin	 Ankara	 Ağır	 Ceza	
mahkemesi	 içerisindeki	 farklı	mahkemeler	 arasında	bir	 görev	 yönünden	bölüşüm	vardır	 ve	
burada	uyuşmazlık	çıkabilir.	Bunun	yanında,	Yargıtay	daireleri	arasında	da	bir	uyuşmazlık	söz	
konusu	olabilir.		

Peki	böyle	bir	daire	bölüşülmesine	neden	ihtiyaç	duyuluyor?	Buradaki	esas	amaç,	
bir	içtihat	birliğinin	sağlanmasıdır.		

Yargıtay’ın	ceza	daireleri	arasında	bir	uyuşmazlık	çıkarsa,	bunu	Yargıtay	Ceza	Genel	
Kurulu	çözecektir.		

4.11.2016	

Naip	Hakim:	Kurul	halinde	çalışan	bir	mahkeme	vardır	ve	bu	mahkeme,	belli	bir	işin	yapılması	
görevini	o	kurulun	üyelerinden	birine,	o	kurul	adına	yapması	için	verir.	Naip	hakime,	istinabe	
yoluyla	başka	mahkeme	görevlendirme,	tanık	dinletme	gibi	görevler	yapabilir.		
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Bağlantı	

Normal	şartlarda,	her	suç	teşkil	eden	olay,	tek	başına	bir	muhakemenin	konusunu	
oluşturur.	Ancak	bazen,	bu	ayrı	ayrı	fiiller	veya	belli	bir	fiile	kişilerin	ortaya	koydukları	farklı	
katkılar	arasında	ortak	bir	takım	noktalar	olabilir.	Bu	tip	ortak	noktalar	olduğu	durumlarda	da	
bunun	muhakeme	üzerinde	bir	 takım	etkileri	olacaktır.	Bağlantılı	 uyuşmazlıklar	bazen	nispi	
muhakeme	ve	bazen	birleştirme	bazen	de	bekletici	sorun	haline	gelebilir.	Bağlantının	normal	
usulen	ayrılmaya	yol	açabileceği	üç	hal,	bunlardan	ibarettir.		

Bağlantı	meselesi,	esas	itibariyle	8.	Madde	ve	devamı	hükümlerinde	düzenlenmiştir	
ve	 burada,	 kanuni	 düzenlemeden	 hareketle,	 birkaç	 farklı	 tür	 bağlantıdan	 söz	 etmek	
mümkündür.	 Öncelikle,	 burada	 iki	 uyuşmazlık	 arasındaki	 ortak	 noktadan	 hareketle	 bir	
sübjektif/objektif	bağlantı	ayrımı	yapılabilir.	

Bir	 sanık	 ve	 birden	 fazla	 suç	 olması	 söz	 konusu	 olması	 durumunda,	 sübjektif	
bağlantı	söz	konusudur;	çünkü	süje	(fail)	aynıdır.	Örneğin	bir	adam	hem	hırsızlık	hem	adam	
öldürmeden	yargılanıyorsa	sübjektif	bağlantı	söz	konusudur.	

Birden	çok	sanık	ve	tek	suç	olması	durumunda	ise	objektif	bağlantı	söz	konusudur.	
Bu	suça	katılanların	hepsi,	aynı	suçun	sanığıdır.	Bu	kişilerin,	aynı	fiil	sonucu	yargılanıyor	olması	
gerekir.	Kanunun	8/2	hükmüne	göre,	bir	suç	işlenmiş	ve	daha	sonra	bir	başkası	tarafından	o	
suçun	 delilleri	 gizlenmiş	 veya	 suçlu	 saklanmış	 ise,	 bu	 gibi	 durumlarda	 da	 objektif	 bağlantı	
olduğu	kabul	edilmiştir.		

İşte	bağlantının	olduğu	durumlarda,	bu	davaların	aynı	esas	numarasıyla	görülmesi	
mümkündür.		

Bu	anlattıklarımız,	dar	anlamda	bağlantıdır	ve	8.	Maddede	öngörülmüştür.	Fakat	bu	
hallerden	birine	girmese	bile	bir	geniş	 anlamda	bağlantı	 söz	 konusu	olabilir.	 Kanun’un	11.	
Maddesine	göre,	bu	saydıklarımızın	haricinde	de	yetkili	merci	bir	bağlantı	görüyorsa,	davaların	
birleştirilmesine	karar	verebilecektir.	Geniş	bağlantının	ne	olacağına	dair	bir	düzenleme	yoktur	
ve	bu	haller	 sayılmamıştır.	Bunlara	örnek	olarak,	 iki	 kişinin	birbiri	 aleyhine	bir	 suç	 işlemesi	
verilebilir.	Burada	ne	objektif	ne	sübjektif	bağlantı	söz	konusudur	ancak	iki	fiil	arasında	geniş	
anlamda	bir	bağlantı	vardır.	

o Tek	Çeşit	Bağlantı:	Bağlantılı	uyuşmazlıkların	ikisi	de	cezai	niteliktedir.
o Karışık	Bağlantı:	Bir	uyuşmazlığın	birisi	cezai,	diğeri	ise	değildir.

Ø Örneğin,	 mağdurun	 yaşıyla	 ilgili	 bir	 uyuşmazlık	 çıktığında,	 bu	 iki	 uyuşmazlık
arasında	karışık	bir	bağlantı	söz	konusu	olacaktır.

Bağlantının	 varlığı	 halinde	 birleştirme,	 nispi	 muhakeme	 ve	 bekletici	 sorun	
yollarından	birine	gidilecektir.		

Birleştirme	
Birleştirme	 söz	 konusu	 olduğunda,	 fiil	 sayısı	 kadar	 muhakeme	 olduğu	 kuralına	

görünüşte	 bir	 istisna	 söz	 konusudur.	 Ancak	 bu	 sadece	 görünüştedir;	 çünkü	 her	 ne	 kadar	
uyuşmazlıklar	görünürde	birleştirilmiş	olsa	da,	sonuçta	fiil	sayışı	kadar	karar	verilecektir.		

Bir	bağlantı	söz	konusu	olduğunda,	bu	uyuşmazlıkları	çözmek	için	yapılması	gereken	
işlemler	 de	 birbirine	 benzer	 olacaktır.	 Örneğin	 iştirak	 halinde	 bir	 hırsızlık	 söz	 konusu	
olduğunda,	bu	fiile	katılanların	her	biri	için	ayrı	keşif	yapılması	mantıksız	olacaktır.	Dolayısıyla,	
bu	 muhakeme	 işlemlerinin	 ayrı	 ayrı	 davalar	 açmak	 suretiyle	 birden	 çok	 yapılmasındansa	
uyuşmazlığın	 daha	 hızlı	 çözülmesi	 sağlanmış	 olacaktır.	 Bunun	 yanında,	 iştirak	 eden	 tüm	
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sanıklar	için	ayrı	yargılama	yapılması	durumunda,	hakim	bu	davalarda	farklı	kararlara	varırsa	
çelişkili	kararlar	ortaya	çıkacaktır	ve	birleştirme,	bunun	da	önüne	geçmiş	olur.	

Birleştirmenin	en	önemli	sakıncalarından	biri	ise,	davanın	uzamasına	yol	açabilme	
ihtimalidir;	 çünkü	 aslında	 davalar	 birleştirildikçe,	 çözülmesi	 gereken	 sorun	 da	 artacaktır.	
Dolayısıyla,	 bu	 kararın	 verilmesi	 için	 birleştirmede	 fayda	 bulunması	 gerekir.	 Buna	 karar	
verecek	olan	ise,	hakimdir.		

Bir	 birleştirme	 yapılabilmesi	 için,	 öncelikle	 bağlantı	 olmalıdır.	 İkinci	 olarak	
birleştirmede	fayda	olmalıdır.	Bunun	haricinde,	birleştirilmenin	mümkün	olması	gerekir.		

Öncelikle,	 farklı	 muhakeme	 aşamalarında	 olan	 uyuşmazlıkların	 birleştirilmesi	
mümkün	 değildir.	 Örneğin	 biri	 kovuşturma	 bir	 soruşturma	 aşamasında	 olan	 uyuşmazlıklar	
birleştirilemez.	Farklı	kanun	yollarındaki	davalar	da	birleştirilemez	(ilk	derece	ve	istinafta	gibi).	
Burada	dikkat	 edilmesi	 gereken	bir	 nokta	 şu	 ki,	 artık	 neredeyse	 karar	 aşamasında	olan	bir	
uyuşmazlık	 varsa,	 bunun	 birleştirilmesi	 de	 doğru	 olmaz;	 çünkü	 hakim	 artık	 bir	 kanaate	
varmıştır	ve	bu	kanaatin	son	anda	değiştirilmesi,	adil	yargılanma	ilkesini	zedeleyecektir.		

Birleştirmede	 fayda	 kalmadığı	 düşünülürse,	 uyuşmazlıkların	 ayrılmasına	 da	 karar	
verilebilir.		

Birleştirmede	 fayda	 bulunup	 bulunmadığını	 takdir	 edecek	 olan	 hakimdir	 dedik.	
Dolayısıyla	 birleştirme,	 kural	 olarak	 ihtiyaridir.	 Ancak,	 bazı	 hallerde	 kanun	 açıkça	 aksini	
öngörmüşse,	 yani	 birleştirmeyi	 yasak	 hale	 getirmişse,	 o	 zaman	 birleştirme	 mümkün	
olmayacaktır	ve	hakimin	bu	konuda	bir	takdir	yetkisi	kalmamıştır.		

Birleştirme	nasıl	yapılır?	Davalar	açılırken	birleştirilebilir	(savcının	takdir	yetkisi,	tek	
bir	iddianame),	halihazırda	açılmış	bir	dava	ile	birleştirilmesi	için	yeni	bir	dava	açılabilir	veya	
ayrı	ayrı	açılmış	iki	davanın	birleştirilmesi	yoluna	gidilebilir.		

Bir	uyuşmazlık,	asliye	ceza	mahkemesinin	bir	uyuşmazlık	ağır	ceza	mahkemesinin	
görev	alanına	giriyorsa,	bu	uyuşmazlık	ağır	ceza	mahkemesinde	birleştirilecektir.		

Eğer	uyuşmazlıklara	tek	bir	savcı	bakıyorsa	zaten	onun	takdir	yetkisi	söz	konusudur,	
ancak	farklı	savcıların	bakıyor	olması	durumunda	bu	savcılar	uyuşarak	birleştirme	yaparlarsa,	
mahkeme	bu	karar	ile	bağlı	değildir	ve	uyuşmazlıkları	ayırabilir.		

Birleştirme	kararı	talep	üzerinde	veya	re’sen	verilebilir.	
Davalar,	ayrı	mahkemelerde	açılmış	ise,	yüksek	görevli	mahkeme	birleştirme	kararı	

verecektir	ve	dava	orada	birleştirilecektir.		
Peki	 farklı	 yer	 yönünden	 yetkili	 mahkemelerin	 davaları	 arasında	 bir	 bağlantı	 söz	

konusu	olursa	burada	birleştirme	nasıl	yapılacak?	Öncelikle,	savcılar	ve	mahkemeler	arasında	
bir	uyuşma	gerekecektir.	Eğer	uyuşmaz	yoksa,	bu	durumu	çözüme	kavuşturacak	olan	da	Bölge	
Adliye	Mahkemesi’dir.	Bu	durumda	ayırma	da	aynı	usule	göre	gerçekleşecektir.	

Kişi	yönünden	yetki	kuralına	göre	Yargıtay	ilgili	Ceza	Daire’sinin	görev	alanına	giren	
bir	durum	söz	konusu	diyelim	ve	bağlantılı	bir	sanık	da,	kişi	yönünden	yetkiye	tabi	değil	ve	ağır	
ceza	 mahkemesinde	 yargılanacak.	 Bu	 davaların	 birleştirilmesine	 karar	 verecek	 olan	 kim?	
Yargıtay’ın	yer	yönünde	yetkisi,	tüm	ülkeyi	kapsayacağı	için,	karar	verecek	olan	Yargıtay’dır,	
yani	burada	artık	mahkemelerin	uyuşması	koşulu	aranmaz.		

Eğer	 işin	 esasına	 girilmişse,	 birleştirilen	 davaların	 ayrılması	 kararı	 verirse,	 ayırma	
kararı	 veren	 ayrılan	 davaları	 kendisi	 görmeye	 devam	 edecektir.	 Ancak	 işin	 esasına	
girilmemişse,	uyuşmazlık	ayırmanın	ardından	yetkili	mahkemeye	gönderilecektir.		

Birleştirilen	 uyuşmazlıkların,	 kanun	 yolu	 da	 birleşmiştir.	 Diyelim	 ki	 10	 sanık	 var,	
karar	verildi	ve	sanıklardan	sadece	3’ü	 istinafa	başvurdu.	Diğer	7	sanık	açısından	durum	ne	
olacaktır?	Bunların	birleştirilmesi	aslında	görünüştedir,	dolayısıyla	istinafa	başvurmayanlar	
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açısından	karar	kesinleşecektir.	Bunların	hepsi,	kanun	yolu	başvurusunu	birbirinden	bağımsız	
olarak	yapmak	mecburiyetindedir.		

Peki	temyize	gidenlerin	hakkındaki	hüküm	lehlerine	bozulmuşsa	ve	bozulan	hüküm	
fiile	ilişkinse,	diğer	failler	de	temyize	başvurmasalar	da	bozma	onlara	da	sirayet	edecektir.	
Temyizin	sirayeti	bu	şekilde	düzenlenmiş	olsa	da,	istinafın	sirayeti	kanunda	düzenlenmemiş	ve	
bu	durum	boş	bırakılmıştır.	Peki	bunu	nasıl	yorumlamalıyız?	Bu	istisnai	bir	düzenleme	olduğu	
için	kıyas	yoluna	başvurulması	mümkün	değildir.		

VII. Hafta

8.11.2016	

Nispi	Muhakeme	
Birden	 çok	 uyuşmazlık	 arasında	 bir	 bağlantı	 söz	 konusudur	 ve	mahkeme	 bunları	

birleştirmek	 yerine	 nispi	 muhakeme	 yoluna	 gider,	 yani	 sanki	 kendisi	 o	 uyuşmazlıkla	
görevliymiş	gibi	uyuşmazlık	çözer	ancak	kendisiyle	ilgili	oranda	çözer	ve	bu	bağlayıcı	değildir.	
Örneğin,	 hırsızlığa	 ilişkin	 bir	 iddianın	 çözülmesi,	 özel	 hukuka	 ilişkin	 bir	 uyuşmazlığın	
çözülmesine	bağlıysa,	mahkeme	o	malın	miras	yoluyla	intikal	edip	etmediğine	karar	vererek	
hırsızlık	hakkında	çözüm	bulacaktır.		

Burada	 kural,	 nispi	 muhakeme	 yoluyla	 çözülecek	 uyuşmazlığın,	 bir	 özel	 hukuk	
uyuşmazlığı	 olmasıdır.	 Ancak	 doktrinde	 cezai	 uyuşmazlıkların	 da	 bu	 şekilde	 çözülebileceği	
savunulmaktadır.	 Örneğin	 iki	 farkı	 uyuşmazlıktan	 birinin	 ispatı,	 diğerinin	 ispatına	 bağlıysa	
ancak	bu	 ikinci	uyuşmazlığın	dava	yoluna	gitmesi	mümkün	değilse,	nispi	muhakeme	yoluna	
gidilebileceği	söylenebilir.		

Netice	 itibariyle,	 birleştirmeye	 gidilmeden	 mahkeme	 kendi	 içinde	 görev	 alanına	
girmeyen	uyuşmazlığı	çözmektedir.		

Bir	 adam	 öldürme	 suçunda,	 kişinin	 annesine	 karşı	 bu	 fiili	 işlemesi	 ağırlaştırıcı	
nedendir	 ve	 örneğin	 mağdurun	 gerçekten	 annesi	 olup	 olmadığına	 dair	 bir	 uyuşmazlığın	
çözülmesi	de	mümkündür.		

Nispi	 muhakemenin	 konusunu	 oluşturan	 uyuşmazlığın,	 esas	 mahkemesine	
götürülmesi	pekala	mümkündür.		

Nispi	muhakemenin	faydası,	uyuşmazlığın	daha	hızlı	çözülmesi	ve	nispi	muhakemeyi	
yapan	 ceza	 muhakemesi	 olduğuna	 göre	 ve	 bunun	 usul	 kuralları	 düzenleneceğine	 göre,	
mahkemenin	delil	serbestisinden	yararlanacağıdır;	çünkü	her	şekilde	bir	ispat	yapılması	pekala	
mümkündür.		

Uyuşmazlık	 esas	 mahkemesine	 götürüldükten	 sonra	 çelişkili	 bir	 muhakeme	
yapılabilir	ve	bu	durumda	bekletici	sorun	yoluna	gitmek	gerekecektir.		

Nispi	muhakeme	ihtiyaridir,	mahkeme	faydalı	görüyorsa	buna	karar	verebilecektir.	
Mad.	218/2	fıkrasında,	mahkemenin	takdir	yetkisi	sınırlandırılmıştır.	Bu	konuda	bir	

uyuşmazlık	çıktığında,	mahkeme	nispi	muhakeme	yapmak	zorundadır.	Ancak	bekletici	sorun	
sayma	 zorunluluğu	 varsa	 (anayasaya	 aykırılık	 iddiası	 gibi),	 nispi	 muhakeme	 yoluna	
gidilemeyecektir.		
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Bekletici	Sorun	
Bağlantının	varlığı	halinde	gidilebilecek	bir	diğer	yol	da	bekletici	sorundur.	Burada	

da	 çelişkili	 sonuçların	 engellenmesi	 amacı	 öngörülmüştür	 ancak	 yeri	 geldiğinde	 davaların	
uzamasına	 da	 yol	 açabilecek	 bir	 yöntemdir.	 Eğer	mahkeme,	 bunda	 fayda	 görürse	 bekletici	
sorun	sayabilir	ve	bu	takdirde,	zamanaşımı	duracaktır.	Eğer	bir	zorunluluk	varsa,	mahkeme	
bekletici	sorun	saymak	zorundadır.		

Başka	 bir	 özel	 hukuk	 davası	 söz	 konusu	olduğunda,	 bu	 davanın	 henüz	 açılmamış	
olması	da	mümkündür	ve	mahkeme,	bunun	açılması	için	belli	bir	süre	verebilir.	Eğer	bu	süre	
içinde	açılmazsa,	nispi	muhakeme	yoluna	gidilecektir.		

Ceza	Muhakemesi	Süjeleri	

Ceza	 muhakemesi	 süjelerinden	 kasıt,	 bu	 faaliyeti	 kimlerin	 gerçekleştirdiği	 ve	
kimlerin	katıldığıdır.	Ceza	muhakemesi	 faaliyetine	her	katılanın	(örneğin	tanık	veya	bilirkişi)	
süje	olduğunu	söylemek	mümkün	değildir.	Süjelerin	kim	olduğu	meselesi	 ile	 ilgili	olarak,	 iki	
temel	anlayıştan	söz	edilebilir		

o Hakim	ve	Savcı	anlayışı
o Sanık	ve	Savcı	anlayışı:	İtham	sistemini	hatırlatan	bir	anlayıştır.	Hakimin	olayda	aktif

bir	rol	oynamadığı	bir	sistemdir.

Sonuç	olarak,	bir	yargılama	makamını	işgal	eden	hakimi,	iddiayı	ileri	süren	savcıyı	ve
savunmayı	teşkil	eden	sanığı,	süje	olarak	kabul	etmek	mümkündür.	

Hakim	

Öncelikli	 olarak	hakimden	 söz	etmek	 lazım;	 çünkü	bir	uyuşmazlığı	 kesin	hükümle	
çözüme	kavuşturacak	olan,	hakimdir	ve	dolayısıyla	en	önemli	süjedir.		

Bir	meslekten	yargıç,	bir	de	meslekten	olmayan	yargıç	söz	konusu	olabilir.	

o Meslekten	Yargıç:	Profesyonel	olarak	bu	işi	yapan	kişidir.
o Meslekten	 Olmayan	 Yargıç:	 Bizim	 hukuk	 düzenimizde	 böyle	 bir	 kavram	 yoktur;

ancak	 bazı	 hukuk	 sitemlerinde,	 özellikle	 de	 anglo-amerikan	 sistemlerinde	 jüri
sistemi	içerisinde	görülebilir.

• Tabii	Yargıç:	Anayasa’ya	göre,	hiç	kimse	kanunen	tabi	olduğu	mahkemeden	başka
bir	merci	önüne	çıkarılamaz.	Tabi	yargıç	ilkesi	de,	bir	hukuki	uyuşmazlığı	çözecek
olan	 hakimin,	 uyuşmazlık	 ortaya	 çıkmadan	 önce	 belli	 olması	 anlamına	 gelir.
Burada,	bu	şekilde	ortaya	çıkmamış	bir	yargılama	merciinin	aslında	gerçek	anlamda
bir	 yargı	 mercii	 olmadığı	 dahi	 söylenebilir.	 Bu	 ilkeye	 göre,	 bu	 mahkemeleri
olağanüstü	yetkilerle	donatmak	da	Anayasa’ya	aykırı	olacaktır.

Tabii	 yargıç	 ilkesinin	 önemi	 nerede	 ortaya	 çıkıyor?	 Bir	 uyuşmazlık
gerçekleştikten	 sonra	 onu	 yargılamak	 üzere	 kurulacak	 bir	 yargılama	 merciinin
kurulma	amacı	iki	tane	olabilir	(mahkum	ettirmek	veya	beraat	ettirmek).	Dolayısıyla
bu	şekilde	kurulacak	bir	mahkemenin	adil	ve	bağımsız	yargılama	yapması	mümkün
olamayacaktır.
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• Olağanüstü	Yargıç:	Tabii	yargıç	ilkesi	uyarınca,	Anayasa’ya	aykırıdır.

Hakimliğin	Şartları	
Kişinin,	hakim	olabilmesi	için	HSYK	tarafından	hakim	olarak	atanması	gerekir.	Bunun	

yanında,	kararı	vereceği	mahkemede	göreve	başlamış	olması	ve	ehliyeti	olması	gerekir.		

Hakimlerin	Nitelikleri	
Bir	 hakimin	 sahip	 olması	 gereken	 en	 önemli	 özellik,	 ne	 iş	 yaptığının	 bilincinde	

olmasıdır.	 Bunu	 bilmesi,	 kanunun	 hükmünü	 bilmesinden	 çok	 daha	 önemlidir,	 dolayısıyla	
vicdanlı	bir	şekilde	karar	vermesi	gerekir.		

1. Hakimin	Bağımsızlığı
Yargıcın	bağımsız	olması	da	son	derece	önemlidir	ve	bu	gereklilik,	Anayasa’da	(138)	

ve	pek	çok	uluslararası	sözleşmede	düzenlenmiştir.	Bu	bağımsızlık,	mahkemenin	keyfine	göre	
karar	 verebileceği	 anlamına	 gelmez,	 hakim	 bu	 bağımsızlığını	 hukuk	 sınırları	 içerisinde	
kullanabilecektir.	İşte	bu	sınırlar	içerisinde,	yargıca	hesap	sorulamaz.		

Bir	hakimin	bağımsız	olması	da	yeterli	değildir,	toplumun	da	bu	yönde	bir	kanaate	
sahip	olması	gerekir;	çünkü	aksi	halde	insanlar,	kendi	uyuşmazlıklarını	kendileri	çözme	eğilimi	
gösterecektir.		

Hakimlerin	 bağımsızlığını	 gerçekten	 sağlamak	 için	 Anayasa’da	 bundan	 söz	 etmek	
yeterli	 değildir	 ve	 bu	 bağımsızlığı	 sağlayacak	 bir	 takım	 güvenceler	 almak	 gerekecektir.	
Öncelikle,	 hakimlerin	 diğer	 devlet	 organlarına	 karşı	 ve	 yargı	 organının	 kendisine	 karşı	 da	
korunması	gerekir.	Nitekim,	üst	mahkemedeki	bir	hakimin,	alt	mahkemedeki	bir	hakime,	ne	
yönde	karar	vermesi	gerektiğini	göstermesi	de	mümkün	olamaz.		

TBMM’de,	 belirli	 bir	 somut	 cezai	 uyuşmazlıkla	 ilgili	 olarak	 yargı	 yetkisinin	
kullanılmasına	ilişkin	bir	görüşme/araştırma	yapılması	ve	soru	sorulması	mümkün	değildir.	
Yasama	organı,	 tabii	yargıç	 ilkesine	aykırı	davranamaz,	 talimat	veremez	ve	bu	konuda	soru	
soramaz.	Yasama	organının	kanunu	değiştirmesi	halinde,	hakim	elbette	ki	bununla	bağlıdır	
ancak	bu,	yasama	organının	hakimlere	doğrudan	müdahale	edebilmesi	anlamına	gelmez.		

Anayasa	 138/1	 hükmünde,	 “anayasaya,	 kanuna	 ve	 hukuka”	 uygunluktan	 söz	
edilmiştir,	dolayısıyla	hakimlerin	sadece	kanuna	değil,	tüm	hukuka	yani	örneğin	örf	ve	adetlere	
de	uygun	karar	vermesi	gerekir.		

	Yürütmeye	 karşı	 olarak	 da	 yargıcın	 bağımsızlığının	 korunması	 şarttır.	 Netice	
itibariyle	burada	en	önemli	mesele,	yürütme	organının	hakimin	özlük	hakları	üzerinde	keyfi	bir	
tasarrufta	bulunamamasıdır.	İşte	bunun	için	de,	yargıçlık	güvencesi	düzenlenmiştir.	

• Dar	 anlamda	 güvence:	 Hakimlerin	 azlolunamamasıdır	 (görevden	 alınamaması).
Meğer	ki,	görevden	alınmalarını	gerektiren	kanuni	düzenlemeler	olsun.

• Geniş	 anlamda	 güvence:	 Görev	 yerlerinin	 değiştirilememesi,	 aylıklarının
değiştirilememesi	gibi.

HSYK,	 bir	 meslekte	 kalmasına	 uygun	 olmadığına	 karar	 verirse	 bir	 hakimin,
hakimlikten	çıkarılmasına	karar	verebilmektedir.	Meslekten	çıkarma	kararına	karşı	 ise	yargı	
yolu	açıktır.		

Hakimler,	kendi	istekleri	olmadıkça,	65	yaşından	önce	emekliye	sevk	edilemezler.	
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Hakimler,	maaşlarından	mahrum	bırakılamazlar;	en	önemli	güvencelerden	birisi	de	
budur.	

Bizde	olmayan	önemli	bir	güvence	ise	coğrafi	güvencedir.	Yani	bir	hakimin,	çeşitli	
gerekçelerle	bir	yerdeki	görev	süresi	dolmadan	bir	başka	yere	atanması	mümkündür.	Hatta	
hakimlik	 ile	savcılık	arasında	geçiş	yaptırtmak	da	mümkündür.	Bu	durum,	aslında	pek	çok	
durumda	azledilmekten	daha	kötü	 sonuçlar	dahi	ortaya	 çıkarabilir.	Örneğin	yıllarca	 savcılık	
yapmış	 bir	 kimse	 mesleki	 deformasyona	 uğrayarak,	 hakimliğe	 geçirildikten	 sonra	 sanıkları	
suçlamaya	eğilimli	olabilir.		

11.11.2016	

Hakimlerin	 atanmaları,	 özlük	 işleri,	 denetimleri,	 atanmaları	 gibi	 işlemlerin	 hepsi	
HSYK	tarafından	yürütülür.	Hakimler	ve	savcıların,	HSYK’ya	üye	seçmesi	acaba	doğru	bir	şey	
mi?	Bir	 hakim,	 sadece	hukuka	uygun	biçimde	 karar	 vermek	 zorundadır	 ve	 bunu	 yaparken,	
siyasi,	dini,	felsefi	tüm	aidiyetlerini	geride	bırakmak	zorundadır.	Dolayısıyla	hakimlerin	HSYK’ya	
üye	seçmesi	halinde	oluşacak	hakim	gruplaşmaları,	doğru	değildir.		

Hakimler	yasama	ve	yürütmeye	karşı	korunur	dedik.	Bunun	yanında	yargı	organına	
karşı	da	bağımsız	olmaları	gerekir.	Bizde	3	dereceli	bir	yapı	vardır	ve	hakim	ve	savcıların,	derece	
itibariyle	 yüksek	 mahkemeden	 korunması	 gerekir.	 Bu	 derece	 sisteminde,	 hükmün	 hukuka	
uygunluğunun	birey	açısından	denetlenmesi	ve		içtihat	birliğinin	sağlanması	amaçlanmaktadır.	
Üst	mahkemenin,	alt	mahkemenin	kararını	bozması	yargı	bağımsızlığını	zedelemez,	ancak	üst	
mahkeme,	 alt	 mahkemeye	 nasıl	 karar	 vermesi	 gerektiğini	 gösterdiği	 zaman	 yargı	
bağımsızlığından	söz	edilemez.		

Hakimlerin	bağımsızlığını	böylece	devlete	karşı	korumuş	olduk	(yasama,	yürütme	ve	
yargıya).	Bunun	yanında,	hakimlerin	dışarıdan	gelecek	baskılara	karşı	da	korunması	gerekir.	
Örneğin	 bir	 takım	 cinsel	 saldırı	 suçlarında	 toplumun	buna	 tepkisi	 çok	 büyük	olmaktadır	 ve	
hakimin	 bu	 tepkiden	 etkilenmemesi	 gerekmektedir.	 Hakimlerin	 bu	 anlamda	 bağımsızlığını	
korumak	için	ise,	onların	dışarıda	başka	işlerde	çalışmasının	mümkün	olmaması;	görüşmelerin	
gizli	olarak	yapılması;	duruşmada	disiplini	bozanları	dışarı	çıkarabilmesi;	basın	özgürlüğünün	
kısıtlanabilmesi	gibi	düzenlemeler	getirilmiştir.		

2. Hakimin	Tarafsızlığı
Anayasa,	hakimin	bağımsızlığını	açıkça	düzenlemiştir	ancak	hakimlerin	tarafsızlığını	

açıkça	 düzenlememiştir,	 bununla	 birlikte	 hakimlerin	 tarafsız	 olması	 gerektiğini	 de	 adil	
yargılanma	 ve	hukuki	devlet	 ilkelerinden	çıkarmamız	mümkündür.	Hakimin	 tarafsız	olması	
demek,	tarafların	ikisine	de	eşit	mesafede	bulunması	demektir.	Dolayısıyla	kural,	bir	hakimin	
kendi	 görevine	 giren	 bir	 uyuşmazlığa	 bakmak	 zorunda	 olmasıdır	 ancak	 tarafsızlığı	 şüpheye	
düşüren	bir	durum	olduğunda,	o	hakimin	bu	uyuşmazlığa	bakamaması	gerekir.	

Sübjektif	tarafsızlık,	hakimin	taraflara	eşit	uzaklıkta	olması,	objektif	tarafsızlık	 ise	
hakimin	tarafsız	olduğunun	görülmesi,	bilinmesi	ve	anlaşılması	anlamına	gelir.		

İşte	bu	nedenlerle	kanun	koyucu	da	çeşitli	düzenlemeler	getirmiştir.	Bir	kere	hakim,	
suçtan	kendisi	zarar	görmüşse	davaya	bakması	mümkün	değildir.		Bunun	yanında,	davanın	
süjeleri	ile	arasında	belli	bir	takım	yakınlık/akrabalık	ilişkileri	varsa	da	hakimin	yasaklılığı	söz	
konusu	olacaktır.	Bunun	haricinde	de	çeşitli	kısıtlamalar	getirilmiştir.		

Hakimlerin,	 bizzat	 tanıklık	 ettikleri	 uyuşmazlıkta	 tanıklık	 yapmaları	 da	 mümkün	
değildir;	çünkü	bir	kimse	bir	olayı	gördüğü	zaman	bununla	ilgili	bir	kanaate	sahip	olur	ancak	
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bu	kanaat,	her	zaman	için	gerçeği	yansıtamaz.	Hakim,	olaya	tanık	olmuşsa	da	olaya	ilişkin	bir	
yargısı	oluşacak	ve	bu	yargının	başka	delillerle	kırılması	da	oldukça	zar	olacaktır.	Bu	itibarla,	
hakim	aynı	zamanda	olaya	tanık	olmuşsa,	burada	davaya	bakmak	yerine	tanık	olması	gerekir.		

Peki	avukatlardan	biri,	hakimin	eşi	olabilir	mi?	Hayır;	çünkü	avukatlık	kanunu	bunu	
yasaklamıştır.		

Bir	uyuşmazlığın	soruşturma	evresinde	yer	alan	hakim,	kovuşturma	evresinde	de	
yer	alamaz.	Burada	söz	edilen	tutuklama	kararının	verilmesi	değildir;	sulh	ceza	hakiminin	savcı	
gibi	 soruşturma	 yaptığı	 hallerden	 söz	 edilmektedir.	 Uyuşmazlığın	 ilk	 derecesinde	 yer	 alan	
hakimin,	üst	derecede	yer	alması	da	mümkün	değildir.		

Yargılamanın	 yenilenmesi	 durumunda	 da	 önceki	 hakim,	 yenilenen	 davada	 yer	
alamaz.	

Bir	yargılama	yasağı	olmasına	rağmen	hakim	bir	işlem	yaptıysa,	bu	bir	mutlak	bozma	
sebebidir;	 dolayısıyla	 hem	 istinafta	 hem	 temyizde	 bu	 nazara	 alınacaktır.	 Fakat	 kanun	 yolu	
kapalı	bir	 işlem	söz	konusu	olduğunda,	bu	yasaklı	hakimin	yaptığı	 işlemlerin	yok	hükmünde	
olduğu	 kabul	 edilmektedir.	 Eğer	 yasaklılık	 gerekçesiyle	 kanun	 yoluna	 başvurulmamışsa,	 bu	
işlemlerin	geçerli	olduğu	kabul	edilmektedir.		

Hakimin	Reddi	
Kanun	 koyucunun	 kendisinin	 hakimin	 tarafsız	 olmayacağını	 peşinen	 kabul	 ettiği	

yasaklılık	sebepleri	ve	burada	yazanlar	haricinde	tarafsızlığını	şüpheye	düşürecek	bir	durum	
söz	konusu	olduğunda,	hakimin	reddi	istenebilir.		

Burada,	tarafsızlığı	şüpheye	düşürecek	en	önemli	durumlardan	birisi,	ihsas-ı	reydir.	
Bu	da,	hakimin	görüşünü	önceden	açıklamış	olmasıdır.	Peki	bu	neden	yasaktır?	Bunun	temeli	
de,	 Anayasa’da	 düzenlenmiş	 olan	masumiyet	 karinesidir.	 Nitekim	 ihsas-ı	 rey	 durumunda,	
henüz	hakkında	hüküm	kesinleşmemiş	bir	sanık	için	kanaat	ortaya	konulmuş	olacaktır.		

Hakim,	 hiç	 şüphesiz	 davanın	 sonuna	 gelmeden	 de	 bir	 kanaat	 sahibi	 olur,	 ancak	
tarafsızlığı	 objektif	 yönünün	 sağlanması	 için,	 bu	 kanaati	 açıklayacak	 bir	 davranışta	
bulunmaması	gerekmektedir.		

Bir	 hakimle	 ilgili	 bir	 sebep	 varsa,	 ona	 dayanarak	 tüm	 bir	 heyetin	 reddedilmesi	
mümkün	 değildir.	 Ancak	 ayrı	 ayrı	 hepsi	 için	 böyle	 sebepler	 söz	 konusuysa,	 tüm	 hakimler	
hakkında	bir	ret	talebinde	bulunulması	mümkündür.	

Kişi,	mahkemeye	dilekçe	vererek	veya	zabıt	katibine	tutanak	tutturarak	ret	talebini	
gerçekleştirir.	Bunu	kimlerin	isteyebileceği	de	24/2	hükmüne	sayılmıştır.	Suçtan	zarar	gören	
kişinin	böyle	bir	talepte	bulunabilmesi	için,	katılan	sıfatını	haiz	olması	gerekmektedir.		

Öncelikle,	22.	Maddede	sayılan	yargılama	yasaklarından	biri	söz	konusuysa,	 reddi	
isteyecek	 olan,	 yargıç	 davadan	 elini	 çekene	 kadar	 bunu	 her	 zaman	 ileri	 sürebilir.	 Bunun	
haricinde,	 tarafsızlığı	 şüpheye	 düşüren	 bir	 hal	 varsa,	 25/1	 hükmünde	 bunun	 istenebileceği	
aşamalar	sayılmıştır	(bunları	ezberlemeye	gerek	yok).	Ancak	eğer	sonradan	bir	sebep	ortaya	
çıkarsa,	25/2	hükmüne	göre	bu	başvuru	7	gün	içerisinde	yapılabilir.	Eğer	bu	süreler	geçmişse,	
bundan	sonra	yapılacak	ret	talepleri	nazara	alınmayacaktır.		

Bir	ret	isteminde	bulunulduğu	halde,	öncelikli	olarak	bu	isteğin	kabul	edilebilirliğine	
ilişkin	 bir	 ön	 inceleme	 yapılacaktır.	 Bu	 ön	 inceleme	 de,	 reddedilen	 hakimin	 katılımıyla	
yapılacaktır.	 Ön	 incelemede	 talebin	 süresinde	 yapılıp	 yapılmadığı;	 tüm	 ret	 sebeplerinin	 ve	
delillerin	ortaya	konup	konulmadığı;	talebin	açıkça	duruşmayı	uzatmak	için	yapılıp	yapılmadığı	
gibi	 hususlar	 ele	 alınacaktır.	 Ön	 incelemeden	 geçen	 talep,	 reddi	 istenen	 hakimin	 olduğu	
mahkeme	 tarafından	 denetlenecektir,	 ancak	 reddi	 istenen	 hakim	 bu	 incelmeye	
katılamayacaktır.	Eğer	mahkemede	hakim	sayısı	az	ise	ve	reddi	istenen	hakim	katılamadığı	için	



YirmiSekiz.net Hukuk Ders Notları	 YirmiSekiz.net	

26	

mahkeme	teşekkül	edemiyorsa,	kanunun	27.	Maddesi	hangi	mercilerin	buna	karar	vereceğini	
düzenlemiştir.		

Bir	 ret	 istemi	 kabul	 edilirse,	 bu	karar	 kesindir	 ve	 buna	 karşı	 bir	 kanun	 yolu	 söz	
konusu	değildir.	Ancak	ret	talebi	kabul	edilmemişse,	buna	itiraz	edilmesi	mümkündür.	Eğer	
itiraz	talebi	reddedilirse,	bunun	kanun	yolunda	incelenmesi	mümkündür.		

Bunun	 haricinde,	 zabıt	 katibi	 ve	 bilirkişinin	 de	 reddinin	 istenmesi	 mümkündür;	
çünkü,	duruşma	tutanağı	aksi	ispatlanıncaya	kadar	geçerli	olduğu	kabul	edilen	bir	belgedir	ve	
bunun	aksinin	ispatlanması	oldukça	zor	ve	uğraştırıcı	olacaktır.		

Hakimin	Çekinmesi	
Kural,	 hakimin	 görev	 alanına	 giren	 bir	 uyuşmazlığı	 görmeyi	 reddedememesidir,	

ancak	 hakim	 istisnai	 olarak	 bazı	 durumlarda	 çekinebilir.	 Hakimin	 çekinmesinin	 iki	 sebebi	
olabilir;	 bunlar	 da	 yasaklılık	 sebeplerinin	 varlığı	 ve	 tarafsızlığını	 şüpheye	 düşüren	 bir	 hal	
olmasıdır.		

Savcı	

Ceza	muhakemesinde	iddia	makamını	işgal	eden	süje,	savcıdır.	Cumhuriyet	savcısı,	
kamu	adına	bir	suç	 işlendiği	 iddiası	 ile	 ilgili	soruşturmayı	yapmak	ve	gerektiğinde	dava	açıp	
bunu	yürütmekle	görevlidir.	Burada	da	hakimlerle	ilgili	olan	göreve	başlamış	olmak,	atanmış	
olmak	ve	ehliyetli	olmak	koşulları	söz	konusudur.		

Savcı,	 yasama/yürütme/yargı	 içindeki	 fonksiyonlar	 ayrılığı	 içerisinde	 nereye	
düşmektedir?	 Savcının	 yaptığı	 iş	 bir	 iddia	 faaliyetidir,	 dolayısıyla	 savcı	 bir	 yargı	 faaliyeti	
yapmaz.	 Bu	 iddia	 faaliyeti	 ise,	 yürütmenin	 bir	 parçası	 olarak	 yapılmaktadır.	 Ancak	 bunun	
yürütmenin	bir	parçası	olması,	cumhuriyet	savcısının	doğrudan	Adalet	Bakanlığı’nın	emirleri	
ile	bağlı	olduğu	anlamına	gelmez.		

Savcının	 hiyerarşik	 amiri	 başsavcıdır	 ve	 başsavcının	 hiyerarşik	 bir	 amiri	 yoktur.	
Başsavcılığın	bünyesinde	görev	yapan	tüm	savcılar,	o	başsavcı	adına	işlem	yaparlar.	Dolayısıyla	
bir	 soruşturmayı	 farklı	 savcılar,	 farklı	 aşamalarda	 yürütebilir.	 Soruşturmayı	 yapan	 ile	
kovuşturmayı	 yapan	 farklı	 savcılar	 olabilir.	 Sonuçta	 hepsinin	 yaptığı	 işlem,	 aynı	 başsavcılık	
adına	yapılmaktadır.	Elbette	ki	duruşmadaki	savcının	duruşma	sonuna	kadar	devam	etmesi	
daha	doğru	olur,	ancak	bunda	kanuni	bir	zorunluluk	yoktur.		Farklı	başsavcılıklar	arasında	böyle	
bir	durum	ise	söz	konusu	olamaz;	çünkü	tüm	başsavcıların	üzerinde	başka	bir	yapı	yoktur.		

Savcının	Bağımsızlığı	
Peki	 savcı	 bağımsız	 olmalı	 mı?	Adalet	 bakanının,	 savcıya	 “dava	 aç”	 veya	 “dava	

açma”	gibi	talimatlar	vermesi	mümkün	değildir.	Burada	daha	önemli	olan	ise,	“dava	açma!”	
talimatı	 verememesidir;	 çünkü	böyle	bir	 emrin	 verilmesinin	mümkün	olması	 halinde,	 suçlu	
olan	bir	kimse	yargı	organının	önüne	dahi	gelmeyecektir.		
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VIII. Hafta

15.11.2016	

Savcının	Tarafsızlığı	
Savcının	tarafsızlığı	ile	ilgili	farklı	görüşler	bulunmaktadır.	Bazı	görüşler,	savcıdan	bir	

taraf	 olarak	 bahsederken,	 taraf	 olmadığını	 ve	 tarafsız	 olması	 gerektiğini	 savunanlar	 da	
bulunmaktadır.	Bu	ikinci	görüşün	dayanağı	ise,	savcının	bir	suç	ile	ilgili	soruşturma	yaparken	
şüphelinin	hem	lehinde	hem	de	aleyhinde	delil	toplamak	zorunda	olması	ve	davayı	açtıktan	
sonra	sanığın	beraatını	isteme	yetkisinin	olmasıdır.	Bununla	birlikte,	kanun	savcının	yasaklılığı	
veya	reddi	ile	ilgili	bir	düzenleme	getirmemiştir,	dolayısıyla	savcı	uyuşmazlığa	bir	taraftır,	ancak	
uyuşmazlığın	bir	tarafı	değil,	kamu	adına	taraftır.	Dolayısıyla	savcının,	tarafsız	olması	gibi	bir	
durum	söz	konusu	değildir.		

Savcının	tarafsız	olması	gerektiğini	savunan	görüş,	hakimin	reddinin	savcıların	reddi	
hakkında	kıyasen	uygulanabileceğini	düşünmüştür	ancak	bize	göre	bu	görüş	yerinde	değildir.	
Nitekim,	 bir	 kanun	 zabıt	 katibinin	 reddedilmesini	 düzenlediyse,	 savcının	 reddedilmesini	
düzenlememiş	 olması	 düşünülemez.	 Dolayısıyla,	 bu	 hükümlerin	 kıyasen	 uygulanması	 da	
mümkün	değildir.	

Savcının	Yükümlülükleri	
Savcının	 en	 önemli	 görevi,	 bir	 suç	 işlendiği	 şüphesinden	 haberdar	 olduğundan	

itibaren	o	suçla	 ilgili	soruşturma	yapmaktır.	Bu	soruşturmayı	doğrudan	kendisi	yapabileceği	
gibi,	 kolluk	 aracılığı	 ile	 de	 yapabilir.	 Soruşturmanın	 en	 tepesinde	 yer	 alan,	 her	 zaman	
cumhuriyet	 savcısıdır.	 Dolayısıyla	 savcının	 talebi	 olmadan	 şüpheli	 hakkında	 herhangi	 bir	
koruma	tedbiri	alınması	da	söz	konusu	değildir.		

Savcı	 soruşturmayı	 yaptıktan	 sonra,	 mahkum	 olma	 olasılığı	 beraat	 etme	
olasılığından	daha	fazla	ise	yeterli	şüpheye	ulaşmış	demektir.	Eğer	yeterli	şüpheye	ulaşamaz	
ise,	 takipsizlik	 kararı	 vererek	 davayı	 açmayabilir,	 veya	 olayda	 bir	 özel	 hukuk	 uyuşmazlığı	
olduğunu	tespit	ederse	veya	ortada	bir	suç	bulunmuyorsa	davayı	açmayabilir.	Peki	olayda	bir	
hukuka	uygunluk	nedeni	varsa,	savcı	davayı	açmalı	mı	açmamalı	mı?	Eğer	olayda	bir	hukuka	
uygunluk	nedeni	varsa,	fiil	baştan	itibaren	hukuka	uygun	demektir;	dolayısıyla	ortada	meşru	
bir	fiil	varsa	savcı	pekala	bunun	davasını	açmayabilir.		

Yeterli	 şüpheye	 ulaşıldığı	 takdirde	 kamu	 davası	 açması	 ve	 bu	 davayı	 yürütmesi	
gerekir.	

Cezaların	infazı	da	cumhuriyet	savcılarının	görevindedir.		
Bazı	hukuk	davalarının	açılmasında	da	cumhuriyet	savcıları	görevlidir.	

Savcının	Yer	Bakımından	Yetkisi	
Savcı,	 görevli	 olduğu	 il	 veya	 ilçede	 işlenen	 suçlarla	 ilgili	 soruşturma	 yürütmekle	

görevlidir.	Savcılar	arasında	yetki	uyuşmazlığı	da	söz	konusu	olabilir.	Bunun	detaylarını	geçtik.	
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Katılan	

Savcı,	 kamusal	 iddia	 makamını	 temsil	 ediyor	 dedik.	 Fakat,	 bir	 de	 bireysel	 iddia	
makamından	söz	etmek	mümkündür.	Bireysel	 iddia	makamını	 ise	katılan	 işgal	eder.	Suçtan	
zarar	gören	mağdurun,	dava	açması	mümkün	değildir	ancak	davayı	açan	savcının	yanında	bu	
davaya	müdahil	olabilirler.		

Katılan,	mad.	237	ve	devamı	hükümlerinde	düzenlenmiştir.	Kovuşturma	evresinin	
her	 aşamasında,	 katılma	 talebinde	 bulunulması	 da	mümkündür	 (ilk	 derecede).	 Dolayısıyla,	
soruşturma	 aşamasında	 bir	 katılma	 talebinde	 bulunulması	mümkün	 değildir;	 çünkü	 ortada	
henüz	bir	dava	yoktur.	

Katılma	için	bir	talepte	bulunulması	şarttır,	ancak	Yargıtay	bir	takım	zımni	olguları	
da	bir	katılma	talebi	olarak	nitelendirmektedir.		

Şikayete	bağlı	suçlarda,	kişi	şikayetten	vazgeçmiş	 ise	artık	katılan	olması	mümkün	
değildir.	

Temyiz	yolunda,	katılma	talebi	ilk	kez	ileri	sürülmese	de,	ilk	derecede	ileri	sürülüp	
reddedilen	bir	katılma	talebi	hakkında	kanun	yoluna	başvurulması	mümkündür.		

Katılanın	Yükümlülükleri	
Duruşmada	 hazır	 bulunması	 şart	 değildir	 ve	 duruşmada	 hazır	 bulunmadığı	 için	

duruşmaya	ara	verilmez;	çünkü	zaten	halihazırda	duruşmaya	taraf	olan	bir	cumhuriyet	savcısı	
bulunmaktadır.	Bunun	haricinde	kanunun	farklı	hükümlerinde	katılana	farklı	haklar	ve	yetkiler	
verilmiştir	 (duruşmadan	 haberdar	 edilmesi,	 belgelerden	 örnek	 isteme	 hakkı,	 tanık	
dinlenmesini	isteme,	kendisine	avukat	tayin	edilmesini	isteme	gibi).		

Katılma	talebinde	bulunduktan	sonra	bu	talebin	geri	alınması	da	mümkündür.	Eğer	
katılan	ölürse,	mirasçıları	arzu	ederlerse	bu	talebi	sürdürebilirler.		

Katılanın,	 sanık	 aleyhine	 kanun	 yoluna	 başvurması	 mümkündür	 ve	 bu	 durumda,	
savcı	temyiz	talebinde	bulunmamış	olsa	da	davaya	bakmayı	sürdürecektir.		

Sanık/Şüpheli	

	Hakimden	sonra	en	önemli	süje,	sanıktır	(veya	şüpheli);	çünkü	muhakemenin	asıl	
amacı	 zaten	 sanığın	 suçu	 işleyip	 işlemediğinin	 tespitidir.	 Nitekim,	 muhakeme	 işleminin	
sonucunda	ceza	tehdidi	altında	bulunan	süje	de	sanıktır.		

Sanık,	hem	bireysel	olarak	bir	süjedir	hem	de	bireysel	savunma	makamını	da	işgal	
etmektedir.		

Bir	 kimseyle	 ilgili	 olarak	 suç	 şüphesi	 öğrenildiğinden	 itibaren	 o	 kişi	 şüphelidir,	
soruşturma	 dava	 açılarak	 sona	 ererse	 ve	 iddianame	 kabul	 edilirse	 kovuşturma	 aşamasına	
geçilir	ve	o	kişi	artık	sanıktır.	Şüphelilik	soruşturmanın	sonuna	kadar,	sanıklık	ise	kesin	hükme	
kadar	devam	eder.	Davanın	düşmesi	durumunda	da	sanık	sıfatı	ortadan	kalkacaktır.			

Şüpheli	veya	sanık,	ancak	gerçek	kişi	olabilir.	Tüzel	kişiler	sanık	veya	şüpheli	olmaz.	
Tüzel	kişinin	faaliyeti	çerçevesinde	işlenen	bir	suç	söz	konusu	olduğunda,	bunların	hakkında	
güvenlik	tedbirleri	uygulanır	ancak	bu	onların	sanık	veya	şüpheli	olduğu	anlamına	gelmez.		

Burada	 bir	 ceza	 davasının	 açılabilmesi	 için,	 ortada	 bir	 ferden	 belirli	 kişi	 olması	
gerekir.	Yani	dava,	ancak	somut	bir	kişiye	karşı	açılabilir.	Ancak	bu,	onun	kimliğinin	bilinmesi	
gerektiği	 anlamına	 gelmez.	 Eğer	 kimlik	 bilinmiyorsa	 ancak	 kişi	 ferden	 tespit	 edilebiliyorsa,	
bunu	hakkında	dava	açılması	mümkün	olabilecektir.		
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Sanığın	 gaip	 olması	 veya	 akıl	 hastası	 olması	 da	 mümkündür,	 sanıklık	 sıfatını	
taşımasına	engel	değildir.		

Sanığın/Şüphelinin	Yükümlülükleri	
Bu	kişiler,	haklarında	verilmiş	olan	kararlara	uymak	zorundadırlar.	Eğer	bu	kararlara	

uymazlarsa,	bu	karar	zorla	yerine	getirilir.		
Sanık,	bir	takım	işlemlerin	yapılması	sırasında	hazır	bulunmak	hak	ve	yükümlülüğü	

altındadır.	Hazır	 bulunma	 işi,	 esas	 itibariyle	 kovuşturma	aşamasında	önem	arz	 eder.	 İfade,	
kolluk	ve	savıcının	dinlemesi,	sorgu	ise	hakimin	dinlemesidir.	Şüpheliyi	öncelikle	davetiye	ile	
çağırırlar,	 bu	 davetiyede	 de	 buna	 uymadığı	 takdirde	 zorla	 getirileceği	 yazılır.	 Dikkat	 etmek	
gerekir	ki,	 ifadeye	çağrı	üzerine	gitmemek	bir	tutuklama	anlamına	gelmez,	zorla	getirme	ve	
tutuklama	farklı	kavramlardır.		

Bir	kimsenin	tutuklanmasını	gerektiren	bir	sebep	varsa,	çağrı	yapılmadan	doğrudan	
zorla	 getirilmesine	 de	 karar	 verilebilir.	 Zorla	 getirme	 kararı,	 savcı,	 hakim	 veya	 mahkeme	
tarafından	verilebilir	ve	kolluğun	böyle	bir	karar	verme	yetkisi	yoktur.		

Kovuşturma	aşamasında	bir	duruşma	hazırlığı	evresi	ve	bir	duruşma	evresi	vardır.	
Duruşma	 hazırlığında,	 zaten	 sanığın	 hazır	 bulunması	 gerekmez,	 sanığın	 hazır	 bulunması	
gereken	evre,	duruşmadır.	Bizim	hukuk	sistemimizde	kural	da,	sanığın	yokluğunda	duruşma	
yapılmamasıdır;	 çünkü	maddi	 gerçekliğe	 ulaşmak	 için	 en	 önemli	 olgu,	 çelişme	 ilkesidir	 ve	
sanığın	 duruşmada	 hazır	 bulunmaması	 durumunda,	 gerçek	 anlamda	 bir	 çelişmeden	
bahsedilemez.	 Dolayısıyla	 kural,	 sanığın	 duruşmada	 hazır	 bulunması	 ve	mazeretsiz	 şekilde	
duruşmaya	gelmemesi	halinde	zorla	getirilmesidir.		

18.11.2016	
(Eksik,	sadece	sonraki	dersin	tekrarları	var)	

Sanığın/Şüphelinin	Hakları	
En	 temel	 hakkı,	 kendisini	 savunma	 hakkıdır.	 Kişi,	 kendisi	 vasıtasıyla	 bireysel	

savunma	 yapabilir	 veya	müdafi	 aracılığıyla	 teknik	 savunma	 yapabilir.	 Bir	 savunma	 için	 ilk	
koşul,	 isnadın	 öğrenilmesidir.	 Yani	 şüpheli	 veya	 sanığın	 kendisini	 savunabilmesi	 için,	 neyle	
suçlandığını	bilmesi	gerekir.		

Söz	 alabilmesi	 gerekir,	 ortaya	 konan	 delillerle	 ilgili	 görüşünü	 ortaya	 koyabilmesi	
lazım.	Son	sözü	de	o	söylemelidir	ki	mahkemeyi	etkileyebilme	imkanı	olsun.		

Sanığın	 bir	 de	 Ceza	 Kanunu’ndan	 kaynaklanan	 hakkı	 vardır,	 bu	 da	 savunma	
dokunulmazlığıdır.		

Bunun	haricinde,	şüpheli	ve	sanığa	mutlaka	haklarının	hatırlatılması	gerekecektir.	
Kendisini	 savunabilmesi	 için	bir	süre	verilmesi	gerekir.	Örneğin	bir	bilirkişi	 raporu	

geldiğinde,	 bu	 rapora	 karşı	 bir	 beyanda	 bulunabilmek	 için	 hakimden	 bir	 süre	 talep	
edebilecektir.	Sorgudan	önce,	duruşmanın	tebliğ	edildiği	tarih	ile	duruşma	günü	arasında	da	
en	az	7	gün	bulunmalıdır.		

Önemli	bir	hakkı	da,	susma	hakkıdır.	Kişi	konuşmaya	zorlanamaz	ve	susmuş	olması,	
onun	 aleyhine	 bir	 delil	 olarak	 esas	 alınamaz.	 Bunun	 haricinde,	 sanık	 susmak	 yerine	 yalan	
beyanda	da	bulunabilir,	yani	gerçeğe	uygun	beyanda	bulunmak	zorunda	değildir.	Bunun	tek	
istisnası	ise,	kimliği	ile	ilgili	sorulan	soruya,	doğru	cevap	vermek	zorunda	olmasıdır.		

Sanığın,	yasayla	kurulmuş	bir	mahkemede,	makul	sürede	yargılanmaya	hakkı	vardır.	
Muhakemenin,	mümkün	olan	en	kısa	sürede	bitirilmesi	gerekmektedir.		
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Müdafiden	 yararlanma	 hakkı	 da	 önemlidir.	 Nitekim,	 silahların	 denkliğinden	
bahsetmek	 için,	 bir	 tarafta	 savcı	 varsa,	 öbür	 tarafın	 da	 müdafiden	 yararlanması	 gerekir.	
Müdafinin,	vekaletname	göstermeden	dosya	incelemesi	mümkündür,	ancak	bu	153.	Madde	
uyarınca	kısıtlanabilir	de.		

Müdafi	

Müdafinin	Yükümlülükleri	
Müdafinin	en	önemli	ödevi,	sır	saklama	yükümlülüğüdür.	Müdafi,	sanığın	 ikrarını	

rızası	 olmadan	 mahkemede	 ortaya	 koyamaz.	 Böyle	 bir	 sır	 saklama	 yükümlülüğünün	
getirilmesinin	nedeni;	şüpheli	ve	müdafi	arasında	bir	güven	ilişkisinin	sağlanmasıdır,	zira	aksi	
takdirde	savunmanın	etkili	bir	biçimde	gerçekleşmesi	mümkün	olmayacaktır.		

IX. Hafta

22.11.2016	

Ceza	Muhakemesi	İşlemleri	

	 Muhakeme	 dediğimiz	 faaliyet,	 bir	 takım	 işlemler	 üzerinden	 yürür.	 Bu	 işlemler	
arasında,	 süjelerin	 veya	 katılanların	 gerçekleştirdiği	 bir	 takım	 işlemler	 yer	 alabilir.	 Buradaki	
mesele,	belli	bir	hukuki	sonuç	doğurmaya	yönelik	işlemler	olmalarıdır.	Bir	hukuki	işlemin	sonuç	
doğurması	için,	işlemi	yapmaya	yetkili	kişinin	iradesinin	bir	ürünü	olması	gerekir	ve	bu	irade	
bir	koşula	bağlı	olmamalıdır.		

	 Hukuki	işlemler,	çoğu	zaman	belli	şekillere	tabidir	ve	bu	şekilde	ortaya	konulmayan	
salt	iradenin	geçerliliğinden	söz	edilemez.	Netice	itibariyle	iradeyi	ortaya	koymalı	olan	kişi,	bu	
iradeyi	hukukun	aradığı	biçimde	ortaya	koymak	zorundadır.	Ceza	muhakemesinde	farklı	işlem	
türlerinden	bahsetmek	mümkündür.		

Sözlü	İşlemler	
Sözlü	işlemler,	esas	itibariyle	duruşmada	söz	konusu	olur,	nitekim	duruşmada	sözlülük	

esastır.	 Kişinin	 durulmada	 sözlü	 bir	 beyanda	 bulunması,	 bu	 savunmayı	 ayrıca	 yazılı	 olarak	
yapmasına	da	engel	değildir.	 Yapılan	 sözlü	 işlemler,	mutlaka	 tutanağa	geçirilmelidir;	 çünkü	
söylenen	bir	sözün	daha	sonrada	ortaya	konup	değerlendirilebilmesi	gerekmektedir.		

Yazılı	İşlemler	
	 Bir	 takım	 muhakeme	 işlemlerinin	 de	 yazılı	 olarak	 yapılması	 gerekir,	 nitekim	

soruşturma	 aşamasında	 yazılılık	 esastır.	 Örneğin	 bir	 tutuklama	 kararının,	 yetkili	 organ	
tarafından	yazılı	olarak	verilmesi	gerekir.	Yazılı	yapılan	işlemlerde	en	önemli	husus	ise,	imzadır.	
Yazılı	işlemi	yapan	kişinin	imzası	bulunmalıdır,	aksi	halde	bu	işlem	geçersiz	kabul	edilecektir.	
İmza,	 mutlaka	 el	 yazılı	 olmalıdır	 ancak	 ana	 metnin	 bilgisayardan	 çıkarılması	 mümkündür.	
Bunun	haricinde,	yazılı	bir	 işlemde	tarih	de	bulunmalıdır.	Yazılı	 işlem,	bir	makama	verilmek	
suretiyle	 hazırlandıysa,	 mutlaka	 yetkili	 makama	 verilmesi	 gerekir,	 yani	 örneğin	 hakime	
verilmesi	gereken	bir	işlem,	kaleme	verilmemelidir.		
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Davranış	Gerektiren	İşlemler	
Bir	takım	işlemler	ise,	ne	sözlü	ne	yazılıdır.	Bunlara	örnek	olarak	arama,	el	koyma	gibi	bir	

davranışı	 gerektiren	 işlemler	verilebilir.	Bunun	yanında,	bu	 işlemlerin	altında	da	 sözlü	veya	
yazılı	dayanak	olan	başka	bir	işlem	söz	konusudur.		

Gizli-Aleni	İşlemler	
	 İşlemler,	aleni	ve	gizli	olarak	da	sınıflandırılabilir.	Aleniyet,	taraflardan	başkalarının	da	

hazır	bulunabileceği	işlemlerdir,	örneğin	istisnai	durumlar	dışında	duruşmalar	alenidir.	Bunun	
bir	 istisnası	 ise,	 küçüklerin	 duruşmalarının	 gizli	 yapılmasıdır.	 Yargılamanın	 dili	 Türkçedir	 ve	
işlemler	Türkçe	yapılmak	durumundadır.	Kişi,	meramını	anlatacak	kadar	Türkçe	bilmiyorsa,	bir	
tercüman	tutulabilir.		

Süreler	
Muhakeme	 dediğimiz	 sürecin	makul	 sürede	 gerçekleşmesi	 gerektiğini	 söylemiştik.	

Dolayısıyla	belli	işlemlerin	de	belli	süreler	içerisinde	yapılması	gerekir.	
• Düşürücü	 Süreler:	 Bunlar	 hak	 düşürücü	 sürelerdir,	 yani	 süresi	 içinde	 işlemin

yapılmaması	halinde	bu	hak	düşecektir	(kanun	yoluna	başvurma	süresi	gibi).
• Koruyucu	Süreler:	Bunlar	da	şüpheli	veya	sanığın	haklarını	korurlar	(örneğin	davetiye

ve	duruşma	arasında	7	gün	olması	gibi).
• Düzenleyici	 Süreler:	 Bir	 işlemi	 yapacak	olan	organı	baskı	 altına	almak	 için	 koyulan

sürelerdir	 (örneğin	 itirazın	 3	 gün	 içinde	 incelenmesi	 zorunluluğu	 gibi)	 ancak	 bu
sürelere	uyulmamış	olmasının	bir	müeyyidesi	yoktur	ve	uyulmaması	işlemi	geçersiz	
kılmaz.		

• Kanuni	Süre:	Hakim	o	süreyi	uzatamaz,	kısaltamaz.
• Takdiri	Süre:	Ne	kadar	olacağı	ise	hakimin	takdirindedir	ve	bunun	uzatılıp	kısaltılması

mümkündür	(bir	kere	belirledikten	sonra	kısaltamaz).

Eski	Hale	Getirme	
	 Kişinin	yokluğunda	yapılan	 işlemlerin	 tekrar	edilmesi	veya	kişinin	bir	hak	düşürücü	

süreyi,	 kendi	 kusurundan	kaynaklanmayan	bir	nedenden	dolayı	 kaçırması	halinde	eski	hale	
getirme	 söz	 konusu	 olabilir.	 Eğer	 kişinin	 hak	 düşürücü	 süreyi	 kaçırmasının	 nedeni,	 süreyi	
unutması	gibi	bir	sebepse,	bu	eski	hale	getirme	sebebi	olarak	kabul	edilemez.		

	 Eski	hale	getirme,	şikayet	 ile	 ilgili	olarak	kabul	edilemez;	 çünkü	eski	hale	getirme	
muhakeme	işlemleri	için	öngörülmüştür	ve	şikayet,	bir	muhakeme	işlemi	değildir.		

	 Bir	karar	verildiğinde,	mutlaka	gidilecek	kanun	yolunun	da	belirtilmesi	gerekir.	Eğer	
bu	belirtilmediyse,	kişi	kusursuz	kabul	edilir	ve	eski	hale	getirme	yoluna	başvurabilir.		

	 Kişi,	 eski	 hale	 getirme	 talebini	 süreyi	 kaçırmasına	 neden	 olan	 mazeretin	 ortadan	
kalkmasından	 itibaren	 7	 	 gün	 içerisinde	 yapmalıdır	 ve	 aynı	 zamanda,	 yapamadığı	 işlemin	
esasına	ilişkin	talebini	de	eski	hale	getirmeye	ilişkin	talebine	iliştirmelidir.	Burada	yetkili	merci,	
o işlem	süresinde	yapılsaydı	nereye	yapılacaktıysa	orasıdır.

	 İnceleme,	 dosya	 üzerinden	 yapılır	 ve	 eski	 hale	 getirme	 talebi	 kabul	 edilirse,	 buna	
ilişkin	karar	kesindir.	Reddedildiği	takdirde	ise,	buna	itiraz	edilmesi	mümkündür.	

	 Eski	hale	getirme	talebi,	kararın	infazını	kendiliğinden	durdurmaz,	yetkili	merciin	aynı	
zamanda	bir	icranın	durdurulması	kararı	vermesi	şarttır.		

	 Kişinin	durulmada	bulunmaması	irade	dışı	ve	kusuru	olmadan	söz	konusu	olduysa,	bu	
durumda	da	eski	hale	getirme	yoluna	başvurmak	mümkündür.	Bu	başvuru	da,	karar	kendisine	
tebliğ	edildikten	itibaren	7	gün	içinde	yapılmalıdır.		
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Yargıç	İşlemleri	
	 Hem	yargılamaya	ilişkin	işlemler,	hem	de	idari	kararlar	söz	konusu	olabilir.	Ancak	daha	

çok,	 yargılamaya	 ilişkin	 kararlar	 verirler.	 Bu	 kararlar,	 hem	 soruşturma	 hem	 kovuşturma	
aşamasında	 olabilir.	 Yargıçlık	 kararı	 ve	 mahkeme	 kararı	 ise	 farklı	 kavramlardır.	 Toplu	
mahkemelerde	verilen	kararlar,	tek	bir	hakim	verdiyse	yargıçlık	kararı,	heyet	halinde	verildiyse	
mahkeme	kararıdır.	Yargıçlık	kararlarına	kural	olarak	itiraz	mümkündür,	mahkeme	kararlarına	
karşı	itiraz	yolu	ise,	istisnaidir.			

	 Son	karar	dediğimiz	şey,	hükümdür.	Bu	karar	ile	yargılama	organı	uyuşmazlıktan	elini	
çeker	ve	bu	hükümle	birlikte	muhakeme	ilişkisi	sona	ermiş	olur.		

	 Son	karardan	önce	ise,	ara	kararlar	söz	konusudur.	Bunlar,	son	karar	esas	teşkil	eden	
ve	 esas	 teşkil	 etmeyen	 kararlar	 olarak	 ayrılır.	 Eğer	 ara	 kararlara	 itiraz	 edilmesi	 mümkün	
değilse,	bunların	kanun	yolunda	hüküm	ile	birlikte	değerlendirilmeleri	söz	konusu	olacaktır.		

Bazı	kararlar	duruşmalı,	bazı	kararlar	duruşma	dışı	verilir.	
	 Kurul	halindeki	mahkemelerde	sanığa	son	söz	verildikten	sonra,	hakimler	müzakereye	

girer.	Müzakere,	kural	olarak	gizlidir	ve	yalnızca	heyetin	üyeleri	katılabilir.	Oyçokluğu	ile	karar	
verirler	ve	en	kıdemsizden,	en	kıdemliye	doğru	oyları	alınır;	böylece	kıdemlilerin	kıdemsizleri	
etkilememesi	amaçlanmıştır.	3	hakimle	yargılama	yapan	bir	mahkemede,	üçünün	de	oyu	farklı	
olabilir.	 Böyle	 bir	 uyuşmazlık	 çıktığında,	 en	 aleyhe	 olan	 oy,	 daha	 lehe	 olan	 oya	 eklenerek	
çoğunluk	sağlanır.		

Savcı	İşlemleri	
	 Savcının	en	temel	işlemi,	iddianame	düzenlemektir.	Bunun	haricinde,	esas	hakkında	

mütalaa	verecektir.	Bunun	haricinde,	takipsizlik	kararı	gibi	bir	takım	kararlar	da	verebilir.	Bu	
bir	 yargılama	 kararı	 değildir;	 çünkü	 henüz	 yargılama	 söz	 konusu	 değildir.	 Araştırma	
işlemlerinden	 de	 bahsedilebilir,	 bunlar	 da	 delil	 toplanması	 için	 yapılacak	 araştırmalardır.	
Koruma	tedbirlerine	ilişkin	işlemleri	de	söz	konusudur.		

25.11.2016	

Delil	

	 Bir	kimsenin,	bir	suç	işlediği	dolayısıyla	cezalandırılabilmesi	için,	bu	suç	teşkil	eden	fiili	
işlediğinin	 ispat	 edilmesi	 gerekir.	 Yani	 iddia	 sübuta	 ermeden,	 kişinin	 mahkum	 edilmesi	
mümkün	değildir.	Eğer	hakim,	kişinin	suç	işlediği	fiili	sabit	görürse,	kişi	cezalandırılacak,	aksi	
halde	 beraat	 kararı	 verilecektir.	 Netice	 itibariyle,	 hakimin	 işi	 fiilin	 işlenip	 işlenmediğini	
araştırmaktır.	Geçmişte	gerçekleşen	bir	olayın	gerçekten	yaşanıp	yaşanmadığını	ise,	geçmişte	
olduğu	iddia	eden	olayı		temsil	eden	bir	takım	hususları	değerlendirerek	tespit	edecektir.	İşte	
bu	tespit	işlemi	sırasında	kullanılan	araçlar,	delil	olarak	adlandırılır.	

	 Delil,	 sadece	 o	 fiilin	 o	 kişi	 tarafından	 işlendiğini	 ortaya	 koyan	 şeyler	 değil,	 aynı	
zamanda	işlenmediğini	de	ortaya	koyan	araçlardır.	Yani	delil	sanığın	lehine	de	olabilir,	aleyhine	
de.	Esas	itibariyle,	ceza	muhakemesinde	yapılan	şey	de,	maddi	gerçeğe	ulaşmak	amacıyla	bu	
delillerin	değerlendirilmesidir.		
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Delil	Serbestisi	
	 Hakim,	tarafların	ileri	sürdüğü	deliller	ile	bağlı	değildir,	kendisi	de	re’sen	araştırma	

yapabilir.	Bunun	haricinde,	ceza	muhakemesinde	her	şey	delil	olabilir	ve	her	hususun,	her	tür	
gereçle	 ispat	 edilmesi	 söz	 konusu	 olabilir.	 Ceza	 muhakemesinde	 delil	 serbestisinin	 kabul	
edilmesinin	 gerekçesi	 ise	 öncelikle	maddi	 gerçekliğe	ulaşmak	olup,	 bunun	 yanında	medeni	
yargılamadaki	hukuki	işlemler	söz	konusu	değildir.	

	 Bununla	birlikte	belli	sınırlı	durumlarda,	belli	bir	ispat	şekli	öngörülmüştür.	Örneğin	
duruşmada,	 duruşmanın	 gereği	 gibi	 yapılıp	 yapılmadığı,	 ancak	 duruşma	 tutanağı	 ile	
ispatlanabilir.		

Vicdani	Delil	Sistemi	
	 Ceza	muhakemesinde	deliller	arasında	herhangi	bir	hiyerarşi	de	söz	konusu	değildir.	

Hakim,	 tüm	 delilleri	 değerlendirir	 ve	 kanaate	 bunun	 sonucunda	 ulaşır;	 buna	 vicdani	 delil	
sistemi	 adı	 verilir.	 Örneğin	 sanığın	 beyanı,	 tanığın	 beyanına	 karşı	 daha	 üstün	 değildir	 veya	
yeminli	tanığın	beyanı,	yeminsiz	tanığın	beyanına	göre	üstün	konumda	değildir.	Hatta	sanığın	
ikrarı	 bile,	 diğer	 delillere	 karşı	 üstün	 değildir.	 Ancak	 hakim,	 vicdani	 delil	 sistemine	 göre	
kanaatini	 verdikten	sonra,	hangi	delile	neden	 itibar	ettiğini	 ve	neden	o	delile	yönelik	karar	
verdiğini	neticesiyle	birlikte	belirtmek	durumundadır.		

	 Hakim,	 bilirkişi	 raporu	 ile	 de	 bağlı	 değildir.	 Ancak	 o	 rapora	 itibar	 etmiyorsa,	 keyfi	
biçimde	raporu	çöpe	atabileceği	anlamına	gelmez,	böyle	bir	durumda	yeni	bir	rapor	aldırması	
gerekir.		

Kanuni	 delil	 sisteminde	 ise,	 kanunun	 belli	 bir	 hususun	 belli	 bir	 delille	
ispatlanabileceğini	 belirtmiş	 olması	 söz	 konusudur,	 ceza	 muhakemesinde	 bu	 delil	 sistemi	
benimsenmemiştir.		

	 Vicdani	delil	sistemi,	hakimin	keyfi	biçimde	hareket	etmesi	anlamına	gelmez,	hukukun	
sınırları	içerisinde	kullanılmalıdır.		

Delillerin	Özellikleri	
• Gerçekçi	olmalıdır:	5	duyu	organı	ile	algılanabilir	olmalıdır
• Akılcı	olmalıdır:	Kehanetler,	rüyalar	delil	sayılmaz
• Temsil	edici	olmalıdır:	Gerçekleştiği	iddia	edilen	olaya	ilişkin	olmalıdır
• Hukuka	uygun	olmalıdır:	En	önemli	özellik	budur,	aşağıda	detaylı	açıklanacak.
• Müşterek	olmalıdır:	Bu	da	önemli,	aşağıda.

Delilin	Hukuka	Uygunluğu	
	 Kanundaki	 delil	 serbestisi,	 delillerin	 elde	 edilmesine	 ilişkin	 bir	 serbestliği	

kapsamamaktadır.	Yani	bu	deliller	her	şekilde	elde	edilemez.	Biz	her	ne	kadar	maddi	gerçeği	
arıyorsak	 da,	 bunu	 ne	 pahasına	 olursa	 olsun	 ve	 gayrı	meşru	 yollarla	 arayamayız.	 Nitekim,	
hukuka	aykırı	olarak	ortaya	konan	deliller	esas	alınarak	verilen	kararlar,	suçsuzların	da	suçlu	
gibi	görülmesine	sebep	olabilecektir.		

	 Delillerin	 hukuka	 uygun	 olarak	 elde	 edilmesi	 gerekir	 ve	 bir	 takım	 delil	 elde	 etme	
yöntemleri	açıkça	yasaklanmıştır.	Örneğin	bir	hekimin,	hastasının	özel	hayatı	ile	ilgili	bilgiler	ile	
ilgili,	kişinin	izni	olmadan	tanıklık	yapması	yasaklanmıştır.	Nitekim	kişi,	her	şekilde	kendi	özel	
sağlığına	 ilişkin	 bilgilerin	 hekimi	 tarafından	 başkalarına	 aktarılacağını	 düşünürse,	 tedavi	
olmaktan	kaçınacaktır	ve	bu	durum,	toplumda	sorunlara	yol	açacaktır.	Bunun	yanında,	kimse,	
kendisinin	 ve	 yakınlarının	 aleyhine	 beyanda	 bulunmak	 zorunda	 bulunamaz	 şeklinde	 bir	
düzenleme	de	getirilmiştir.		
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	 Elde	 ediliş	 yöntemine	 yönelik	 yasakların	 en	 temel	 özelliği	 ise,	 148.	 Maddede	
düzenlenmiştir.	 Bu	 hükme	 göre,	 sanığın	 beyanını	 elde	 ederken	 sayılan	 yöntemlere	
başvurulamaz	ve	bu	yöntemlere	başvurulduğu	takdirde,	bunun	delil	olarak	kabul	edilmesi	
mümkün	değildir.	Hatta,	bu	 ifadeler	rıza	 ile	verilmiş	olsa	dahi	hakim	tarafından	delil	olarak	
nazara	alınmayacaktır.		

	 Ortada	çok	önemli	bir	hukuka	aykırılık	yoksa,	bunun	göz	ardı	edilmesinin	mümkün	
olduğunu	ileri	süren	görüşler	vardır,	ancak	hukuka	aykırılığın	basiti	veya	ağırı	olmaz	ve	bir	
delil	hukuka	aykırı	biçimde	elde	edildiyse,	o	delil	hiçbir	şekilde	nazara	alınamaz.		

	 Bu	 konuda	 Yargıtay’ın	 ilginç	 bir	 kararı	 var.	 Diyelim	 ki	 A,	 B’yi	 telefondan	 arıyor	 ve	
sövüyor.	B	de,	A’nın	sesini	kaydediyor	ve	delil	olarak	savcıya	götürüyor.	Bu	durumda	bu	kayıt,	
hukuka	uygun	bir	delil	olarak	nazara	alınmalı	mıdır?	Yargıtay’a	göre,	böyle	bir	durumda	bir	
meşru	müdafaa	hali	söz	konusudur	ve	dolayısıyla	delil	meşru	olup,	nazara	alınabilir.	Bize	göre,	
burada	meşru	müdafaa	gibi	bir	durum	olmadığı	açıktır,	nitekim	suçun	önlenmesi	söz	konusu	
değildir.	Ayrıca	dediğimiz	gibi,	hukuka	uygunluğun	azı	veya	çoğu	olmaz.	Dolayısıyla	Yargıtay’ın	
bu	kararı,	isabetli	değildir.		

	 Yasak	bir	yol	ile	delil	elde	edildiğinden	hareketle	bir	başka	delile	ulaşıldığı	takdirde,	
bu	delilin	kullanılması	da	mümkün	değildir.		

	 Bir	kimseyi	mahkum	edebilmek	için,	onun	suçluluğu	ispat	edilmelidir	ve	aksi	takdirde,	
mahkum	 edilemez.	 Yani	 kişiden,	 kendisinin	 suçsuz	 olduğunun	 ispatı	 istenemez.	 Dolayısıyla	
önemli	olan	suçluluğun	sabit	olmasıdır	ve	suçluluk	sabit	değilse,	beraat	kararı	verilmelidir.		

Deliller	Müşterek	Olmalıdır	
Delilin	hükme	esas	alınması	için,	duruşmada	ortaya	konması	ve	tüm	tarafların	bu	delil	

üzerinde	bir	söz	hakkı	olması	gereklidir.	Dolayısıyla	hakim,	hususunda	tartışılmamış	bir	delili	
esasa	alarak	hüküm	veremez.	Nitekim,	maddi	gerçekliğe	ulaşmak	için	en	önemli	gereç,	çelişme	
ilkesidir	ve	aksi	halde,	çelişme	sağlanamamış	olacaktır.		

X. Hafta

29.11.2016	

İspatın	Nispiliği	
Vicdani	delil	sistemine	göre	ortaya	bir	takım	deliller	konulur	ve	hakim	bu	deliller	ışığında	

bir	kanaate	varır	dedik.	Dolayısıyla	hakim,	delillerin	arasındaki	boşlukları	akıl	yoluyla	kendisi	
dolduracaktır	ve	burada	ister	istemez	sezgisel	bir	durum	ortaya	çıkacaktır.	İspatın	nispi	olması	
da,	hakimin	bu	boşlukları	doldurmada	son	dokunuşu,	kendi	vicdani	kanaatine	göre	yapmasıdır	
ve	bu	kanaat	kişiden	kişiye	değişebilir.	Dolayısıyla	her	ne	kadar	delil	serbestisi	olsa	da,	deliller	
mutlak	bir	gerçekliği	asla	ifade	edemezler.		

İspat,	 suçun	 hem	 maddi	 hem	 de	 manevi	 unsurları	 açısından	 önemlidir.	 Yani	 hakim,	
ortaya	konulan	deliller	doğrultusunda	neden	kasıtlı	olduğuna	veya	olmadığına	karar	verdiğini	
de	belirtmekle	yükümlüdür.		

Vicdani	 kanaat	 meselesinden	 ortaya	 çıkan	 bir	 başka	 sonuç	 ise,	 şüpheden	 sanık	
yararlanır	 ilkesidir.	 	Muhakeme,	 bir	 şüpheyle	 başlar	 ve	muhakemenin	 sonuna	 geldikçe	 bu	
şüphe	 bir	 kanaat	 haline	 gelir.	 İşte	 hakim,	 bu	 şüpheyi	 bir	 kanaate	 dönüştürdüğü	 anda	
mahkumiyet	kararı	vermelidir	ancak	bu	kanaate	varamazsa	ve	hala	şüphe	söz	konusu	ise,	kişi	
beraat	edecektir.	Şüpheden	sanık	yararlanır	ilkesi,		delillerin	takdir	edilmesi	ile	ilgili	bir	ilkedir,	
ağırlaştırıcı	nedenlerin	varlığının	tespitinde	de	kullanılır.		
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Deliller	ile	İlgili	Ayrımlar	
Anlatmadık.	

Belirti	
Suç	olduğu	 iddia	edilen	bir	olaydan	arta	kalan	 izlerdir	ve	bunlar	 tek	başına	 ispat	 için	

yeterli	değildir.	Örneğin	 suç	mahallinde	adamın	parmak	 izinin	bulunduğu,	o	adamın	orada	
olduğunu	ispat	eder	ancak	fiili	işlediği,	sadece	bu	belirtiye	dayanarak	kabul	edilemez.		

Tanık	Beyanı	
Tanık,	 delil	 değildir;	 delil	 olan	 tanığın	beyanıdır.	 Tanık,	 bir	 şekilde	uyuşmazlığın	 tarafı	

olmayan	ve	bir	şekilde	bu	uyuşmazlıkla	ilgili,	5	duyu	organıyla	bilgi	sahibi	olmuş	kişidir.	Kişi,	bir	
olaya	 bizzat	 şahit	 olabilir	 veya	 bu	olayı	 bir	 başkasından	duymuş	olabilir.	Örneğin	 fail,	 suçu	
işlediğini	tanığa	anlatmış	olabilir.		

Tanık	dinlemeye	yetkili	olan,	kovuşturmada	mahkeme,	hakim	veya	savcıdır.	Dolayısıyla	
kolluğun,	 tanık	 dinleme	 yetkisi	 bulunmamaktadır.	 Kişi,	 bu	 yetkili	 kişiler	 önünde	 beyanda	
bulunmamışsa	bu	bir	tanık	beyanı	değildir,	ancak	bir	belge	delili	olarak	kabul	edilebilir.		

Ceza	muhakemesinde	kişinin	bir	 suçla	 ilgili	 olarak	önceden	delil	 hazırlaması	mümkün	
olmadığı	 için,	 maddi	 gerçeğe	 ulaşmak	 açısından	 tanık	 beyanı	 oldukça	 önemlidir	 ancak	 bu	
delilin	 riski	 de,	 tanığın	 yalan	 söylemesinin	mümkün	olmasıdır.	 	 Bunun	haricinde	en	önemli	
risklerinden	birisi	de,	kişinin	iyiniyetli	olsa	da	olayı	yanlış	algılamış	olmasının	oldukça	muhtemel	
olmasıdır.	 Dolayısıyla	 tanık	 beyanı	 ceza	muhakemesi	 için	 bir	 yandan	 vazgeçilmez	 iken,	 bir	
yandan	da	oldukça	riskli	bir	delil	türüdür.		

Tanığın	yazılı	beyanda	bulunması	söz	konusu	değildir,	ancak	yetkili	kişiler	önünde	sözlü	
beyanda	 bulunabilir.	 Böylece,	 tanığın	 bir	 kurgu	 yaratması	 ve	 yalan	 söylemesinin	 önüne	
geçilmesi	amaçlanmıştır.	

Tanık	olmak	için	aranan	bir	koşul	yoktur,	akıl	hastaları	dahil	herkes	tanık	olabilir.	Ancak	
hakimin,	kanaate	varırken	kimin	tanıklık	ettiğini	de	nazara	alması	gerekir.		

Tanığın	 gerçeğe	 aykırı	 beyan	 vermesinin	 önüne	 geçmek	 için	 bazı	 önlemler	 de	
getirilmiştir.	Bazı	durumlarda,	tanıklıktan	çekinme	hakkı	tanınmıştır	ve	bazı	durumlarda	da	bir	
çekinme	 zorunluluğundan	 bahsedilebilir.	 Bunun	 haricinde,	 tanığa	 doğruyu	 söylemesi	 için	
yemin	 ettirilir.	 Kişinin	 “namusu	 ve	 vicdanı	 üzerine”	 edeceği	 bu	 yeminin,	 onun	 üzerinde	
doğruyu	söylemek	için	bir	baskı	oluşturacağı	düşünülerek	böyle	bir	hüküm	getirilmiştir.	Ancak	
bu	 amaçla	 getirilen	 en	 önemli	 düzenleme,	 yalan	 tanıklığın	 bir	 suç	 olarak	 düzenlenmiş	
olmasıdır.		

Tanıklık,	bir	zorunluluktur.	Bir	ülkenin	yargı	yetkisine	tabi	herkes,	o	yargı	organlarının	
çözmek	 zorunda	 olduğu	 uyuşmazlıklarla	 ilgili	 olarak	 tanıklık	 yapmak	 mecburiyetindedir.	
Dolayısıyla	tanık	mahkeme	tarafından	çağırıldığı	takdirde,	gitmeme	lüksü	yoktur.	Eğer	mazeret	
olmadan	davet	üzerine	gelmezse,	zorla	getirilmesi	söz	konusu	olabilir.	Bunun	tek	istisnası	ise	
Cumhurbaşkanı’dır.	 Ayrıca,	 tanıklıktan	 çekinme	 nedenleri	 düzenlenmiştir	 ve	 bu	 nedenlerin	
varlığı	halinde	tanık,	tanıklıktan	çekinebilir.		

Tanığın	istinabe	yoluyla	dinlenmesi	de	mümkündür.	
Tanık,	 yemin	 etme	 mecburiyetindedir.	 Kişi,	 yeminden	 geçerli	 bir	 sebebi	 olmadan	

çekinirse,	mahkeme	bu	kişiyi	yemin	etmeye	zorlayabilir.	Aksi	takdirde	hakim,	en	fazla	3	ay	için	
disiplin	 hapsi	 uygulayabilir.	 Kişi,	 disiplin	 hapsine	 konulduktan	 sonra	 yemin	 etmeye	 karar	
verdiği	takdirde	çıkarılacaktır.	Disiplin	hapsi,	yalnızca	bir	kez	uygulanabilir,	aynı	kişiye	karşı	bir	
kez	 daha	 disiplin	 hapsi	 kararı	 verilemez.	 Disiplin	 hapsi	 kararı	 uygulanan	 kişinin	 itiraz	 hakkı	
vardır.	15	yaşından	küçükler;	ayırt	etme	gücü	olmayanlar;	suçluyu	kayırmaktan	şüpheli	olanlar	
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veya	 başka	 bir	 davada	 bu	 suça	 iştirakten	 yargılanan	 kişilerin	 yemin	 vermesi	 söz	 konusu	
değildir,	bunlar	yemin	etmeden	dinlenirler.		

Eğer	kişi	tanıklıktan	çekinme	hakkına	sahipse,	bu	hakkı	kullanarak	yeminden	çekinmesi	
de	mümkündür.	Yani	bu	nedenler	mevcutsa,	tanıklıktan	çekinmeden	yalnızca	yemin	etmeden	
çekinebilir.		

Sonuç	olarak	tanığın	ödevleri	gelmek,	yemin	etmek	ve	beyanda	bulunmaktır.	
Tanıklıktan	çekinme	hakkı,	45.	Maddede	düzenlenmiştir.	Bir	takım	yakınlık	ilişkileri	gibi	

nedenler	 söz	 konusudur.	 Ayrıca	 mahkeme,	 sebeplerin	 varlığı	 halinde	 çekinme	 hakkının	
olduğunu	hatırlatmak	zorundadır	ve	eğer	beyan,	bu	hatırlatma	olmadan	alınırsa,	bu	bir	bozma	
sebebi	 teşkil	 edecektir.	 Eğer	 tanığın	 bir	 kanuni	 temsilcisi	 varsa,	 çekinmeye	 de	 o	 karar	
verecektir.	 Eğer	 tanığın	 kanuni	 temsilcisi	 yargılanıyorsa,	 bu	 durumda	 hakkı	 hakim	
kullanacaktır.	Tanık,	çekinme	hakkının	varlığının	gerçek	olduğunu	ortaya	koymak	için	de	yemin	
etmelidir.		

Eğer	 tanık,	 ilk	 kez	 soruşturmada	 beyanda	 bulundu	 ve	 sonra	 çekindiyse,	 bu	 beyanlar	
kovuşturmada	 kullanılamaz.	 Ancak	 ilk	 kez	 kovuşturmada	 beyanda	 bulunup	 çekindiyse,	
duruşmada	verdiği	beyanlar,	daha	sonra	da	kullanılabilir.		

46. maddede,	mesleki	faaliyeti	dolayısıyla	çekinme	hakkı	düzenlenmiştir.	Eğer	mesleki
faaliyet	nedeniyle	bir	sır	saklama	yükümlülüğü	söz	konusuysa,	bu	kişilerin	çekinme	zorunluluğu	
vardır.	Ancak	sanığın	rızası	halinde	de	beyan	vermek	zorundadırlar.		

47. maddede	de,	devlet	sırlarına	ilişkin	tanıklı	düzenlenmiştir.	Hükmün	3.	Fıkrasına	göre
eğer	bir	devlet	sırrı	söz	konusuysa,	bu	konuda	bir	beyan	verilmesi	ve	bunun	bir	delil	olarak	
nazara	 alınması	mümkün	 değildir.	 2.	 Fıkrada	 ise,	 delillerin	müşterek	 olması	 özelliğine	 bir	
istisna	 getirilmiştir.	 Buradaki	 amaç,	 devlet	 sırrı	 olan	 bir	 hususun	 dahi	 mahkemeden	 gizli	
kalmamasıdır	ve	bu	durum,	sanığın	lehine	olabilir.	Nitekim	duruşmadan	herkes	dışarı	çıkarılır	
ve	hakim	ile	taraf,	baş	başa	kalır.	Dolayısıyla	savunma	hakkı,	kısıtlanmış	olacaktır.		

Basın	mensupları	da,	haber	kaynaklarını	açıklamak	için	zorlanamaz.	
Taraflar,	 savcı,	 sanık	 tanık	 getirilmesini	 isteyebilir	 ve	 mahkeme,	 bu	 tanığın	 dinlenip	

dinlenmemesi	yönünde	bir	karar	verecektir.		
Tanık	 geldikten	 sonra,	 öncelikle	 kimliği	 tespit	 edilir,	 iletişim	 bilgileri	 alınır.	 Ardından	

güvenilirliğini	tespit	etmek	için,	ifadeden	önce	ona	bir	takım	sorular	sorulması	da	mümkündür.	
Önce	ortadaki	iddianın	ne	olduğu	ve	neyle	ilgili	tanıklık	yapacağı	anlatılır	ve	hakları	söylenir.	
Ardından	yemin	ettirilir.	Yemin	ettirilirken	duruşmada	hakim	dahil	herkes	ayağa	kalkar,	bunun	
nedeni	 ise	yeminin	ciddiyetini	göstermek	ve	tanık	üzerine	bir	baskı	oluşturmaktır.	Ardından	
hiç	sözü	kesilmeden	beyanda	bulunur.	Daha	sonra	ise,	bu	beyan	ile	ilgili	olarak	soru	sorulması	
mümkün	 olacaktır.	 Konuşurken	 sözünün	 kesilmemesinin	 nedeni,	 tanığın	 yanlış	
yönlendirilmesinin	önüne	geçmektir.		

Tanıklar,	 ayrı	 ayrı	 dinlenirler.	 Yani	 bir	 tanık	 dinlenirken,	 diğer	 tanık	 o	 duruşma	
salonunda	 bulunamaz.	 Bunun	 nedeni	 de,	 tanıkların	 birbirinden	 etkilenmesinin	 önüne	
geçmektir.		

Tanığa,	bildiği	bir	hususa	ilişkin	soru	sorulsa	ve	tanık	bunu	bilmediğini	ileri	sürerse,	bu	
yalan	tanıklık	mıdır?	Bize	göre	“bilmiyorum”	demek,	yarın	tanıklık	anlamına	gelmez,	en	fazla	
beyan	vermediği	için	disiplin	cezasına	tabi	tutulabilir.		
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Gizli	Tanık	
Tanığın,	 tanıklık	 yapmak	 konusunda	 bir	 yükümlülüğü	 vardır	 dedik.	 Böyle	 olduğu	

durumda,	aynı	zamanda	devlet	açısından	da	bir	suçlu	ile	ilgili	olarak	bildiklerini	anlatan	tanığı	
koruma	 yükümlülüğü	 doğmuştur.	 Bu	 nedenle,	 örgütlü	 suçlarda/terör	 suçlarında	 tanığın	
korunması	için	bir	takım	özel	düzenlemeler	getirilmiştir.		

Böyle	 bir	 örgüt	 faaliyeti	 söz	 konusu	 olduğunda,	 kişi	 tanıklık	 yaptığı	 sırasında	
görüntüsünün,	 sesinin	 değiştirilmesi;	 kimliğinin	 gizlenmesi	 mümkündür.	 Hakim,	 tanığa	
kimliğini	açığa	çıkarılacak	soruların	sorulmasını	engelleyebilir.		

Gizli	 tanıklık,	 bazı	 noktalarda	 kaçınılmaz	 olabilir	 ancak	 bunun	 aşırıya	 kaçmadan	
uygulanması	gerekir	ve	gerçekten	zorunluluk	olmadıkça	uygulanmamalıdır.	Ayrıca	AİHM,	bu	
ifadenin	tek	başına	delil	olarak	yeterli	olamayacağını	söylemektedir.	Nitekim	gizli	tanıklık	da,	
savunma	hakkını	kısıtlayacaktır;	çünkü	sanık	tanığın	kim	olduğunu	bilmemektedir.		

Sanık/Şüpheli	Beyanı	
Sanığın	suçu	ikrar	etmesi	dahi	hakimi	bağlamaz	demiştik.	
Sanık,	 bir	 yargıç	 önünde	 beyanda	 bulunursa	 buna	 sorgu,	 savcı	 önünde	 beyanda	

bulunursa	ifade	denir.	Sanığın,	tanıkta	olduğu	gibi	bir	beyanda	bulunma	yükümlülüğü	yoktur,	
sessiz	kalma	hakkı	bulunmaktadır.		

Sanığın	beyanı,	tutanağa	geçirilmek	zorundadır.	
Yasak	 sorgu	 yöntemleri	 kullanılırsa	 bu	 beyan	 geçersizdir,	 bu	 yöntemlere	 rıza	 ile	 dahi	

başvurulamaz.	
Şüphelinin	beyanına	birden	fazla	kez	beyanda	bulmak	gerekebilir,	ancak	kolluk	yalnızca	

bir	kez	ifade	alabilir.	İkinci	ifadeyi	ise	ancak	savcı	alabilir.		

Katılanların	Beyanı	
Kişi	 katılan	 olarak	 davaya	 kabul	 edildiğinde,	 onun	 beyanı	 da	 delil	 olarak	

değerlendirilebilir.	Tanıktan	ziyade,	sanığın	beyanına	benzer	bir	beyandır;	çünkü	katılan	da	bir	
taraftır	 ve	 objektif	 bir	 beyan	 vermesi	 daha	 az	 olasıdır.	 Bunlarda	 da	 yalan	 beyan	 suçu	 söz	
konusu	değildir,	yemin	ettirilmesi	gibi	şeyler	de	söz	konusu	değildir.	

Mağdur	ve	Şikayetçinin	Beyanı	
Bunların	da	zorla	getirilmesi	mümkündür.	

Belge	Delilleri	
Geniş	anlamda	belge,	bir	olayı	 temsil	eden	 insan	yapımı	bir	 ispat	vasıtasıdır.	Belgeler	

açısından	 önemli	 olan	 bir	 mesele	 de,	 bunların	 düzenleyeninin	 belli	 olması	 gerekliliğidir.	
Bunların	düzenleyeni	belli	değilse	de	delil	olabilirler,	ancak	 inandırıcılığı	çok	daha	düşük	bir	
değere	sahip	olacaktır.	Eğer	düzenleyeni	belliyse	ve	güvenilirse,	belge	son	derece	önemli	bir	
ispat	vasıtasıdır.	Bunlar	çoğunlukla	olay	anında	ortaya	çıkar	(kamera	kayıtları,	fotoğraflar	gibi)	
ve	tanık	beyanı	kadar	manipüle	edilmeye	elverişli	değildir.		
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Yazılı	Belge	
Yetkili	kişinin,	bir	olayı	naklettiği	yazılı	belgedir.	Burada	özel	belge	de	resmi	belge	de,	

delil	niteliğinde	olabilir.	Bunun	yanında	resmi	belgelerin,	özel	belgelere	nazaran	daha	kuvvetli	
bir	 ispat	gücüne	sahip	olduğu	kabul	edilir.	Resmi	belgeler,	aksi	 ispat	edilinceye	kadar	 sabit	
olanlar	ve	sahteliği	 ispat	edilinceye	kadar	sabit	olan	belgeler	(duruşma	tutanağı	gibi)	olarak	
ikiye	ayrılır.		

Şekil	Tespit	Eden	Belgeler	
Fotoğraflar,	krokiler,	ses	ve	görüntü	kayıtları	da	belge	niteliğindedir.	Bunların	hukuka	

uygun	biçimde	elde	edilmiş	ve	güvenilir	nitelikte	olması	gerekir.	Hukuka	aykırı	biçimde	elde	
edilmiş	deliller,	hiçbir	şekilde	nazara	alınamaz.		

Belirti	Delilleri	
Belirti,	bir	olaya	ilişkin	o	olaydan	kalan	izler,	eserler	ve	emarelerdir.	Bunlar,	genelde	bir	

kişinin	 iradesi	 dışında	 ortaya	 çıkarlar	 ve	 tek	 başına	 ispat	 güçleri	 yoktur.	 Mutlaka,	 başka	
delillerle	desteklenmesi	gerekir.	Suni	belirti,	insan	eseri	olan	belirtiler,	tabii	belirtiler	de	kan,	
parmak	izi	gibi	doğal	belirtilerdir.	Bu	tür	belirtiler,	adamın	orada	bulunduğunu	göstermekle	
birlikte,	suçu	işlediğini	mutlak	biçimde	göstermezler.		

Delillerin	Değerlendirilmesi	
Ortaya	 konulan	 delillerin,	 bir	 hususu	 ispatlayıp	 ispatlamadığının	 değerlendirilmesi	

gerekir	 ve	 bu	 değerlendirmeyi	 yapacak	 olan,	 soruşturmada	 savcı;	 kovuşturmada	 hakimdir.	
Savcı,	 bu	 delillerin	 yeterli	 şüpheyi	 ortaya	 koyup	 koymadığına	 bakacaktır.	 Hakim	 ise	 yeterli	
delile	ulaştığı	takdirde	mahkumiyet	kararı	verecek,	aksi	halde	beraat	kararı	verecektir.		

Delillerin	değerlendirilmesi	için	bir	teknik	bilgi	şart	olduğu	takdirde,	hakimin	bu	bilgiye	
sahip	olan	bir	kimseden	yardım	alması	gerekecektir,	yani	bilirkişi	atamalıdır.		

Bilirkişi	Raporu	
Bilirkişi,	 yaptığı	 iş	 dolayısıyla	 kamu	 görevlisidir	 ve	 görevini	 yaptığı	 sırada	 suç	 işlerse,	

kamu	görevlisinin	işlediği	suçlardan	sorumlu	olur	ve	aynı	şekilde	ona	karşı	işlenen	suçlar,	kamu	
görevlisine	 karşı	 işlenmiş	 sayılır.	 Bilirkişinin	 bir	 karar	 vermesi	 söz	 konusu	 değildir,	 bilirkişi	
raporu	hakimi	bağlamaz.	Bununla	birlikte	hakim,	atadığı	bilirkişinin	verdiği	raporu	keyfi	olarak	
çöpe	atması	mümkün	değildir,	bu	raporu	beğenmediği	takdirde	yeni	bir	bilirkişi	atamalıdır	ve	
kendisi	bu	konuda	karar	veremez.	Buradaki	esas	mesele,	delillerin	müşterekliğini	korumaktır;	
çünkü	 hakim	 bu	 konuda	 kendisi	 karar	 verdiği	 takdirde,	 bu	 karar	 tarafların	 tartışmasına	
açılmamış	olacaktır.		

Hakim	kendi	hukuki	bilgisiyle	çözebileceği	bir	mesele	ile	ilgili	bilirkişiye	başvuramaz,	
bilirkişiye	 ancak	 hukuki	 meseleler	 dışındaki	 teknik	 meseleler	 için	 başvurabilirler.	 Bununla	
birlikte,	 bizim	 ceza	 hukuku	 sistemimizde	 hakimler,	 hemen	 hemen	 her	 durumda	 dosyayı	
bilirkişiye	göndermektedirler.	Bu	yanlış	bir	uygulamadır.		

Bilirkişi	kusuru	 tespit	edemez,	 bunu	 tespit	 edecek	olan	hakimdir.	Dolayısıyla	örneğin	
trafik	kazalarında	bilirkişilerin	tarafların	kusur	oranını	tespit	etmesi	uygulaması	doğru	değildir.	

Neticede,	 bilirkişiye	 başvurmak	 normal	 şartlarda	 hakimin	 takdirindedir	 ancak	 teknik	
bilginin	gerekli	olduğu	bazı	hallerde	bilirkişi	atama	zorunluluğu	söz	konusudur.		

Bilirkişiye	hakim	veya	savcı	başvurabilir,	ve	kaç	bilirkişinin	atanacağını	da	başvuran	kimse	
o belirler.
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Bilirkişilik	görevi	kural	olarak	kabul	edilmek	zorunda	değildir,	ancak	bazı	hallerde	kabul	
etme	zorunluluğu	düzenlenmiştir.	Bu	zorunluluk	halleri,	65.	Maddede	düzenlenmiştir.		

Bilirkişi,	 görevini	 tarafsız	 ve	 dürüst	 biçimde	 yerine	 getirme	 yükümlülüğü	 altındadır.	
Dolayısıyla	kanun,	bilirkişinin	reddedilebileceğini	de	kabul	etmiştir.	Yani	hakimin	reddine	yol	
açan	sebepler	bulunduğunda,	bilirkişinin	de	bu	şekilde	reddedilmesi	mümkündür.	Bilirkişinin	
kasten	gerçeğe	aykırı	beyanda	bulunması	da	suç	olarak	düzenlenmiştir.		

Aykırı	 düşmediği	 oranda,	 tanığa	 ilişkin	 hükümler	 de	 bilirkişiye	 uygulanır.	 Yani	 çağrı	
üzerine	gelmediği	takdirde	zorla	getirilebilir,	yemin	etme	zorunluluğu	bulunmaktadır,	beyanda	
bulunma	yükümlülüğü	bulunmaktadır.	

Bilirkişi	raporu	bir	delil	değildir,	var	olan	delillerin	değerlendirilmesi	için	bir	araçtır!	

XI. Hafta

6.12.2016	

Uzman	Mütalaası	
Taraflar,	kendileri	haricen	bir	uzmandan	görüş	almak	suretiyle	bunu	mahkemeye	kendi	

elde	 ettikleri	 bir	 araç	 olarak	 sunabilirler.	 Bunlar	 da,	 bilirkişi	 raporunda	 olduğu	 gibi	 hakimi	
bağlayıcı	değildir,	hatta	daha	etkisizdir;	 çünkü	kişiler	bunları	para	karşılığı	aldığı	 için	her	ne	
kadar	objektif	olduğu	düşünülse	de,	kimse	aleyhine	olan	bir	mütalaa	vermez.		

Keşif	
Uygulamada	çok	başvurulan	ve	özellikle	ceza	davalarında	başvurulması	da	gereken	bir	

uygulamadır.	Hakimin,	suçun	işlendiği	yere	veya	suçun	konusuna	5	duyusuyla	temas	etmesidir,	
nitekim	 doğru	 kanaate	 ancak	 bu	 şekilde	 varılabilir.	 Keşfi,	 soruşturmada	 sulh	 ceza	 hakimi,	
kovuşturmada	 ise	 bir	 veya	 birden	 fazla	 hakim	 yapacaktır.	 83.	 Maddede,	 keşif	 yapılması	
sırasında	şüpheli/tanık	ve	müdafinin	keşifte	hazır	bulunabileceği	düzenlenmiştir,	kabul	edilen	
uygulamaya	göre	de	soruşturmada	bunlar	olmadan	da	keşif	yapılabilir	ancak	kovuşturmada,	
bulunmalılardır.		

Keşif	sırasında,	çözümü	teknik	bir	bilgi	gerektiren	bir	konu	varsa,	bilirkişinin	de	orada	
bulundurulabilmesi	 mümkündür.	 Bunun	 sonucunda	 bir	 tutanak	 düzenlenir,	 tutanakta	
bulunması	umut	edilen	ancak	bulunamayan	deliller	de	yazılır.		

Otopsi	
Ölünün	muayenesi	 iki	 şekilde	olur;	adli	muayene	(hekimin,	savcı	huzurunda	dışarıdan	

kaba	bir	şekilde	muayene	etmesi)	ve	otopsi.	Otopsi,	savcı	huzurunda	iki	hekimin	yaptığı,	belli	
usullerle	belli	organların	vücuttan	çıkarılarak	incelenmesi	suretiyle	ölüm	suretinin	anlaşılması	
amacıyla	 yapılan	 muayenedir.	 Son	 hastalığında,	 öleni	 tedavi	 eden	 hekim	 otopsi	 yapamaz;	
nitekim	ölüm	sebebi	kendi	uyguladığı	yanlış	tedavi	olabilir	ve	kanun	bunu	örtbas	etmesinin	
önüne	geçmiştir.		

Yer	Gösterme	
Kişi,	 suçlandığı	 fiille	 ilgili	 olarak	 bir	 beyanda	 bulunmuşsa,	 ona	 hakları	 hatırlatılmak	

suretiyle	yer	göstermesi	istenilir.	Kişi	susma	hakkını	kullanmışsa,	yer	göstermesi	istenemez.		

Ø Gözlem	altına	alma,	vücuttan	örnek	alınması	vb.	gibi	konuları	anlatmadık.
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Koruma	Tedbirleri	

Muhakemenin	amacı	maddi	gerçeğe	ulaşmak	ve	bunun	sonucunda	kişiye	ceza	vermek	
veya	beraat	ettirmektir.	Maddi	gerçeğe	ulaşabilmenin	en	önemli	koşullarından	bir	tanesi	de,	
bunu	mümkün	 olduğunca	 kısa	 sürede	 yapmaktır;	 çünkü	 aksi	 halde	 delillerin	 elde	 edilmesi	
imkansız	hale	gelebilir	veya	cezanın	verilmesinden	doğacak	olan	faydalar	da	ortadan	kalkabilir.	
İşte	maddi	gerçeğe	ulaşmayı	engelleyecek	bir	takım	sebeplerin	ortadan	kaldırılabilmesi	 için,	
kişinin	temel	hak	ve	özgürlüklerini	de	kısıtlayabilecek	bir	takım	tedbirlere	başvurmak	zorunlu	
kılınmıştır.				

Koruma	tedbirleri,	temel	hak	ve	özgürlüklere	getirilen	bir	sınırlama	niteliğindedir	ve	bu	
anlamda,	Anayasa’nın	13.	Maddesindeki	sınırlamalara	 tabidir.	Yani	koruma	tedbirleri	ancak	
kanunla	öngörüldüyse	uygulanabilir	ve	ölçülülük	ilkesine	uygun	olmalıdır.		

Koruma	tedbirleri,	muhakeme	için	bir	araçtır,	yani	geçicidir.	Dolayısıyla	koruma	tedbirine	
başvurulması,	 mahkemenin	 amacı	 değildir.	 Nitekim	 bu	 durumda	 kişi	 hakkında	 hüküm	
verilmeden	 hapsedilmiş	 olacaktır.	 Tedbirin	 koşulları	 ortadan	 kalkarsa	 da,	 bu	 tedbir	
uygulanmaya	devam	edilemez.	

Tedbir,	 görünüşte	 haklıdır.	 Yani	 kişinin	 gerçekten	 suçu	 işleyip	 işlemediği	 o	 aşamada	
henüz	 bilinmemektedir	 ancak	 somut	 deliller	 ile	 görünüş	 itibariyle	 birtakım	 şüpheler	
bulunmalıdır.		

Tedbirin	ölçülü	olması;	daha	hafif	bir	tedbirle	aynı	amaca	ulaşmak	mümkün	ise,	bundan	
daha	ağır	bir	tedbirin	uygulanamaması	anlamına	gelir.	Yani	araç,	amaca	elverişli	olmalıdır.	Bir	
başka	mesele	de	oran	meselesidir.	 Tedbir	uygulanamazsa	muhakemeye	verilecek	 zarar	 ile,	
kişisel	hak	ve	özgürlüklere	yapılacak	olan	sınırlama	arasında	bir	oran	bulunması	gerekir.	Netice	
itibariyle	 belli	 bir	 menfaatin	 nazara	 alınması	 suretiyle,	 tedbirin	 ölçüsü	 kaçtığı	 takdirde	 bu	
menfaate	daha	fazla	zarar	verilmiş	olacaktır.		

1. Tutuklama
En	ağır	koruma	tedbiridir;	çünkü	kısıtlı	bir	süreyle	de	olsa	kişi,	hakkında	bir	kesin	hüküm

bulunmadan	özgürlükten	mahrum	edilmektedir.	Tutuklama,	CMK	mad.	100	vd.	hükümlerinde	
düzenlenmiştir.		

Tutuklama	 kararını,	 sadece	 hakim	 verebilir.	 Bunun	 haricinde	 savcının	 veya	 kolluk	
amirinin	 tutuklama	 kararı	 vermesi	 hiçbir	 şekilde	 mümkün	 değildir,	 bunun	 hiçbir	 istisnası	
yoktur!		

Tutuklama	 her	 zaman	 ihtiyaridir.	 Muhakemenin	 yürütülmesinde	 esas	 olan	
sanığın/şüphelinin	 tutuksuz	 olmasıdır,	 dolayısıyla	 tutuklama	 her	 zaman	 bir	 istisna	
niteliğindedir	ve	bunun	uygulanmasının	zorunlu	tutulduğu	bir	hal	de	yoktur.		

Olayda	muhakeme	 şartı	 varsa,	 tutuklama	 kararı	 verebilmek	 için	 bunun	 gerçekleşmiş	
olması	gerekmektedir.		

Tutuklamanın	somut	koşulları	bulunmaktadır;	

• Kuvvetli	suç	şüphesi	bulunmalıdır
• Bir	tutuklama	nedeni		bulunmalıdır
• Tutuklama,	somut	olayda	orantılı	bir	tedbir	olmalıdır
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Kuvvetli	Suç	Şüphesi	Bulunmalıdır	
Buradaki	 şüphe,	 savcının	 dava	 açmak	 için	 yeterli	 olan	 şüpheden	 daha	 da	 fazla	 bir	

şüphedir.	 Dolayısıyla	 böyle	 bir	 şüphenin	 varlığı	 gerekçesiyle	 kişi	 tutuklandığında,	 savcı	 da	
davayı	 açmak	 mecburiyetinde	 olacaktır.	 Bu	 şüphe,	 hakimin	 sübjektif	 şüphesine	 göre	
belirlenmez,	mutlaka	somut	bir	takım	delillerle	bu	şüphe	gerekçelendirilmelidir.		

Tutuklama	Orantılı	Olmalıdır	
Somut	olayda	verilecek	tedbir,	orantısız	bir	tedbir	ise	bu	uygulanamaz.	Nitekim	kanun	

da	zaten	belli	koşullarda	tutuklama	tedbirinin	uygulanamayacağını	düzenlemiştir.	Üst	sınırı	2	
yıldan	fazla	olmayan	suçlarda,	kasten	vücut	dokunulmazlığına	karşı	işlenen	bir	suç	değilse	veya	
sadece	adli	para	cezasını	içeren	bir	suç	söz	konusu	ise,	tutuklama	söz	konusu	olmayacaktır.		

Adli	 kontrol	 uygulamasının	 yeterli	 olacağı	 bir	 durumda,	 adli	 kontrole	 başvurulması	
gerekir	 ve	 tutuklamaya	 başvurulmamalıdır.	 Eğer	 tutuklama	 isteniyorsa	 da	 adli	 kontrolün	
neden	yeterli	olmadığının	belirtilmesi	gerekir.		

Bir	Tutuklama	Nedeni	Olmalıdır	
Şüpheli/sanığın	bir	kaçma	şüphesi	bulunuyorsa	ve	bu	kaçma	şüphesini	ortaya	koyacak	

bir	 takım	 somut	 olgular	 söz	 konusuysa,	 tutuklama	 nedeni	 var	 sayılır.	 Bu	 nedenle,	 ifadeye	
çağrıldığı	 için	 yurtdışından	 ifade	 vermeye	 gelen	 bir	 kimse	 için	 tutuklama	 kararı	 verilmesi	
mümkün	olmamalıdır,	ancak	uygulamada	görülmektedir,	yanlış	bir	uygulamadır.		

Bunun	yanında,	bir	delil	karartma	şüphesi	bulunmalıdır.	Bu	anlamda	bir	kuvvetli	şüphe	
varsa,	delilleri	karartmasını	önlemek	için	de	kişinin	tutuklanmasına	karar	verilebilir.		

Kanun,	bir	takım	suçları	tek	tek	saymış	(cinsel	saldırı	suçu	gibi)	ve	bu	katalog	suçları	söz	
konusu	olduğunda	da	ayrıca	tutuklama	nedeni	gösterilmesine	gerek	görmemiş	ve	bu	suçların	
işlendiği	 yönünde	 var	 olan	 şüphenin	 kendisini	 tutuklama	 nedeni	 varsaymıştır.	 Peki	 bu	
suçlardan	birinin	işlendiği	yönünde	kuvvetli	bir	şüphe	olduğu	durumda,	tutuklamanın	zorunlu	
olduğu	söylenebilir	mi?	Hayır,	böyle	bir	katalog	suçu	söz	konusu	olsa	bile	esas	olan	her	zaman	
tutuksuz	yargılama	olduğu	için	hakimin	tutuklama	kararı	vermemesi	mümkündür.		

Tutuklama	Kararı	Nasıl	Verilir?	
Soruşturmada,	 her	 türlü	 işlemi	 yapan	 savcıdır.	 Ancak	 tek	 başına	 bir	 tutuklama	 kararı	

verme	 yetkisi	 yoktur	 ve	 bir	 sulh	 ceza	 yargıcına	 tutuklama	 talebinde	 bulunacaktır.	 Bunun	
yanında	bir	sulh	ceza	yargıcı	da,	talep	olmadan	hiçbir	zaman	kendi	kendine	tutuklama	kararı	
veremez.	Bunun	istisnası	ise	sulh	ceza	hakiminin	soruşturmayı	kendisinin	yürütüyor	olmasıdır	
ancak	bu	çok	istisnai	bir	durumdur.		

Kovuşturma	 aşamasında	 ise	 tutuklama	 kararını	 talep	 üzerine	 veya	 re’sen,	 hakimin	
vermesi	mümkündür.	Bu	karar,	mutlaka	yüze	karşı	verilmelidir.		

İş	istinaf	mahkemesinin	önüne	gittiği	durumda,	istinaf	mahkemesi	duruşma	yapıyorsa,	o	
da	re’sen	tutuklama	kararı	verebilir.	Yargıtay	ise	tutuklama	kararı	veremez,	ancak	salıverme	
kararı	verebilir.		

Tutuklama	mutlaka	gerekçeli	olmalıdır.	Savcı	mutlaka	neden	tutuklama	talep	ettiğini,	
dilekçesiyle	 birlikte	ortaya	 koymak	mecburiyetindedir	 ve	 adli	 kontrol	 uygulamasının	neden	
yetersiz	 olduğunu	 da	 mutlaka	 belirtmelidir.	 Uygulamada	 kullanılan,	 kanundaki	 tutuklama	
nedenlerinin	 sayılması	 gerekçe	 anlamına	 gelmez,	 bu	 yanlış	 bir	 uygulamadır.	 Burada,	
soruşturmanın	gizliliği	ile	ilgili	bir	çelişme	söz	konusu	olabilir	ancak	bu	durum,	hiçbir	şekilde	
tutuklamanın	 sebeplerinin	 ortaya	 konulmaması	 için	 bir	 gerekçe	 olamaz.	 Mahkeme	 de,	
tutuklama	 kararını	 mutlaka	 gerekçesinde	 ortaya	 koymak	 mecburiyetindedir.	 Bu	 hem	 ilk	
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tutuklama	 kararı	 için,	 hem	de	 tutuklama	 devam	 ederken	 salıverme	 kararının	 reddi	 için	 de	
geçerlidir;	 çünkü	 salıvermenin	 reddi	 de	 bir	 anlamda	 bir	 tutuklama	 kararıdır	 ve	 tutuklama	
koşullarının	 devam	 ettiği	 anlamına	 gelir.	 Tutuklama	 kararı	 ile	 ilgili	 olarak	 bir	 gerekçe	
göstermek,	ihsas-ı	rey	olarak	görülemez.	

Kişi	 hakkında	 tutuklama	 talep	 edildiğinde,	 zorunlu	 müdafilik	 söz	 konusudur,	 yani	
mutlaka	bir	avukatın	temsili	gerekir	ve	kişinin	avukatı	yoksa,	bunu	mahkeme	sağlayacaktır.		

Tutuklama	 kararı,	mutlaka	 kişinin	yakınlarına	bildirilmelidir.	 Bu	 zorunluluğun	 sebebi,	
tutuklanan	kişinin	ihtiyaçlarının	yakınları	tarafından	giderilmesine	yardımcı	olmaktır.		

Soruşturmada,	savcı	artık	tutuklamanın	gerekli	olmadığı	kanaatine	varırsa,	kendisi	kişiyi	
re’sen	serbest	bırakabilir.	Yani	tek	başına	bir	tutuklama	kararı	veremez	ancak	salıverme	kararı	
verebilir.	Savcının	bu	şekilde	verdiği	bir	karara	itiraz	edilmesi	ise	mümkün	değildir.	Eğer	savcı,	
kovuşturmaya	 yer	 olmadığı	 kararını	 verirse	 de	 tutuklama	 kendiliğinden	 sona	 erecektir.	
Tutuklamanın	süresi	dolduğunda	da	kendiliğinde	hükümsüz	kalacaktır.		

Savcı,	tutuklama	yerine	adli	kontrol	uygulanmasını	istiyorsa,	bu	kararı	kendisi	veremez	
ve	bunun	için	sulh	ceza	hakiminden	karar	almalıdır.	Sulh	ceza	hakimi	bu	konuyla	ilgili	bir	karar	
verir	ve	bu	karara	şüpheli	veya	müdafi	tarafından	itiraz	edilmesi	mümkündür.	Peki	soruşturma	
aşamasında	hakim,	 bu	 karara	 karşı	 çıkarak	 “adli	 kontrol	 yeterli	 olmaz,	 tutuklamaya	devam	
ediyorum”	diyebilir	mi?	Mahkeme,	böyle	bir	karar	veremez.	Ancak	adli	kontrolün	uygulanıp	
uygulanmayacağı	konusunda	bir	karar	verebilir.	Peki	savcı	tutuklama	talebinde	bulunduktan	
sonra,	mahkeme	bunun	yerine	adli	kontrol	kararı	verebilir	mi?	Evet.		

9.12.2016	

Tutuklama	 geçici	 bir	 tedbirdir	 ve	 koşulları	 ortadan	 kalktığı	 takdirde,	 son	 verilecektir	
demiştik.	 Şüpheli/sanık	 her	 zaman,	 koşulların	 ortadan	 kalktığını	 ileri	 sürebilecektir	 ve	
mahkeme	de	tutuklamaya	son	verilmesine	re’sen	karar	verebilir.	Kovuşturmada	mahkemenin	
salıverme	 kararına	 itiraz	 edilmesi	 mümkündür.	 Tutuklamanın	 çok	 ağır	 bir	 tedbir	 olması	
nedeniyle	bunun	belli	aralıklarla	incelenmesi	gerektiği	kanunda	öngörülmüştür.	Yani	tutuklu	
bunu	talep	etmese	bile,	şartların	hala	ortada	olduğu	belli	aralıklarla	kontrol	edilecektir.	Eğer	
bir	tutuklama	sebebi	ortadan	kalkmış	ancak	başka	bir	tutuklama	sebebi	ortaya	çıkmışsa,	 ilk	
karar	 ortadan	 kaldırılacak	 ve	 yeni	 bir	 tutuklama	 kararı	 verilecektir.	 Bu	 inceleme	 aralığı,	30	
günde	birdir.		

Kovuşturma	 aşamasında	 ise	 kural,	 her	 oturumda	 tutuklama	 şartlarının	 tekrar	 kontrol	
edilmesidir,	 bu	nedenle	de	oturumların	 arasında	30	 günden	 fazla	olmaması	 gerekir.	Ancak	
uygulamada	 bu	 her	 zaman	 mümkün	 olmadığı	 için	 bu	 kontrol	 dosya	 üzerinden	 de	
yapılabilmektedir.		

Savcının	 veya	 katılanın	 kovuşturmada	 salıverme	 kararlarına	 itiraz	 edip	 edemeyeceği	
konusu	 tartışmalıdır.	 Bir	 görüşe	 göre	 mahkeme,	 kovuşturma	 aşamasında	 salıverme	 kararı	
verdiği	zaman	katılan	itiraz	ettiği	takdirde	itiraz	mercii	olan	mahkeme	bu	kararı	reddederse,	
üst	mahkeme	alt	mahkemeye	emir	vermiş	olacaktır.	Dolayısıyla	mahkemenin	takdirine	itiraz	
merciinin	karışması	doğru	değildir.		

Tutuklama	Süreleri	
Bazı	 durumlarda	 tutuklama	 kararının	 azami	 olarak	 ne	 kadar	 süre	 için	 verilebileceği	

kanunda	 öngörülmüştür.	 Ağır	 cezaya	 girmeyen	 işlerde	 bu	 azami	 süre	 1	 yıldır	 ve	 gerekçe	
gösterilmek	suretiyle	en	fazla	6	ay	daha	uzatılabilir.	Ağır	cezadaki	 işler	 için	 ise	azami	süre	2	
yıldır	ancak	3	yıl	daha	uzatılması	mümkündür.		
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Bu	sürelerin	kovuşturmada	ve	soruşturmada	ayrı	ayrı	düzenlenmesi	gerekirdi;	çünkü	bu	
şekilde	şüpheli	daha	iddianameyi	bile	görmeden	5	yıl	boyunca	mahkum	edilebilmiş	olacaktır.	
Bu	yanlış	bir	düzenlemedir.		

Bir	adam,	bir	asliye	cezalı	bir	de	ağır	cezalı	suçtan	yargılanıyorsa,	bu	iki	dava	sübjektif	
bağlantı	dolayısıyla	birleşebilir.	Peki	bu	durumda	bu	kişi	kaç	yıl	tutuklu	kalabilir?	Ağır	cezada	
birleştiği	 için	5	yıl.	Eğer	objektif	bağlantı	varsa,	yani	bir	adamın	asliyelik	davası	 ile	başka	bir	
adamın	ağır	cezalık	davası	birleşirse	ne	olacak?	Kaçtı	L	

Temyiz	 aşamasında	 kanun	 yolunda	 geçen	 süre,	 azam	 sürelerin	 hesabında	 nazara	
alınmaz.	Yani	örneğin	bir	adam	4	yıl	tutuklu	kaldıktan	sonra	dosya	temyize	gittiyse	ve	temyizde	
de	2	yıl	sürse,	kanun	yolu	dosyayı	ne	zaman	yerel	mahkemeye	gönderirse,	süre	yeniden	devam	
edecektir.	 Buna	 da,	 hüküm	 özlü	 tutukluluk	 adı	 verilir.	 Bu	 uygulama	 da	 tamamen	 hukuka	
aykırıdır.				

2. Adli	Kontrol
5271	 s.	 Kanun	 ile	 getirilmiş	 bir	 uygulamadır.	 Bu	 aslında	 tutuklamaya	 alternatif	 bir

tedbirler	 bütünüdür	 ve	 tutuklama	 kadar	 ağır	 bir	 tedbirin	 uygulanmasının	 gereksiz	 olduğu	
durumlarda	uygulanacaktır.		

Hakim,	 bu	 kanunda	 sayılan	 tedbirlerden	 bir	 veya	 birkaçını,	 tutuklama	 yerine	
uygulayabilecektir.	Nitekim	bunların	bir	kısmı	bir	koruma	tedbirinden	ziyade,	güvenlik	tedbiri	
niteliğindedir.		

Sayılan	bu	tedbirlerden	konuşulması	gereken,	ev	hapsidir.	Adli	kontrolde,	tutuklamada	
olduğu	gibi	bir	 azami	 süre	getirilmemiştir,	dolayısıyla	ev	hapsi	durumunda	 fiilen	 sınırsız	bir	
özgürlükten	mahrum	bırakma	yetkisi	söz	konusudur.	Dolayısıyla	bizce	bu	yetkiye	bir	süre	sınırı	
getirilmesi	yerinde	olacaktır.		

Adli	kontrol	altında	geçirilen	süre,	cezadan	mahsup	edilemez.	Yani	adam	5	yıl	ev	hapsine	
tabi	 tutulsa	 ve	 daha	 sonra	 hakkında	mahkumiyet	 kararı	 verilse,	 bu	 5	 yıl	 cezadan	mahsup	
edilemeyecektir.	Bu	da	yanlış	bir	uygulamadır,	ev	hapsi	ile	hapis	aynı	şey	olmasa	da,	en	azından	
belli	bir	oranda	mahsup	mümkün	olmalıdır.		

Adli	kontrol	kararı	için	de	kuvvetli	şüphe	söz	konusu	olmalıdır.		
Soruşturmada	adli	kontrol	kararını	savcının	talebi	üzerine	sulh	ceza	hakimi	verecektir.		
Kovuşturma	 aşamasında	 ise	 bu	 karar	 hakim	 tarafından	 talep	 üzerine	 veya	 re’sen	

verilebilecektir.	
Soruşturma	 aşamasında	 kişi	 adli	 kontrole	 tabi	 tutulduysa,	 bunun	 kovuşturmada	 da	

devam	etmesi	için,	mahkemenin	bu	yönde	bir	karar	vermesi	gerekir,	yani	adli	kontrol	otomatik	
olarak	devam	etmez.		

Adli	kontrol	kararı	da	yüze	karşı	verilmelidir.	
Eğer	kişi,	adli	kontrol	kapsamında	kendisine	yüklenen	yükümlülüklere	uymamışsa,	bu	bir	

tutuklama	nedenidir	ve	kişi	hakkında	tutuklama	kararı	verilebilir;	verme	zorunluluğu	yoktur.	
Üst	 sınırı	 2	 yıldan	 az	 olan	 suçlarda	 tutuklama	 normalde	 mümkün	 değilken,	 bu	 şekilde	
verilebilmesi	mümkün	olacaktır.	

Diyelim	ki	tutuklamada	azami	süre	doldu,	adam	salıverildi	ve	adli	kontrole	tabi	tutuldu.	
Adam	da	bir	süre	bu	tedbirlere	uydu,	sonra	uymadı.	Kanun	diyor	ki	bunun	üzerine	tutuklama	
kararı	verilebilir.	Peki	bu	durumda	1	yıl	daha	tutuklama	kararı	verilebilir	mi?	İşte	bu	durumda	
ağır	cezalı	işlerde	en	fazla	9	ay,	asliye	cezalılarsa	2	ay	tutuklama	kararı	verilebilir.		
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XII. Hafta

13.12.2016	

3. Yakalama
Kişinin,	bir	tutuklama	kararı	olmadan	özgürlüğünden	mahrum	edilmesidir.	Yakalama	da

diğer	tüm	tedbirler	gibi	geçici	niteliktedir	ve	uygulanması	için	bir	zorunluluk	bulunmalıdır.	Bir	
kimse	yakalandığında,	cumhuriyet	savcılığına	haber	verilir	ve	onun	talimatı	sonucu	kişi	serbest	
bırakılır	veya	gözaltına	alınır.		

Yakalama,	 yalnızca	 suçüstü	 halinde	 veya	 gecikmesinde	 sakınca	 olan	 hallerde	
uygulanabilir.	Nitekim,	ortada	bir	haki	 	kararı	olmadan	kişinin	özgürlüğü	kısıtlanmaktadır	ve	
ortada	 suçun	 işlendiğine	dair	 ciddi	bir	emare	bulunmalıdır.	Bu	 iki	 koşuldan	biri	 söz	konusu	
olduğunda,	 sıradan	 kişilerin	 de	 geçici	 olarak	 yakalama	 yapması	 mümkündür.	 Böyle	 bir	
yakalamadan	sonra	mutlaka	kolluğa	haber	vermeli	ve	kişiyi	kolluğa	teslim	etmelidir.	Kolluğun	
bu	 noktada	 yapacağı	 ilk	 iş	 de,	 yakalanan	 kişiye	 haklarının	 hatırlatılması	 ve	 durumun	
cumhuriyet	savcısında	bildirilmesidir.	Son	tahlilde,	cumhuriyet	savcısının	talimatı	olmadan	bir	
işlem	yapamaz.		

Vatandaşın	 yakalama	 yetkisi	 olduğu	 gibi,	 tabi	 ki	 kolluğun	 da	 yakalama	 yetkisi	
bulunmaktadır.	Bireyin	yakalama	yapabileceği	koşullarda	kolluk	da	yakalama	yapabilir,	ancak	
bunun	haricinde	de	tutuklama	kararı	veya	yakalama	emri	yanında	gecikmesinde	sakınca	olan	
hallerde	de	yakalama	mümkün	olacaktır.	Kolluk	da	yakaladıktan	sonra	en	kısa	zamanda	savcıya	
haber	vermeli	ve	talimat	beklemelidir.		

Savcı,	her	zaman	ifadeyi	doğrudan	kendisi	almalıdır.	Nitekim	ifade	aldıktan	sonra	derhal	
kararını	verebilecektir.		

Soruşturması	ve	kovuşturması	şikayete	bağlı	olan	suçlarda,	çocuk;	akıl	hastası	vb.	yoksa	
şikayet	olmadan	yakalama	yapılması	mümkün	değildir.	Ancak	kişinin	şikayet	edip	etmeyeceği	
konusunda	muhakeme	yeteneği	olmadığı	hallerde	yakalama	yapılabilecektir.		

Yakalama	anında,	kolluk	kuvvetinin	orantılı	bir	güç	kullanması	da	mümkündür,	kişinin	
kendisine	veya	çevresine	zarar	vermesi	mümkün	olduğu	durumlarda	kelepçe	de	takılabilir.		

Yakalamanın	ardından,	cumhuriyet	savcısı	salıverebilir,	tutuklanması	veya	adli	kontrole	
tabi	 tutulması	 için	 hakim	 önüne	 çıkarabilir	 veya	 gözaltına	 alınmasına	 karar	 verebilir.	 Kişi,	
suçüstü	 halinde	 yakalanmış	 ve	 ortada	 bir	 soruşturma	 dosyası	 olmadığı	 için,	 hakimin	 olay	
hakkında	bilgisi	henüz	yoktur	ve	bu	bilgiye	sahip	olmak	için	bir	gözaltına	alma	kararı	verme	
yetkisi	de	savcıya	verilmiştir.			

a. Gözaltı
Gözaltı,	CMK	mad.	96	hükmünde	düzenlenmiştir.	Gözaltı	süresi,	24	saattir.	Bu	24	saat	

haricinde	ise	yakalamadan	itibaren	hakim	önüne	çıkarılana	kadar	12	saatlik	yol	süresi	vardır.	
Yani	gözaltı	süresi	toplam	36	saati	geçemez.		

Savcının	gözaltı	kararı	verebilmesi	için	bunun	soruşturma	için	gerekli	olması	lazım	ve	suç	
işlendiği	şüphesini	ortaya	koyan	somut	deliller	bulunmalıdır.		

Birden	fazla	kişinin	bir	şekilde	karıştığı	(3’ten	fazla)	ve	olayın	çözülmesi	için	birden	fazla	
kişi	 hakkında	 işlem	 yapılması	 gereken	 durumlarda,	 24	 saatlik	 sürenin,	 cumhuriyet	 savcısı	
tarafından	toplamda	3	gün	daha	uzatılması	mümkündür.	Ancak	bu	uzatma	her	seferinde	1	gün	
içi		yapılabilir.		

Sürenin	sonu	geldiğinde,	cumhuriyet	savcısı	ya	tutuklanması	için,	ya	da	adli	kontrole	tabi	
tutulması	için	sulh	ceza	hakimine	sevk	eder	veya	salıverme	kararı	verir.		
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Kişi	hakim	önüne	çıktıktan	sonra	artık	süreye	tabi	değildir.	
Yakalama	 ve	 gözaltının	 uzamasına	 ilişkin	 kararların	 derhal	 kişinin	 yakınlarına	 da	

bildirilmesi	gerekir	ki	onlar	da	kişiye	hukuki	yardım	sağlayabilsin.		
Yakalama	veya	gözaltı	kararının	ardından	müdafi,	kanuni	temsilci,	eş,	1	ve	2.	Derece	kan	

hısımları	 bu	 tedbire	 son	 verilmesi	 için	 sulh	 ceza	 yargıcına	 başvuruda	bulunabilir.	 Sulh	 ceza	
hakim,	bu	itirazı	reddedebilir	veya	kabul	edebilir.	Eğer	kabul	ederse,	yakalanan	veya	gözaltına	
alınan	kişinin	 savcılıkta	hazır	bulunmasına	emredebilir.	 Yani	 savcıya	der	ki,	 ya	 salıver	ya	da	
tutuklamaya/adli	kontrole	sevk	et.		

CMK	 mad	 91/6	 hükmünde	 önemli	 bir	 düzenleme	 var.	 Bir	 adam,	 bir	 şekilde	
yakalandıktan/gözaltına	alındıktan	sonra	bir	 şekilde	salıverildiyse,	bir	kez	daha	yakalanması	
veya	 gözaltına	 alınması	 için	 yeni	 ve	 yeterli	 delilin	 ortaya	 çıkması	 gerekmektedir.	 Bu	
düzenlemenin	 amacı	 da,	 adamın	 sürekli	 salıverilip	 tekrar	 gözaltına	 alınmasının	 önüne	
geçmektir.		

CMK	mad.	91/4	hükmü,	gözaltı	ile	ilgili	olarak	özel	bir	düzenleme	öngörmektedir.	Burada	
sayılan	suçlardan	biri	söz	konusu	ise	ve	bu	konuda	bir	suçüstü	hali	bulunuyorsa,	bir	mülki	amir	
tarafından	belirlenecek	kolluk	amirleri	tarafından,	24	saate	kadar;	ve	kamu	düzenini	bozacak	
toplumsal	olaylar	sırasında	48	saate	kadar	gözaltı	kararı	verilebilmektedir.	Yani,	gözaltı	kararını	
yalnızca	 cumhuriyet	 savcısının	 verebiliyor	 olması	 kuralına	 önemli	 bir	 istisna	 getirilmiştir.	
Burada	 kolluk	 amiri	 gözaltı	 kararı	 verir	 ve	 bu	 sürenin	 sonunda	 cumhuriyet	 savcısına	 haber	
verir.	 Yani	 cumhuriyet	 savcısına	 haber	 verilmeden	 önce,	 bu	 süreler	 boyunca	 gözaltında	
kalabilecektir.	 Bu	 düzenleme	 sonucu	 adli	 kolluğun	 görevine	 giren	 bir	 konu,	 idari	 kolluğun	
faaliyetine	 sokulmuştur	 ve	 savcının	 talimatı	 olmadan	bir	 işlem	 yapamayacak	 olan	 kolluğun	
gözaltı	kararı	vermesi	son	derece	gereksizdir.	Nitekim,	bunun	ardından	savcı	da	gözaltı	kararı	
verirse	süre	iyice	uzamış	olacaktır.		

b. Yakalama	Emri
CMK	mad.	98	hükmünde	düzenlenmiştir.	Savcı,	bir	şekilde	adamı	bulamıyorsa	sulh	ceza	

hakiminden	yakalama	emri	düzenlenmesini	istemektedir.	Gıyabi	tutuklama	ile	bunun	farkı	ise,	
yakalama	emrinin	 tutuklamanın	şartlarına	 tabi	olmamasıdır.	 İtiraz	mercii	de	yakalama	emri	
düzenleyebilir.		

Soruşturmada	yakalama	emrini	savcının	talebi	üzerine	hakim	düzenler.	Kovuşturmada	
ise	kişinin	kaçması	durumunda	re’sen	bir	yakalama	düzenlenmesi	mümkündür.		

Bu	tip	bir	yakalama	da,	yakalananın	yakınlarına	bildirilmelidir.	
98/2	 hükmünün	 gerçekleşmesi	 durumunda	 kolluk	 tarafından	 bir	 yakalama	 emrinin	

düzenlenmesi	de	istisnai	olarak	mümkün	olacaktır.		

4. Arama
Arama,	muhakemeyi	gereği	gibi	yapabilmek	ve	hükmü	gereği	gibi	infaz	edebilmek	için

gerekli	olan	bir	şeyi	bulmak	için	yapılan	bir	işlemdir.	Arama,	adli	arama	ve	önleyici	arama	olmak	
üzere	ikiye	ayrılır,	biz	ise	yalnızca	adli	aramayı	anlatacağız.		

Adli	arama,	suç	gerçekleştikten	sonra	yapılan	arama	işlemidir.	Bir	arama	yapılabilmesi	
için,	 öncelikle	 kişinin	 yakalanabileceği	 hususunda	makul	 bir	 şüphe	 olması	 gerekmektedir.	
Kişinin	 üstü,	 eşyası,	 konutu	 veya	 işyeri	 aranabilir.	 Aramanın	 amacı,	 delil	 elde	 etmek	 ve	
müsadereye	tabi	olacak	eşyayı	bulmaktır.		

Arama	 da,	 konut	 dokunulmazlığı;	 kişinin	 özel	 hayatı	 gibi	 temel	 hak	 ve	 özgürlükleri	
sınırlayan	bir	koruma	tedbiridir.	Özellikle	bir	üst	aramasında,	eğer	ortada	görünen	silah		vb.	
gibi	bir	şey	varsa	bu	bir	arama	tedbiri	değildir.		
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Makul	şüphe,	kuvvetli	suç	şüphesinden	daha	zayıf	bir	şüphedir.	Yani	elimizdeki	veriler	
böyle	 bir	 şüphe	 ortaya	 çıkıyorsa,	 kişinin	 yakalanabileceği	 konusunda	 makul	 bir	 şüphe	 söz	
konusudur.		

Arama	konusu	olan	konut	vb.,	şüpheliye	ait	olmak	zorunda	değildir.	Ancak	bir	başkasının	
konutunda	arama	yapılacaksa,	bunun	suç	ile	arasındaki	bağlantıların	da	deliller	ile	gösterilmesi	
zorunludur.	 Arama	 kararını	 da	 hakim	 verir	 ve	 kolluğun,	 arama	 kararı	 verme	 yetkisi	
bulunmamaktadır.	 Peki	 kişi,	 kaçtıysa	 ve	 bir	 konutun	 içine	 girdiyse	 ve	 konut	 sahibi	 de	 rıza	
gösteriyorsa,	 bu	 hal	 arama	 yapılabilmesi	 için	 yeterli	 midir?	 Kural,	 arama	 kararının	 hakim	
kararına	dayanmasıdır	ancak	gecikmesinde	sakınca	olan	bir	hal	olduğu	takdirde	cumhuriyet	
savcısı	arama	kararı	verebilir;	eğer	savcıya	ulaşılamıyorsa	kolluk	amirinin	yazılı	emri	ile	arama	
yapılabilir	ancak	kolluk,	konutta	ve	işyerinde	yapılacak	aramaya	karar	veremez.	Kolluğun	bu	
durumlarda	bir	arama	kararı	verme	yetkisi	yoktur.		

Arama	kararında,	o	fiil	ile	ilgili	olarak	neyin	arandığının	da	mutlaka	yazılması	gerekir.	
Konut	ve	 işyerinde	arama	yapılabilmesi	 için,	 savcının	da	arama	sırasında	hazır	olması	

gerekir.	Savcının	hazır	olmaması	durumunda	ise	ihtiyar	heyetinden	iki	kişinin	bulundurulması	
gerekir.	 Bunun	 nedeni,	 aramanın	 usulüne	 göre	 yapılıp	 yapılmadığının	 kontörlü	 ve	 daha	
önemlisi,	delil	yerleştirilmesinin	önüne	geçilmesidir.	Aramada	savcı	bulunmadıysa	ancak	bir	
delil	bulunduysa	ne	olur?	Yargıtay’a	göre,	böyle	bir	durumda	esaslı	bir	hukuka	aykırılık	yoktur	
ve	arama	gayrı	meşru	hale	gelmez	ancak	bu	karar	düzenlemenin	tüm	mantığına	aykırıdır	ve	
yanlıştır.		

120. maddede,	 aramada	kimlerin	hazır	bulunabileceği	düzenlenmiştir.	 Burada	 sayılan
kişilerin	hazır	bulunması	mümkündür	ancak	bunlar	gelmeden	de	arama	işlemine	başlanması	
mümkündür.	 Yani	 örneğin	 avukat	 orada	bulunmak	 isterse	 ona	 engel	 olunamaz	 ancak	 eğer	
hazır	bulunmaz	ise	de	beklenmez.		

Arama	 sonucunda,	 mutlaka	 bir	 tutanak	 düzenlenecektir.	 Bir	 işlemin	 hukuka	 aykırı	
olduğunu	iddia	eden	biri	varsa	da,	bu	görüşünü	mutlaka	tutanağa	geçirtmelidir.		

Arama	sonucunda	aranan	şeylere	ulaşıldığı	takdirde	bunlara	el	konulması	mümkündür.	
Kolluk	 güçleri	 bunlara	 el	 koyabilir,	 ancak	 bunları	 inceleyebilme	 hakkına	 sahip	 değildirler.	
Bunları	 ancak	 savcı	 veya	 hakim	 inceleyebilir.	 Savcı	 ve	 hakim	 dışında	 kimselerin	 okumasını	
engellemek	için,	bu	belgelerin	sahibi	belgeleri	kapatıp	mühürleyebilir.	Mühürleme	işlemi	söz	
konusu	olursa,	bu	mührün	açılmasında,	mührü	kim	koyduysa	o	da	çağırılmalıdır.		

125. maddede	ise	devlet	sırları	ile	ilgili	özel	bir	düzenleme	söz	konusudur.	Bu	düzenleme,
devlet	sırrına	ilişkin	tanıklığa	benzer	bir	düzenlemedir.	Bu	düzenlemeye	göre,	belge	devlet	sırrı	
niteliğinde	ise	mahkeme	bunu	inceler,	suçu	aydınlatacak	olan	bilgileri	tutanağa	kaydeder	ve	
gerisini	gizli	tutar.	Ancak	bu	sorunlu	bir	düzenlemedir,	nitekim	hakime	dahi	%100	güvenilemez	
ve	delillerin	müşterekliği	de	ihlal	edilmiş	olacaktır.		

16.12.2016	
(Ece	Özden)	

Ø Hem şüphelinin hem diğer kişilerin üzeri, eşyası vs. aranabilir. Diğer kişiler üzerinde
arama yapılabilmesi için bu aramadan delil elde edileceğini kabul etmeye olanak
sağlayan veriler olmalıdır.

Ø Aramaya konu olabilecek eşyanın bulunacağına dair makul şüphe olmalı. Hayatın
olağan akışına göre yaptığımız değerlendirmeye göre öyle bir şeyin varlığına dair
şüphedir dedik.
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Ø Kişinin üzeri, aracı, konutunda arama yapılabilir. Ama konutta gece vakti arama
yapılamaz.

Neden? Konutta yapılan arama konut dokunulmazlığını ihlal edeceği için gece yapılır
hem de daha sağlıklı yürür. Ama arama gündüz başlarsa akşam oldu diye yarım bırakılmaz! 
Bu kişiye delilleri karartma fırsatı verir. 

Ø Belli kişilerin yakalanması açısından veya suçüstü gecikmesinde sakınca olan
hallerde gece vakti de arama yapılabileceğini kabul eder kanun.

Ø Arama kararının gecikmesinde tehlike varsa cumhuriyet savcısı arama kararı
verebilir. Cumh savcısına ulaşılamazsa kolluk amiri yazılı emriyle bu kararı
verebilecektir. Ama yine gecikmesinde sakınca olması aranır. Konutlarda,
..işyerlerinde kolluk amiri emriyle arama yapılamaz.

Ø Aramada avukatın bulunmasına engel olunamaz ama avukatın gelmesi de
beklenmez.

Ø Arama yapılacak sonunda tutanak düzenlenecek ve ilgililere verilecek. Ne kadar
sürede arama yapıldığı kimlerin bulunduğu vs. hepsi yazılır.

El Koyma 
Ø Kişi rıza gösterirse malvarlığı zaten alınıyor, rıza göstermezse el koyma mümkündür.
Ø CMK 123- delil teşkil edebilecek müsadereye konu olabilecek bir mal var ve malın

zilyedi nerede olduğu biliyor bu halde yerini gösterme yükümlülüğü altındadır. Eğer
söylemezse tanıklıktaki disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Ø Bunun olması için zilyedin bunun kim olmaması lazım?

Şüpheli olmaması gerekir yoksa şüpheliye kendi aleyhinde delil göstermeye zorlamış 
olursunuz. Ayrıca bu kişiler tanıklıktan çekinebilecek kişiler de olmamalı. Onlara da zorla yer 
gösterme yükümlülüğü getiremezsiniz. 

Ø Kişinin rızası hilafına el koyma mülkiyet hakkına getirilen sınırlamadır.
Ø Arama esnasında bulunan şeylere el konulabilir. Ama CMK 126da el konulamayacak
şeylerden bahseder.

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 
Madde 126 – (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan 

çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça 
elkonulamaz. 

Neden? Bu kişilerin tanıklıktan çekilme hakları varsa bu teminatı korumak adına bunlara 
el konulamayacağı düzenlenmiştir. AMA buna el konulamaması için onun tanıklıktan 
çekinebilecek kişinin elinde bulunması lazım. Başkasının elinde ise el konulabilir. 
Ayrıca bu kişilerin de şüpheli veya sanık olmaması lazım. Yani tanıklıktan çekinebilecek bir 
kişi ama aynı zamanda kendi hakkında suç şüphesi varsa artık el konulabilir! Şüpheli veya sanık 
ise bu hüküm uygulanmayacaktır. 

Ø El koyma kararını hakim verir.
Ø Soruşturmada- gecikmesinde sakınca varsa savcı; ulaşılamıyorsa kolluk amiri el koyma

emri verebilir.
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Ø Hakim kararı olmadan el koyma işlemi yapılırsa bunun 24 saat içinde görevli hakim
onayına sunulması gerekir. Çünkü mülkiyet hakkına bir müdahale var, hakim onayından
geçmeli. Aksi halde el koyma kendiliğinden ort kalkar- 48 saat içinde karar vermezse
el konulan eşya zilyedine iade edilecektir.

Ø Yine tutanak tutulacaktır. İlgililere verilir. İşlem yapıldıktan sonra suçtan zarar görene
de bildirim yapılır.

El Koymanın Özel Türü: 
CMK 128. Kuvvetli şüphe olacak + bu MV değerlerinin o suçun işlenmesinden elde 

edilmiş olacak. 
Sonuç olarak başkasının zilyetliğinde olsa bile işlemi yapmak mümkün. 

Önemli nokta, kanunun sadece 2.fıkrasında belirtilen suçlar için bu tedbir uygulanabilir! Ayrıca 
bu kararın alınabilmesi için suçun türüne göre belli kurumlardan rapor alınması gerekiyor.  
Sulh ceza hakimi böyle bir kararı verebilir. 

Postada elkoyma 
Madde 129 – (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta 
hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir. 

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine
elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde 
bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin 
huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya 
Cumhuriyet savcısına teslim edilir. 

(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış
tedbirler ilgililere bildirilir. 

(4) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına
gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur. 

Önemli olan şey, kolluk bunların içeriğini görme yetkisine sahip değildir. Bu nedenle 
mühürleme işlemi yapılıyor. 
Soruşturma ve kovuşturma amacına zarar vermeyecekse ilgililere bilgi veriliyor. Sizin şu 
belgenize el konuldu diye. Ama zarar verecekse haber verilmemesi mümkündür. 

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 
Madde 130 – (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla 

ilgili olarak Cumhuriyet savcısının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden 
bir avukat aramada hazır bulundurulur. 

(2) Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından bürosunda arama
yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların avukat ile müvekkili 
arasındaki meslekî ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya 
paket içerisine konularak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, 
soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden 
istenir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye ait 
olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhâl avukata iade edilir ve yapılan işlemi belirten 
tutanaklar ortadan kaldırılır. Bu fıkrada öngörülen kararlar, yirmidört saat içinde verilir. 

(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro başkanı veya
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onu temsil eden avukatın karşı koyması üzerine ikinci fıkrada belirtilen usuller uygulanır. 

Neden böyle bir hüküm getirilmiştir? 
Amaç savunma hakkının zedelenmesinin önlenmesi ve garanti altına alınması. 
Bir avukat bürosunda arama yapılabilmesi için hakim kararı şarttır ve cumh savcısı denetiminde 
arama yapılması gerekir, mutlaka savcı orada olmalıdır. Ayrıca baro başkanı veya onun 
görevlendirdiği bir avukat olacak. 

2.fıkra sadece o müvekkile değil başka müvekkile de ait olabilir. Gerçekten öyle bir
ilişkiye aitse iade edilecektir. 

3.fıkra- yine müvekkille arasındaki ilişkiye ilişkin ise itiraz etmesi ve hakimden bu
konuda karar alması mümkündür. 

İade 
Soruşturmada savcı, kovuşturmada mahkeme iadeye karar verir. 
El konulan eşyanın mahkemeden talep edilmesi her şamada mümkün ve reddedilirse 

itiraz da mümkündür. 

Diğer Bazı Tedbirler: 
Kayyım Atanması: 

Şirket yönetimi için kayyım tayini (1) 
Madde 133 – (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda 

kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması 
halinde; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin 
yürütülmesiyle ilgili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve 
işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin 
ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare 
yetkilerinin tümüyle kayyıma verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret 
sicili gazetesinde ve diğer uygun vasıtalarla ilan olunur. (1) 

Bu sadece 133’te sayılan katalog suçlar bakımından uygulanabilir. Şirket onun olmuyor 
tabi, işleyişiyle ilgili sorumlu oluyor. 

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve 
elkoyma  

Madde 134(1) – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan 
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması 
halinde, 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 tarafından karar 
verilir.(1) 

(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya  gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde 
çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere 
elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan 
cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.  

(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün
verilerin yedeklemesi yapılır. 

(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline
verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (1) 

(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin
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tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu 
husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.  

3.fıkra ve 4. Fıkra nedeni endir?
Delillerin değiştirilmesini önlemek amacıyla kopyası çıkarılır. 

Soru: Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde der. Hem 
kuvvetli suç şüphesini ort koyan deliller var diyor hem de başka delil elde etme imkanı yok 
diyor bunda çelişki yok mu? 

Yok, kuvvetli suç şüphesinin ilerisine geçecek şekilde, bir kanaate vardıracak şekilde 
bir delil elde etmenin mümkün olmamasıdır bu.  
Bunu sadece bilgisayar olarak düşünmeyin harici bellek akıllık telefon gibi veri işleyen her şey 
bu hükme dahildir. Dolayısıyla bunlara el konulacaksa yine bir kopyası alınıp yedeklenir. 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması(1)(2) 
Madde 135 – (1) (Değişik: 21/2/2014–6526/12 md.) 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, 
ağır ceza mahkemesi* veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının 
kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi (…)(3) dinlenebilir, kayda 
alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin 
onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya 
mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl 
kaldırılır. Bu fıkra uyarınca alınacak tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. 
İtiraz üzerine bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır. (3)

… 

(4) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir
uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını
tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok iki ay
için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir. (Ek cümle: 25/5/2005 – 5353/17 md.) Ancak,
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, mahkeme
yukarıdaki sürelere ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı
geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir.(2)

Yani sulh ceza hakimi veya gecikmesinde sakınca olan hallerde savcı verecek.  Kuvvetli 
suç şüphesi+ başka şekilde delil elde etme imkanı olmayacak. 
Bu da yine sadece sayılan katalog suçlarda verilebilir. 
Önemli nokta, şüpheli ile tanık arasındaki konuşmaların kayda alınması mümkün değildir. 
Alınırsa imha edilmeli. Bu ne zaman uygulanmaz? O kişi de şüpheli ise bu uygulanmaz. 

Rüşvet suçundan mahkum oldu telefon dinlemesi deliline dayanarak mahkum edildi. Kanun 
yolunda rüşvet delil burada hakaret var diye bozdu. Bu nasıl hakarete dönüşür? 

- Görevinin gereği olan bir şeyi yapmak için para teklif etmek rüşvet olmaz ama kamu
görevlisine hakarettir şeklinde Yargıtay’ın bir içtihadı var. Saçma bir karar aslında. Bir
ara dönem oldu rüşvet suçu olmaktan çıkarıldı sonra tekrar rüşvet suçudur denmişti.
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İlk mahkemeye geldi o da tamam hakarettir dedi. Telefon dinlemelerine dayanabilir mi? 
Sadece katalogda sayılan suçlar için telefon dinlemesi delil değeri taşır! İletişimin 
denetlenmesine imkan veren suçtan başka suç hakkında hüküm kuracaksanız yani burada 
hakaretten hüküm verilecekse o delile dayanamaz. 

XIII. Hafta
20.12.2016

138. maddede,	 tesadüfen	 elde	 edilen	 delillerden	 bahsedilmektedir.	 Yani	 arama	 veya
elkoyma	 tedbiri	 uygularken	 aranan	 delilden	 farklı	 bir	 delille	 karşılaşıldığı	 durumda	 ne	
yapılacağı	 düzenlenmektedir.	 Bu	 durumda	 delille	 karşılaşan	 kimse,	 bunu	 savcıya	 teslim	
edecektir.		

138/2	hükmünde	 ise,	başka	suça	vücut	verecek	bir	delile	 ilişkin	hususta	ne	yapılacağı	
düzenlenmiştir.	Bu	suç,	135.	Maddede	sayılan	suçların	arasında	yer	alıyorsa,	bunun	bir	delil	
değeri	olabilir	ancak	aksi	takdirde,	bunun	hiçbir	delil	değeri	yoktur.		

Tazminat	
Koruma	 tedbirleri	 ile	 ilgili	 olarak	 gayrimeşru	 bir	 tedbir	 söz	 konusu	 olduğunda	 bir	

tazminata	hak	kazanması	söz	konusu	olabilir.	Bu	konu	141.	Maddede	düzenlenmiştir,	çok	da	
önemli	değil;	kitaptan	okunabilir.			

Soruşturma	Evresi	

Muhakeme	dediğimiz	şey,	yani	suç	isnadı	altında	olan	kimsenin	o	suçu	gerçekten	işleyip	
işlemediğini	 anlamak	 için	 uygulanan	 faaliyet,	 soruşturma	 ve	 kovuşturma	 adı	 altında	 iki	
evreden	oluşur.	 Soruşturma	evresinde,	esas	amaç	kovuşturmaya	geçmek	 için	yeterli	delilin	
olup	olmadığıdır.		

Soruşturma,	 bir	 cumhuriyet	 savcısının	 suç	 işlendiği	 konusunda	 haber	 edindiği	 andan	
iddianamenin	kabulüne	kadardır;	iddianame	kabul	edildiğinde	ise	kovuşturma	evresine	geçilir.	
Savcı,	suç	işlendiği	konusunda	pek	çok	şekilde	haber	alabilir.	Bunun	en	temel	yollarından	biri	
de,	ihbardır.	İhbar,	bir	kimsenin	bir	suç	işlendiğini	savcıya	herhangi	bir	şekilde	(sözlü,	yazılı	vb.)	
bildirmesi	anlamına	gelir.	Hatta	ihbarı	yapanın	kimliğinin	bilinmesi	bile	şart	değildir.		

İhbarın,	 cumhuriyet	 savcılığı	 dışında	 başka	 makamlara	 (kolluk	 gibi)	 yapılması	 da	 söz	
konusu	olabilir.		Ancak	bu	makamların	ihbarla	ilgili	işlem	yapma	yetkileri	yoktur,	ihbarı	derhal	
cumhuriyet	savcısına	bildirmelidirler.		

Bunun	 haricinde,	 belli	 bazı	 kişilerin	 savcılığa	 bir	 suç	 duyurusunda	 bulunmaları	 da	
mümkündür.	 Örneğin	 bir	 kamu	 görevlisi,	 göreviyle	 ilgili	 olarak	 bir	 suçun	 işlendiğini	
öğrendiğinde	bununla	ilgili	bir	suç	duyurusunda	bulunması	zorunludur.	

Bir	talep	veya	müracaat	ile	de	suçun	savcı	tarafından	öğrenilmesi	mümkündür.	
Cumhuriyet	 savcısı,	 suçu	 öğrendiği	 takdirde	 kolluktan	 yardım	 alarak	 gerekli	

araştırmaları,	işlemleri	yapacaktır.	Bunu	yanında	da	bir	takım	kamu	görevlilerinden	gerekli	bilgi	
ve	belgeleri	 isteyebilir.	Burada	önemli	mesele,	bir	takım	tedbirleri	uygulayabilmesi	 için	sulh	
ceza	hakiminden	bir	karar	alması	gerektiğidir.		

Adli	kolluk,	polistir.	Bunlar,	suç	sonrası	işlemler	ile	ilgili	göre	yaparlar,	savcıya	bağlıdırlar	
ve	savcının	bu	konudaki	talimatlarına	uymak	mecburiyetindedirler.	

Savcı,	 suçun	 işlendiği	 ile	 ilgili	 bilgi	 edindikten	 sonra	 kolluk	 mahiyetiyle	 araştırmaya	
koyulacaktır	 ve	 bu	 araştırmada	 şüphelinin	 hem	 aleyhine,	 hem	 lehine	 delil	 toplamalıdır.	
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Nitekim	savcının	görevi,	bir	suç	işlendiği	iddiasını	araştırmaktır	ve	eğer	gerçekten	yeterli	delile	
ulaşırsa	dava	açacak,	aksi	halde	kovuşturmaya	yer	olmadığı	(takipsizlik)	kararı	verecektir.		

Savcının	 bir	 iddianame	 düzenlemesi	 için,	 suçun	 işlendiği	 yönünde	 yeterli	 şüphe	 söz	
konusu	olmalıdır.	Böyle	bir	yeterli	şüphe	şartının	şart	koşulmasının	nedeni,	yargının	iş	yükünün	
gereksiz	 davalarla	 artırılmaması	 ve	 insanların	 gereksiz	 yere	 yargılanmamasıdır.	 Kamu	
davasının	 açılmasında	 kural	 mecburilik,	 istisnası	 ise	 takdiriliktir.	 Takdirilik,	 kişisel	 cezasızlık	
nedenleri	ve	etkin	pişmanlık	hallerinde	söz	konusudur.			

Takipsizlik	 kararı,	 nihai	 bir	 karar	 değildir	 ve	 çeşitli	 şekillerde	 ortadan	 kaldırılması	
mümkündür.	Ancak	takipsizlik	kararından	sonra	soruşturmaya	devam	kararı	alınarak	davanın	
açılması	için,		yeni	delil	ortaya	çıkmalıdır.	Takipsizlik	kararı,	idari	yollarla	(cumhuriyet	savcısının	
kendisi)	veya	yargısal	yolla	kaldırılabilir.	Aslında	bu	savcının	yaptığı	bir	işlem	olduğu	için	“karar”	
olarak	nitelendirilmesi	çok	doğru	değildir,	ancak	kanunda	karar	olarak	nitelendirilmiş	ve	itiraz	
yolu	düzenlenmiştir.		

Takipsizlik	kararı	verildikten	ve	şüpheliye	bildirildikten	sonra	15	gün	içerisinde	o	yerdeki	
sulh	 ceza	 hakimliğine	 itiraz	 edilmesi	mümkündür	 ve	 ne	 neden	 kamu	 davasının	 açılmasının	
gerektiği	 ile	 ilgili	 dayanakla	 gösterilmelidir	 (173).	 Bununla	 birlikte,	 savcının	 kamu	 davası	
açılması	 ile	 ilgili	 takdir	 yetkisini	 kullandığı	 takdirde,	 itiraz	 yoluna	 başvurulamayacağını	
söylemiştik.		

Sulh	 ceza	 hakimi,	 öncelikle	 dosya	 üzerinden	 bir	 inceleme	 yapar.	 Ardından	 ya	 itirazı	
reddeder	 ya	 da	 başsavcılığa,	 “soruşturmaya	 devam	 et”	 der.	 Eğer,	 sulh	 ceza	 hakimi	 itirazı	
yerinde	bulursa	cumhuriyet	savcısı	bir	iddianame	düzenleyip	mahkemeye	vermek	zorundadır.	
Yani	bu	takdirde	artık	bir	kovuşturmaya	yer	olmadığı	kararı	veremez.	(173’ü	oku)	

Kovuşturmaya	 yer	 olmadığı	 kararına	 itiraz	 edildikten	 sonra	 bu	 itiraz	 reddedildiyse	 ve	
daha	sonra	savcı,	yeni	delil	olduğu	için	soruşturmaya	devam	etmek	istiyorsa,	bu	itirazı	kabul	
eden	 sulh	 ceza	 hakiminin,	 bunu	 kabul	 etmesi	 gerekir.	 Buradaki	 amaç,	 hakimin	 verdiği	 bir	
kararı,	savcının	kaldırmasının	önüne	geçmektir.	Bununla	birlikte	tutuklamada	mesele	başkadır;	
çünkü	hakim	tutuklamada	kararı	zaten	savcının	talebi	üzerine	vermektedir	ve	savcının	re’sen	
bunu	ortadan	kaldırmasında	bir	sorun	yoktur.		

Bazı	 şartların	 varlığı	 halinde	 savcı,	 kamu	 davası	 açılmasının	 ertelenmesi	 kararı	 da	
verebilir.	Bu	 takdirde	kişi	5	yıl	 içinde	bir	 suç	 işlemediği	 takdirde,	hakkında	 takipsizlik	 kararı	
verilmiş	olacaktır.		

Savcı,	 yeterli	 suç	 şüphesi	 oluşturan	 delilin	 varlığına	 kanaat	 getirirse,	 bir	 iddianame	
düzenlemesi	gerekir.	İddianame,	bir	kişinin	cezalandırılmasının	talep	edilmesidir.	Cumhuriyet	
savcısı	düzenlediği	 iddianameyi,	 yetkili	 ve	görevli	mahkemeye	gönderir	ancak	bu	da	yeterli	
değildir,	mahkeme	bu	 iddianameyi	kabul	etmelidir.	Dava,	 iddianame	kabul	olduğu	takdirde	
açılmış	 sayılır.	 Ancak	 bunun	 anlamı,	 davayı	 açan	mahkemedir	 demektir	 ve	 davayı	 açan	 ile	
davayı	gören	bir	olmuş	olur.	Netice	itibariyle	burada	ayrı	bir	ithamcının	bulunması	yönündeki	
ilke,	bir	ölçüde	ihlal	edilmiştir.	Bunun	yanında	mahkemenin	bu	yönündeki	kararı,	bir	ölçüde	
ihsas-ı	rey	riskini	de	barındırmaktadır.		

İddianamede	 nelerin	 bulunması	 gerektiği,	 170.	 Maddede	 düzenlenmiştir.	 Fail	 ve	 fiil	
gösterilmeli	 ve	 doğru	 belirtilmelidir;	 çünkü	 mahkeme	 yargılamayı,	 ancak	 bu	 fiil	 ve	 fail	
üzerinden	 yapabilecektir.	 Ancak	 savcının	 o	 fiil	 hakkındaki	 hukuki	 değerlendirilmesi,	
mahkemeyi	 bağlamadığı	 için	 çok	 önemli	 değildir.	 Şüphelinin	 en	 önemli	 haklarından	 biri	
savunma	 hakkıdır	 ve	 bunun	 etkin	 biçimde	 kullanılması	 için	 en	 önemli	 koşul	 da	 isnadı	
öğrenebilmesidir.	 İsnadı	 da	 iddianameden	 öğrenecektir.	 Dolayısıyla	 iddianame,	 isnadın	
öğrenilebilmesi	için	açık,	makul	uzunlukta	ve	anlaşılır	olması	gerekir.		
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İddianamenin	 mahkeme	 tarafından	 iade	 edilmesi	 de	 mümkündür,	 174.	 Maddede	
düzenlenmiştir.	Bir	hakim,	iddianamenin	değerlendirilmesi	aşamasında	suçun	sübutuna	etki	
edeceği	mutlak	sayılıp	sayılamayacağı	yönünde	bir	değerlendirme	yapar	ve	söylediğimiz	gibi	
bu	 durum,	mahkemenin	 ithamcı	 yerine	 geçmesi	 tehlikesini	 içerir.	 Ancak	mahkeme,	 suçun	
hukuki	değerlendirmesinin	yanlış	olduğu	gerekçesiyle	iddianameyi	iade	edemez;	çünkü	zaten	
hukuki	 nitelendirme	 ile	 bağlı	 değildir.	 Eğer	 mahkeme,	 iddianameyi	 15	 gün	 içerisinde	 iade	
etmezse,	kabul	etmiş	sayılır.		

Mahkeme,	 iddianameyi	cumhuriyet	savcısına	 iade	ettikten	sonra	savcının	ne	yapması	
gerektiği,	 4.	 Fıkrada	 sayılmıştır.	 Kovuşturmaya	 yer	 olmadığı	 kararı	 vermesi	 gerekiyorsa	 bu	
kararı	 verecektir,	 ancak	 eksiklikleri	 giderdikten	 sonra	 hala	 makul	 şüphe	 olduğunu	
düşünüyorsa,	 tekrar	 iddianame	 düzenleyecektir.	 Bu	 noktada	mahkeme,	 artık	 ilk	 kararında	
belirtmediği	yeni	bir	eksiklik	göstererek	iddianameyi	iade	edemez.		

Kovuşturma	Evresi	

Artık	 soruşturma	 bitmiştir,	 ortada	 bir	 ceza	 davası	 vardır	 ve	 her	 şey	 aleni	 bir	 şekilde	
yapılmaktadır.	 Kovuşturma,	 çelişmenin	 de	 uygulanacağı	 alandır	 ve	 hüküm,	 kolektif	 olarak	
verilecektir.	 Yani	 yargılama	 makamı,	 savcılık	 makamı,	 savunma	 makamının	 işbirliği	 söz	
konusudur.		

Kovuşturma	evresi,	iddianamenin	kabul	edilmesi	veya	kabul	edilmiş	sayılması	ile	başlar.	
Kovuşturmanın	içinde	farklı	evrelerden	bahsedilebilir;	duruşma	hazırlığı,	duruşma,	hüküm	ve	
kanun	yolu.		

Duruşma	Hazırlığı	
Duruşmanın	 yapılması	 için	 önceden	 yapılması	 gereken	 işlemlerin	 yapılması	 gereken	

aşamadır.	 Tebligatlar	 çıkarılır,	 çağırılması	 gerekenler	 çağırılır,	 duruşma	 günü	 tespit	 edilir.	
Duruşma	gününün	ilan	edildiği	tarih	ile	duruşma	günü	arasında	en	az	1	hafta	bulunmalıdır.	Bu	
süreye	uyulmadığı	takdirde,	sanık	yine	çağırıldığı	için	gitmek	zorundadır	ancak	hazırlanabilmesi	
için	bir	süre	talep	etmesi	mümkün	olacaktır.		

Duruşma	
191. madde,	 duruşmanın	 başlaması	 ile	 birlikte	 ne	 yapılacağını	 düzenlemektedir.	 Bu

maddede	sayılan	 işlemler,	 sırasıyla	yapılacaktır.	Bu	 işin	başında	sanığın	kişisel	ve	ekonomik	
durumu	hakkında	bilgi	alınmasının	nedeni;		bir	adli	para	cezası	tespit	edilirken	hesaplamaların	
yapılmasına	 yardımcı	 olmaktır.	 İddianame	 okunur,	 kişi	 sorguya	 çekilir	 ve	 deliller	 ortaya	
konmaya	başlar.	Son	söz	ise	mutlaka	sanığındır.		

Duruşmanın	 en	 önemli	 özelliği,	 aleni	 olmasıdır.	 Buradaki	 esas	mesele,	 adamın	 doğru	
düzgün	 yargılanıp	 yargılanmadığına	 ilişkin	 kamu	 oyu	 denetimi	 sağlamaktır,	 isteyen	 herkes	
duruşmayı	 izleyebilir.	 Duruşmanın	 kısmen	 veya	 tamamen	 kapalı	 yapılacağına	 da	 bazı	
nedenlerle	karar	verilebilir,	ancak	bu	karar	da	mutlaka	aleni	olarak	verilmelidir.	Bunun	yanında	
duruşma	kapalı	olarak	yapılabilse	dahi,	hüküm	mutlaka	açık	olarak	verilmelidir.	Bunun	istisnası	
ise	 çocuklara	 ilişkin	 duruşmalardır;	 burada	 duruşma	 kapalı	 olarak	 yapılır	 ve	 hüküm	 kapalı	
olarak	verilir.		

Duruşma	 açık	 olsa	 dahi,	 bunun	 basın-yayın	 yollarıyla	 yayılmasının	 engellenmesi	
mümkündür.		
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Duruşmanın	 kural	 olarak	 sanığın	 bulunduğu	 bir	 ortamda,	 yani	 yüze	 karşı	 yapılması	
gerekir.	Bunun	istisnalarını	konuşmuştuk.	

Doğrudan	doğruyalık	ilkesi	vardır;	yani	hakim	ancak	önüne	getirilip	tartışılmış	delillere	
dayanarak	karar	verebilecektir.		

Duruşmayı	başkan	yönetir,	tanığı	dinler,	ifadesini	alır	ve	sanığı	sorguya	çeker.	Üyelerin,	
tarafların	da	soru	sorması	mümkündür.		

Delillerin	ortaya	konması,	tanığın	dinlenmesi,	belgelerin	okunması	gibi	çelişmeye	iştirak	
edilecek	 delillerin	 getirilmesidir.	 Buradaki	 amaç,	 tarafların	 deliller	 üzerinde	 görüş	 beyan	
etmesine	olanak	sağlamaktır.	Ceza	muhakemesindeki	amaç,	maddi	gerçeğe	ulaşmaktır	ve	bir	
delilin	 ortaya	 konabilmesi	 için	 zamansal	 bir	 sınırlama	 bulunmamaktadır.	 Kişi,	 karar	
açıklanmadan	1	dk.	Önce	dahi	delil	ortaya	konabilir	ve	bir	delilin	geç	konulduğu	 için	hakim	
tarafından	 reddedilmesi	 mümkün	 değildir.	 Peki	 neden	 hüküm	 açıklandıktan	 sonra	 deliller	
ortaya	konamaz?	Hükmün	açıklanmasından	sonra	delil	ortaya	konamaz;	çünkü	hakimin	ortaya	
koyduğu	kanaatini	değiştirmesi	artık	mümkün	değildir.		

Hakimin	 delileri	 belli	 koşullar	 altında	 reddetmesi	 de	 mümkündür	 (206/2).	 Eğer	 bu	
koşullar	 olmadan	 reddedildiği	 düşünülüyorsa,	 bunun	 kanun	 yolunda	 ileri	 sürülmesi	
mümkündür.		

Deliller	 ortaya	 konduktan	 sonra	 taraflar	 bunun	 üzerine	 tartışırlar,	 soru	 sormaları	
mümkündür.	Bir	takım	belgelerin	okunması	zorunludur	(209),	bir	takım	belgelerin	okunması	
ise	mümkün	değildir	(210).		

Deliler	 önce	 tek	 tek	 tartışmaya	 açılır,	 en	 sonunda	 da	 bütün	 halinde	 bir	 son	 tartışma	
yapılır.	Burada	katılan	veya	vekili	söyleyeceklerini	ortaya	koyar,	daha	sonra	cumhuriyet	savcısı	
esas	 hakkında	mütalaa	 verir.	 Bu	 esas	 hakkında	mütalaada	 savcı	 illa	 ki	 cezalandırma	 talep	
etmek	zorunda	değildir,	beraat	talebinde	de	bulunabilir.	Son	söz	ise	mutlaka	duruşmada	hazır	
bulunan	sanığa	aittir.	Sanığa	cevabını	vermesi	için	bir	süre	verilmesi	gerekir.	Ancak	duruşmada	
mazereti	olmadan	bulunmuyorsa,	son	söz	için	tekrar	çağrılması	söz	konusu	değildir,	o	olmadan	
karar	verilmesi	mümkündür.		

Kanundaki	hükme	göre,	sırf	sanık	lehine	bir	düzenlemenin	ihlal	edilmesi	durumunda,	bu	
aleyhe	bir	bozma	sebebi	olarak	gösterilemez.	Peki	son	sözün	sanığa	verilmemesi	ve	sanığın	
beraat	etmesi	durumunda	savcı	bunu	kullanarak	kanun	yoluna	başvurabilir	mi?	Bu	dediğimize	
göre	 olmaması	 gerekir.	 Ancak	 Yargıtay’a	 göre,	 son	 sözün	 sanığa	 verilmesi	 sanık	 lehine	 bir	
düzenleme	değildir;	çünkü	sanık	kendi	aleyhine	de	bir	beyanda	bulunabilir.	OMG.	

23.12.2016	

Hüküm	
Bununla	ilgili	maddeyi	mutlaka	okuyun	(223?)	

Hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	
Eskiden	 Ceza	 Kanunu’ndaki	 erteleme	 kurumu,	 bugünkünden	 farklıydı.	 Eskiden,	 infaz	

edilmiş	 sayılmak	 yerine	 hüküm	 hiç	 var	 olmamış	 kabul	 ediliyordu.	 İşte	 ceza	 kanunundaki	
erteleme,	infaz	şekline	düşünce	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kurumu	getirildi.	Bu	
kurum,	bir	takım	sakıncalar	da	barındırmaktadır.		

Kanunun	 231.	 Fıkrasında	 düzenlenmektedir.	 Belli	 bir	 süreden	 az	 bir	 hapis/adli	 para	
cezasına	mahkum	olan	kişi,	cezaya	mahkum	olmaz,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasına	
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karar	verilebilir.	Buradaki	amaç,	adamı	boşu	boşuna	içeri	sokmamak	ve	dışarıda	ıslah	olmasını	
sağlamaktır.			

Bu	düzenleme,	her	ne	kadar	CMK’da	düzenlenmiş	olsa	da	aslında	maddi	hukuka	ilişkin	
bir	düzenlemedir.		

Öncelikle,	 mahkeme	 bir	 kimseyi	 mahkum	 eder	 ancak	 bu	 mahkumiyet	 hükmünü	
açıklamaz.	Bunun	“geri	bırakılması”,	aslında	ertelenmesi	anlamına	gelir.	Yani	hüküm,	askıya	
alınmıştır.	 	 Bu	 açıklanmayan	 hüküm,	 hiçbir	 şekilde	 hukuki	 sonuç	 doğurmaz;	 dolayısıyla	 bu	
hüküm	infaz	olunamayacağı	gibi,	buna	dayalı	olan	hükümler	de	infaz	olamaz.	Eğer	bu	denetim	
süresi	içinde	kişi	yükümlülüklerine	uymazsa,	hüküm	artık	açıklanacaktır	ve	bu	noktadan	sonra	
artık	süresi	dolana	kadar	kanun	yoluna	başvurulabilir	veya	süresi	dolduğu	anda	kesinleşir	veya	
infaz	olunur.	Eğer	5	yıl	boyunca	kişi	kasıtlı	suç	işlemez	ise,	hüküm	ortadan	kalkacaktır.		

Hükmün	 açıklanmasının	 geri	 bırakılması	 kararına	 karşı	 kanun	 yoluna	 başvurulamaz;	
çünkü	zaten	ortada	hukuki	sonuç	doğuran	bir	hüküm	bulunmamaktadır.	Bunun	yanında	bu	
karara	karşı	itiraz	yolu	düzenlenmiştir.		

Koşulları	kişinin	2	yıl	veya	daha	az	hapis/adli	para	cezasın	mahkum	edilmiş	olması;	daha	
önce	kasıtlı	bir	 suçtan	mahkum	olmamış	olması;	kişinin	duruşmadaki	 tutum	ve	davranışları	
sonucu	mahkemede,	bu	kişinin	bir	daha	suç	işlemediği	yönünde	bir	kanaat	oluşması;	kişinin	
verdiği	zararı	bir	şekilde	gidermesidir.		

Buradaki	 kritik	 nokta,	 duruşmadaki	 tutum	 ve	 davranışları	 ile	 hakimde	 bir	 kanaat	
getirmesi	 koşuludur,	 nitekim	 bu	 objektif	 bir	 koşul	 değildir.	 Bu	 takdir	 yetkisi,	 mahkeme	
tarafından	 hukuka	 uygun	 bir	 şekilde	 kullanılmalıdır.	 Peki	 bir	 kimsenin,	 mahkeme	 boyunca	
işlediği	 suçu	 inkar	 etmiş	 olması,	 bu	 kurumun	 doğması	 açısından	 bir	 engel	 teşkil	 eder	mi?	
Etmez;	çünkü	böyle	bir	 tutumun	kabul	edilmesi,	bu	kişiyi	 ikrara	zorlamak	anlamına	gelir	ve	
sanığın	kovuşturmada	doğruyu	söylemek	gibi	bir	yükümü	bulunmamaktadır.		

Hükmü	açıklanmasını	geri	bırakılması	düzenlemesinin	uygulanabilmesi	için,	sanığın	bunu	
kabul	 etmesi	 gerekmektedir.	 Peki	 sanık	bunu	ne	 zaman	kabul	 edecek?	Uygulamada,	 sorgu	
bittikten	sonra	sanığa	peşinen	“hükmün	açılanmasının	geri	bırakılmasını	kabul	ediyor	musun?”	
diye	 sorulmaktadır.	 	 Ancak	 burada	bir	 sıkıntı	 var;	 bir	 adam	daha	deliller	 ortaya	 konmadan	
peşinen	mahkumiyetini	kabul	etmeye	zorlanmaktadır	ve	bu	kabul,	mahkemeyi	ister	istemez	
yeterinden	az	araştırma	yapmaya	itecektir.			

Kişi,	karar	verildikten	sonra	5	yıllık	bir	denetim	süresine	tabi	tutulacaktır	(küçüklerde	3	
yıl).	Kişi,	bu	süre	içerisinde	kasıtlı	bir	suç	işlerse	veya	kendisine	getirilen	denetimli	serbestlik	
hükümlerine	uymaz	ise,	hakkındaki	hükmün	açıklanmasına	karar	verilecektir.		

2014	 yılında	 bir	 düzenleme	 daha	 getirildi,	 artık	 kişi	 denetim	 süresi	 içerisinde	 bir	 suç	
işlediği	anda	artık	onun	hakkında	da	bir	daha	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasına	karar	
verilemez.		

Eğer	kasıtlı	bir	suç	işlenmez	de	diğer	yükümlülüklere	uymaz	ise,	hakim	başka	yollara	(?)	
da	başvurabilir,	hükmü	açıklamak	zorunda	değildir.		

	Hükmün	 açıklanmasının	 geri	 bırakılması	 kararına	 itiraz	 edilmesi	mümkündür.	 Burada	
itiraz	mercii,	normal	şartlarda	koşulların	gerçekleşip	gerçekleşmediğini	 inceleyebilir.	Burada	
her	ne	kadar	yargı	tarafından	aksine	uygulamalar	yapılsa	da,	işin	esasının	incelenmesi	mümkün	
değildir.	Yani	örneğin	itiraz	mercii,	“bu	adamın	aslında	beraat	etmesi	gerekiyordu,	dolayısıyla	
kararı	kaldırıyorum”	diyememelidir.	Eğer	itiraz	uygun	bulunursa,	hükmün	açıklanmasına	karar	
verilir.	Tüm	karara	değil	de	sadece	getirilen	denetimlere	itiraz	edilmesi	de	mümkündür.		

Kanun	Yolları	
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Kanun	yolu	nedir?	Bir	yargı	mercii	bir	karar	verir,	bu	karardan	etkilenen	bir	takım	kişiler	
vardır	 ve	 bu	 kararın	 yanlış	 olması	 da	 oldukça	mümkündür;	 dolayısıyla	 bunların	 da	 gözden	
geçirilebilmesi	 gerekir.	 Bir	 yargı	 kararı	 üzerinde	 tasarruf	 edebilecek	 olan	 ise	 ancak	 yargı	
organıdır.	Dolayısıyla	kanun	yolu,	bir	yargı	organının	verdiği	kararın,	daha	üst	dereceli	bir	yargı	
mercii	 tarafından	denetlenmesidir.	 Bu	denetimi,	 kararı	 veren	makamdan	başka	bir	makam	
gerçekleştirmelidir	ve	bu	makam	da	genellikle	daha	üst	bir	mercidir.	Nitekim	üst	derecedeki	
hakimlerin	daha	güvenceli,	daha	tecrübeli	olduğu	kabul	edilmektedir.	Bunun	yanında	“itiraz”	
yolu	 söz	 konusu	 olduğunda	 söz	 konusu	 denetimi	 aynı	 derecedeki	 başka	 bir	 mahkeme	
gerçekleştirmektedir.		

Kanun	yolları,	olağan	ve	olağanüstü	olmak	üzere	 ikiye	ayrılır.	Olağanüstü	kanun	yolu,	
kesinleşmiş	kararlar	aleyhine	gidilen	kanun	yolu;	olağan	kanun	yolu	ise	kesinleşmemiş	kararlar	
aleyhine	gidilen	kanun	yoludur.		

Kanun	yolları	 ile	 ilgili	yapılan	bir	başka	ayrım	da,	 incelemenin	kapsamına	göre	yapılan	
ayrımdır.	 Asıl	 derece	 olarak	 yapılan	 ayrımda,	 hem	 maddi	 meseleye	 hem	 de	 hukuki	
nitelendirmeye	ilişkin	bir	denetim	yapılırken;	hukuki	derece	olarak	yapılan	ayrımda	yalnızca	
hukuka	 uygunluk	 denetimi	 yapılır.	 Bugün	 istinafın	 da	 gelmesiyle,	 temyiz	 aşaması	 yalnızca	
hukuki	derece	kapsamındadır.		

Kanun	yollarına	kimler	başvurabilir?	260.	Maddede	düzenlenmiştir.	Savcı,	şüpheli,	sanık,	
müdafi	(sadece	sanık	lehine),	vekil	veya	katılan	kanun	yoluna	başvurabilir.	Katılan	açısından	
da,	“katılma	isteği	karara	bağlanmamış	veya	reddedilmişse”	yine	kanun	yoluna	başvurabilir	ve	
kişi	bir	şekilde	zarar	görmüş	ancak	katılma	talebinde	bile	bulunamamışsa,	bu	kişi	de	kanun	
yoluna	başvurabilecektir.	Bunun	yanında	zarar	görmüş	olmak,	kanun	yoluna	başvurmak	için	
bir	şart	değildir.		

Bazen	belli	ağırlıktaki	bir	mahkumiyet	hükmü	söz	konusu	olduğunda,	otomatik	olarak	bir	
kanun	 yolu	 başvurusu	 söz	 konusu	 olabilir	 ve	 bu	 başvuru	 da	 lehe	 olarak	 yapılmış	 kabul	
edilecektir.		

Mahkeme	sadece	sanık	hakkında	karar	vermez,	örneğin	bir	tanık	hakkında	disiplin	cezası	
kararı	da	verebilir.	İşte	tanık,	bilirkişi	gibi	kişilerin	de	kendileri	hakkında	verilen	bu	kararlara	
karşı	kanun	yoluna	başvurmaları	mümkündür.		

Olağanüstü	Kanun	Yolları	
1. Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcısı…
2. …
3. Yargılamanın	Yenilenmesi

Kanun	yolları	çoğu	zaman	süreye	tabidir,	aksi	halde	bu	hak	düşürücü	süreye	tabi	olduğu	
için	 başvuru	 hakkı	 ortadan	 kalkacaktır.	 Olağanüstü	 kanun	 yollarında	 ise	 süre	 söz	 konusu	
değildir,	hüküm	zaten	kesinleşmiştir.		

Kanun	yoluna	gidilmesi	için,	ortada	bir	talep	olması	gerekmektedir.	Kanun	yoluna	esas	
teşkil	 eden	 kararı	 kim	 verdiyse,	 başvuru	 da	 oraya	 yapılacaktır.	 Bununla	 birlikte,	 talepte	
bulunan	yanlış	bir	mercie	başvuruda	bulunsa	bile,	bu	başvurulan	hatalı	merci,	derhal	bunu	
yetkili	mercie	gönderecektir.		

Kanun	yoluna	başvurulduktan	sonra,	bu	başvuru	hakkında	karar	verilinceye	kadar	bunun	
geri	 alınması	 mümkündür.	 Cumhuriyet	 savcısı,	 sanığın	 hem	 lehine	 hem	 de	 aleyhine	
başvurabilir	demiştik.	Eğer	savcı,	sanık	lehine	kanun	yoluna	başvurduysa,	bunu	geri	alması	için	
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de	sanığın	onayına	ihtiyaç	duyar.	Talep	bir	kere	geri	alındıktan	sonra,	buna	tekrar	başvurmak	
ise	mümkün	değildir.	

Yetkili	mercie	 başvurulduktan	 sonra,	 o	merciin	 yapacağı	 ilk	 iş,	 talep	 hakkında	 bir	 ön	
inceleme	yapacaktır.	Bu	incelemeyi	yapacak	olan	ise,	kararı	veren	makamdır.	Burada	yapılan	
incelemenin	kapsamı,	başvuru	koşulları,	 süre	gibi	 kabul	edilebilirlik	koşullarıdır.	Eğer	bu	ön	
incelemede	 başvuru	 koşullarının	 sağlandığına	 karar	 verilirse,	 dosyayı	 esastan	 incelemeye	
yetkili	olan	mercie	gönderilir.	Bu	merciin	ilk	yapacağı	iş	ise,	bunu	reddetmek	veya	işin	esasına	
girmektir.	Yani	iki	kere	kabul	edilebilirlik	incelenmiş	olacaktır.	

Süresi	 içerisinde	 bir	 başvuru	 yapıldığında,	 bu	 hükmün	 kesinleşmesine	 engeldir.	
Dolayısıyla	 hükmün	 infazına	 da	 engeldir.	 Olağanüstü	 kanun	 yollarında	 da	 hükmün	
durdurulması	mümkündür	ancak	bunlar	için	ayrıca	bir	karar	alınması	gerekir.	İtirazlar	da,	infazı	
durdurmaz;	 çünkü	örneğin	 itirazla	birlikte	bir	 tutuklamanın	 infazı	duracak	olsa,	 adam	 itiraz	
edip	kaçar.		

Kanun	 yolundan	 geçen	 bir	 karara	 karşı,	 kural	 olarak	 olağan	 başka	 bir	 kanun	 yoluna	
başvurulamaz.		

Kanun	yolları	ile	ilgili	bir	başka	önemli	düzenleme	de,	265.	Maddedir.	Bu	hükme	göre,	
cumhuriyet	 savcısı,	 sanık	 lehine	bir	başvuru	yapmışsa	 (beraat	etmesi	 gerekir,	daha	az	 ceza	
alması	gerekir	gibi)	kanun	yolundan	döndükten	sonra	yeniden	verilecek	olan	karar,	ilk	verilen	
karardan	daha	ağır	bir	cezayı	içeremez.	Bu	düzenlemenin	nedeni,	sanığın	kendi	adına	temyize	
gitmesinden	 korkmasının	 önüne	 geçmektir.	 Mahkeme,	 karar	 döndükten	 sonra	 hukuki	
nitelendirmeyi	ağırlaştırabilir,	ancak	hükmedeceği	ceza	miktarı,	önceki	cezadan	ağır	olamaz.		

İtiraz	
Olağan	bir	kanun	yoludur,	asıl	derece	dediğimiz	kanun	yollarındandır	(hem	hukuki	hem	

maddi).	Hükme	itiraz	edilmez!	
Kural	 olarak,	 yargıçlık	 makamı	 işlemlerine	 itiraz	 mümkündür.	 Bunun	 yanında,	 itiraz	

edilebilirliği	kanunda	açıkça	düzenlenen	mahkeme	kararlarına	da	itiraz	edilebilir.	Nitekim	bu	
ara	kararlara	karşı	hükümle	beraber	kanun	yoluna	da	gidilebilecektir.		

268. maddede,	 itirazın	 süresi	 düzenlenmiştir.	 Bir	 kararın	 tefhim	 veya	 tebliğ	 edildiği
tarihten	itibaren	7	gün	içinde	itiraz	edilmelidir.	

Kişi,	yazılı	dilekçe	veya	sözlü	beyan	ile	itiraz	yoluna	başvurabilir.	
Öncelikle	 kararı	 veren	 mercie	 başvurulur,	 bu	 merci	 itiraza	 bakar	 ve	 bunu	 hemen	

düzeltebilir.	 Eğer	 kararına	 ısrar	 ediyorsa,	 en	 geç	 3	 gün	 içerisinde	 itirazı	 incelemeye	 yetkili	
mercie	gönderecektir.	İtirazı	incelemeye	yetkili	merciler	kanunda	düzenlenmiştir,	bunları	tek	
tek	saymadık.		

İtiraz	incelenirken,	sadece	o	itiraz	başvurusunda	yer	alan	noktalar	üzerinde	bir	tartışma	
yapılır.	 Bu	 inceleme	 dosya	 üzerinden	 yapılır,	 gerekli	 görüldüğünde	 savcı	 veya	 müdafi	 de	
dinlenebilir.	

İtiraz	yerinde	görülürse,	karar	kaldırılır	ve	itirazı	inceleyen	merciin	kendisi,	yeni	bir	karar	
verecektir.	Burada	önemli	bir	nokta,	itiraz	üzerine	verilen	kararların	kesin	olmasıdır.	Bu	karar	
bağlayıcıdır	ve	buna	da	bir	kez	daha	itiraz	edilmesi	mümkün	değildir.	Bunun	tek	istisnası	ise	
tutuklama	kararıdır.		

XIV. Hafta
27.12.2016



YirmiSekiz.net Hukuk Ders Notları	 YirmiSekiz.net	

58	

İstinaf	
Uygulanmaya	henüz	yeni	başlanan	bir	kanun	yoludur.	İstinaf,	bir	olağan	kanun	yoludur;	

yani	kesinleşmemiş	hükümlere	karşı	başvurulabilen	bir	kanun	yoludur	ve	son	kararlara	karşı	
(hüküm)	 istinaf	 yoluna	 başvurmak	 mümkündür.	 İstinaf,	 2.	 Derece	 (asıl	 derece)	 bir	 kanun	
yoludur	 ve	hem	 sübuta	 ilişkin	 bir	 husus	hem	de	hukukun	 yanlış	 uygulanması	 sebebiyle	 bir	
bozma	söz	konusu	olabilir.	

İstinaf	 incelemesini	 yapacak	 olan	 makam,	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi’dir.	 Kanun	 yolu	
mekanizmasının	 temyiz	 açısından	 önemi,	 hukukun	 yeknesak	 biçiminin	 uygulamasını	
sağlamaktır,	 ancak	 istinafta	 böyle	 bir	 amaçtan	 bahsetmek	mümkün	 değildir;	 çünkü	 istinaf	
mahkemesi	 tek	 değildir	 ve	 Bölge	 Adliye	 Mahkemeleri	 arasındaki	 kararlar	 uyuşma	
sağlamayabilir.		

Bir	istinaf	başvurusu	yapılmasının	en	önemli	etkisi,	hükmün	kesinleşmesini	ve	dolayısıyla	
infazını	engellemesidir.		

Hangi	 sebeplerle	 istinafa	 başvurulabilir?	 Kanunun	 280.	Maddesinde	 istinaf	 nedenleri	
düzenlenmiştir.	Bunlar,	delillerin	toplanmasında	eksiklikler;	mahkemenin	sübuta	ilişkin	yanlış	
değerlendirmesi	olabilir.		

Bunun	 haricinde	 bir	 de	 289.	 Maddede	 hukuka	 kesin	 aykırılık	 halleri	 sayılmıştır;	 bu	
sebepler	olduğu	takdirde	bunlar	da	birer	 istinaf	sebebidir	ve	bunların	varlığı	halinde	bozma	
kararı	 verilmesi	 gerekir.	 Bunların	 haricinde	 bir	 hukuka	 aykırılık	 varsa,	 dava	 yeniden	
görülecektir.		

Hükümler	aleyhine	istinafa	başvurulabilir	ve	adli	yargı	dışındaki	“görevsizlik	kararı”	da	
hüküm	sayılmıştır	ve	bunun	aleyhine	de	istinaf	yoluna	başvurulması	mümkündür.		

Bazı	kararlara	karşı	 istinaf	yoluna	başvurulması	söz	konusu	değildir;	çünkü	bu	kararlar	
verildiği	anda	kesinleşen	kararlardır.	Bunlara	karşı	ancak	bir	olağanüstü	kanun	yoluna	gidilmesi	
mümkün	olabilir.	272/3	hükmüne	göre;	burada	sayılan	hükümler	ile	ilgili	olarak	istinaf	yoluna	
gidilemez.		

İstinaf	yoluna	gidilmesi	için	ortada	mutlaka	bir	istem	olması	gerekir.	Bunun	istisnası	ise,	
15	yıldan	daha	fazla	hapis	cezası	gerektiren	suçlarda,	kanun	koyucunun	otomatik	olarak	istinaf	
yoluna	gitmesidir.		Birden	fazla	sanık	varsa,	hepsi	ayrı	ayrı	istinafa	başvurmak	durumundadır,	
biri	 başvurdu	 diye	 diğerleri	 adına	 da	 başvurulmuş	 anlamına	 gelmez.	 Hangi	 mahkemenin	
kararına	 karşı	 istinafa	 gidiliyorsa,	 o	mahkemeye	 başvurulması	 gerekir.	 Başvuru,	 hükümden	
itibaren	7	gün	içinde	yapılmalıdır.	Başvuruda	bulunan	savcı	ise,	mutlaka	bir	gerekçe	göstermesi	
gerekmektedir.	

Başvurunun	 yapılması	 üzerine	 önce	 bir	 kabul	 edilebilirlik	 incelemesi	 yapılır.	 Süreye	
uyulmuş	mu;	başvuran	kişinin	başvuru	hakkı	var	mı	gibi.	Bu	incelemeyi	yapacak	olan,	hükmü	
veren	 mahkemedir.	 Eğer	 bu	 koşullardan	 birinin	 olmadığına	 karar	 verirse,	 başvuruyu	
reddedecektir.	Bu	reddedildiği	takdirde,	bu	ret	kararına	karşı	itiraz	edilebilir.	İtiraz	da,	reddin	
tebliğinden	 itibaren	7	gün	 içinde	BAM’a	yapılır.	Ancak	BAM’a	yapılan	 itiraz,	hükmün	yerine	
getirilmesini	durdurmaz.	BAM,	bu	 itirazı	haklı	bulursa	mahkemeye	geri	gönderir.	Mahkeme	
istinaf	talebini	kabul	edilebilir	bulursa,	bunun	beyanını	karşı	tarafa	gönderir.	Karşı	taraf	da,	7	
gün	 içerisinde	 cevap	 verir	 ve	 iş	 burada	 biter;	 istinaf	 aşamasında	 cevaba	 cevap	 söz	 konusu	

Süre	tutum	dilekçesi:	Uygulamada	mahkeme	kararını	verir,	ancak	gerekçeli	karar	gelene	
kadar	 hak	 kaybına	 uğranmasın	 diye	 verilen	 bir	 dilekçedir.	 Aslında	 kanun	 yoluna	
başvurulması	için	süre	tutum	dilekçesi	verilememelidir,	hukuken	kanuni	sürenin	bir	dilekçe	
ile	tutulması	yanlıştır.		
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değildir.	 Ardından	 dosya	 başsavcılığa,	 oradan	 da	 BAM’a	 gönderilir.	 BAM’ın	 yapacağı	 ilk	 iş,	
yetkili	olduğuna	karar	vermek	ve	ardından	bir	ön	inceleme	yapmaktır.	Aynı	hususları	tekrar	
inceler	(süre	vb.).	Eğer	bu	noktada	reddederse,	redde	itiraz	mümkündür;	bu	itiraz	ise	bir	üst	
dairedeki	 BAM’	 a	 yapılır.	 BAM,	 ön	 inceleme	 sonrası	 kabul	 ederse,	 	 dosya	 üzerinden	 bir	
inceleme	 yapar.	 Eğer	 başvuruyu	 savcı	 yapmışsa	 bir	 gerekçe	 gösterilmesi	 zorunludur,	 diğer	
kişiler	sebep	göstermemiş	olsa	da	kabul	edilir.	Bununla	birlikte,	BAM	sebeplerle	bağlı	değildir;	
yani	kendisi	gösterilen	sebepler	dışında	bir	hukuka	aykırılık	bulursa,	bunu	da	nazara	alması	
mümkündür.		

BAM,	 ilk	 olarak	 esastan	 ret	 kararı	 verebilir	 (onama).	 Yani	 ilk	 derece	 mahkemesinin	
verdiği	 karar,	 hukuka	 uygundur.	 Bazı	 hallerde	 düzelterek	 ret	 vermesi	 (onaması)	 da	
mümkündür.	 Esastan	 ret	 kararının	 temyiz	 edilmesi	 mümkündür.	 Ancak	 her	 türlü	 istinaf	
kararına	karşı	temyize	gidilemez,	bu	haller	sınırlandırılmıştır.		

Eğer	289.	Maddede	yer	alan	kesin	hukuka	aykırılık	hallerinden	birisi	varsa,	bu	durumda	
bozma	kararı	verecektir.		Bu	durumda	da	kararı	veren	mahkemeye	veya	uygun	bulduğu	başka	
bir	ilk	derece	mahkemesine	kararı	gönderecektir.	Bu	karara	direnmek	mümkün	değildir.	Yani	
temyizde	 direnme	 kararı	 verilebilirken,	 istinaf	 mahkemesinin	 kararına	 yerel	 mahkemenin	
uyması	zorunludur.		

Sanık	aleyhine	de	başvurulmuş	olsa,	lehine	de	başvurulmuş	olsa	aleyhine	bozulması	her	
zaman	mümkündür;	ancak	sadece	sanık	lehine	başvuru	varsa,	ilk	kararda	verilenden	daha	ağır	
bir	cezaya	hükmolunması	mümkün	değildir!	Sanık	aleyhine	başvuru	varsa,	bu	durumda	ceza	
artırılabilecektir.	

289. maddedeki	bir	kesin	hukuka	aykırılık	nedeni	yok	ancak	başkaca	hukuka	aykırılıklar
varsa,	BAM’ın	yapması	gereken	şey,	yeniden	bir	duruşma	yaparak	kendisinin	yeni	bir	karar	
vermesidir.	Yeni	bir	duruşma	hazırlığı	evresine	geçilir,	ardından	inceleme	raporu	hazırlanır,	ilk	
derecede	ortaya	konan	belgeler	ve	hüküm	açıklanır,	yeni	delillerin	(yeni	tanık,	yeni	bilirkişi	gibi)	
ortaya	konması	da	mümkündür.	Ardından	bir	karar	verilir;	ya	esastan	ret	kararı	verilir	(onama)	
ya	da	ilk	derece	mahkemesinin	verdiği	karar	kaldırılır	ve	beraat,	ceza	verilmesine	yer	olmadığı,	
mahkumiyet	gibi	ilk	derece	mahkemesinin	verebileceği	kararlardan	birini	verir.	Nitelendirme	
her	zaman	değişebilir,	ancak	sanık	aleyhine	başvuru	olmadığı	sürece	ceza	daha	ağır	olamaz!		

Temyiz	
Bölge	Adliye	Mahkemesi’nin	kararlarındaki	hukuka	aykırılıkların	giderilmesini	amaçlayan	

kanun	 yoludur.	 Temyiz	 mahkemesinin	 değerlendireceği	 mesele,	 hukuk	 kurallarının	 doğru	
uygulanıp	uygulanmadığıdır.	Yani	temyizde	sübuta	ilişkin	bir	değerlendirme	yapılamaz,	sadece	
hukuki	 değerlendirme	 yapılacaktır;	 çünkü	 buradaki	 amaç	 yeknesaklığı	 ve	 içtihat	 birliğini	
sağlamaktır.	Olağan	bir	kanun	yoludur.	

Ortada	 bir	 temyiz	 nedeni	 bulunmalıdır;	 yani	 Yargıtay’ın	 bir	 Bam	 hükmü	 üzerinde	
tasarrufta	 bulunmasına	 olanak	 sağlayan	 bir	 sebep	 bulunmalıdır.	 Burada	 yapılacak	 esas	
değerlendirme,	 nitelendirmenin	 doğru	 yapılıp	 yapılmadığıdır.	 Burada	 bir	 kere	 bir	 hukuka	
aykırılığın	bozma	sebebi	yapılabilmesi	için,	esasa	etkili	bir	hukuka	aykırılık	olması	gerekir;	son	
karara	etki	etmeyen	bir	hukuka	aykırılık,	temyiz	nedeni	olamaz.	Örneğin	yeminsiz	dinlenmesi	
gereken	 bir	 tanığın	 yeminli	 olarak	 dinlenmiş	 olması	 halinde,	mahkeme	 kararında	 o	 tanığın	
ifadesine	dayanarak	hüküm	vermediyse,	bu	bir	bozma	sebebi	olamaz	ancak	mahkeme	kararını	
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o karara	 dayanarak	 verdiyse,	 bu	 bir	 bozma	 sebebi	 olabilir.	 Burada	 somut	 cezaya	 etki	 edip
etmemesi	önemli	değildir.

Sadece	 sanık	 lehine	 olarak	 getirilmiş	 bir	 hükme	 dayalı	 olarak	 aleyhe	 bozma	 kararı	
verilemez.	 Örneğin	 duruşmanın	 başında	 sanık	 lehine	 verilmesi	 gereken	 1	 haftalık	 süreye	
uyulmadığı	için	savcının	aleyhe	temyiz	talebinde	bulunması	mümkün	değildir.		

Hukuka	kesin	aykırılık	halleri	(289)	burada	da	söz	konusudur.	Böyle	bir	durum	olduğunda	
Yargıtay,	bu	kararı	mutlaka	bozmalıdır.	

Hangi	kararlar	temyiz	edilebilir?	BAM’ın	her	kararının	temyiz	edilmesi	mümkün	değildir	
ve	bazı	kararlar	verildiği	anda	kesinleşir.	Hangi	kararlar	aleyhine	temyize	gidilebileceği,	286.	
Maddede	sayılmıştır.	BAM’ın	bozma	kararına	karşı	temyize	gidilmesi	mümkün	değildir,	bozma	
dışındaki	kararlara	karşı	ise	temyize	gidilebilir.	Bununla	birlikte	kanunun	286/2	hükmünde	bu	
kuralın	 bazı	 istisnalar	 öngörülmüştür.	 Bunları	 isteyenler	 okuyabilir,	 ama	 sınavda	 tek	 tek	
soracak	değiliz,	ezberlemeye	kalkma.	Esas	mesele	şu	ki,	ilk	derece	mahkemesinin	hükmünün	
aleyhine	istinafa;	istinaf	kararlarına	da	bu	sınırlamalara	uymak	şartıyla	temyize	gidilebilir.	Ana	
hatlarıyla	bunu	bilmemiz	yeterli.		

Olağan	 kanun	 yoluna	 başvurabilen	 herkes,	 temyize	 başvurabilir.	 BAM	 kararına	 karşı	
gidildiği	için,	ancak	BAM	savcısı	temyiz	başvurusunda	bulunabilir.	Yanlış	başvuru	hak	kaybına	
yol	 açmaz,	 başvuru	 doğru	 makama	 yönlendirilir.	 Başvuru	 süresi,	 tebliğ/tefhim	 tarihinden	
itibaren	7	gündür;	eski	hale	getirmeye	de	başvurulabilir.	

Temyiz	edenin,	bir	temyiz	nedeni	ortaya	koyması	gerekir.	Temyiz	nedeni,	istinaftan	farklı	
olarak	 sadece	 hukuki	meseleye	 ilişkin	 olabilir;	 sübuta	 ilişkin	 bir	 temyiz	 nedeni	 söz	 konusu	
olamaz!		

Süre	 tutum	 dilekçesine	 inanmadığımızı	 söylemiştik;	 bir	 temyiz	 dilekçesi	 süresi	 içinde	
verilmelidir,		ardından	gerekçeli	kararın	verilmesi	üzerine	verilen	bir	ek	dilekçe	ile	de	temyiz	
nedenlerinin	geliştirilmesi	mümkündür.		

BAM,	başvuru	ön	inceleme	sonrası	kabul	edilebilir	bulursa,	başvuru	karşı	tarafa	tebliğ	
edilir,	 cevap	 alınır	 ve	 cumhuriyet	 başsavcısı,	 dosyayı	 Yargıtay	 cumhuriyet	 başsavcısına	
gönderir.	Yargıtay	C.	Başsavcısı,	tebliğnamedeki	sebepler	ile	bağlı	değildir,	kendisi	de	yeni	bir	
temyiz	 sebebi	ekleyebilir.	 Tebliğnameden	sonra	dosya,	 ilgili	 Yargıtay	dairesine	gider.	Daire,	
yine	 bir	 ön	 inceleme	 yapar	 ve	 kabul	 edilebilirliği	 denetler	 (sürelere	 uyulmuş	 mu,	 temyiz	
nedenleri	var	mı	gibi).	Kabul	edilebilir	değilse	dosyayı	reddedebilir.		

Temyiz	 incelemesi	 kural	 olarak	 dosya	 üzerinden	 yapılır,	 ancak	 10	 yıldan	 uzun	 ceza	
gerektiren	bir	hükmün	temyizinde,	talep	üzerine	duruşmalı	incelemeye	karar	verilebilir.	Buna	
murafaa	denir	ve	mutlaka	talebi	gerekir.	Duruşmada	tarafları	dinlenmesi	gerekir;	son	söz	her	
zaman	sanığa	aittir.		

Temyiz	incelemesi	yapılırken	sadece,	ileri	sürülen	temyiz	başvurunda	bulunan	noktalarla	
sınırlı	bir	inceleme	yapılır.	Yani	mahkeme,	başsavcının	aksine	bu	talepler	ile	bağlıdır.	Başvuruda	
gösterilen	 sebeplerden	 birine	 dayanılarak	 bozma	 kararı	 verilebilir,	 bunların	 yanında	 kendi	
tespit	ettiği	sebepleri	de	gösterebilir	ancak	yalnızca	kendi	tespit	ettiği	sebeplere	dayanarak	
bozma	kararı	 veremez!	Ancak,	289’da	 sayılan	hukuka	kesin	aykırılık	hallerinden	biri	olduğu	
takdirde,	talepte	bulunmasa	bile	bozma	kararı	verebilecektir.		

Re’sen	temyiz	de	söz	konusu	değildir,	yani	otomatik	istinaf	vardır	ancak	otomatik	temyiz	
yoktur.	

Yargıtay	ilgili	dairesi,	esastan	ret	kararı	verirse	bu	karar	kesindir	ve	artık	infaz	aşamasına	
geçilir.	Birden	fazla	kişi	yargılanıyorsa	hepsinin	başvuru	birbirinden	bağımsızdır.		

Eğer	 bozma	 kararı	 verirse,	 niye	 bozduğunu	 kararında	 göstermesi	 gerekir.	 Bir	 kararın	
kısmen	bozulması	 söz	konusu	değildir,	 karar	 tümden	bozulmuştur.	Eğer	aleyhe	bir	başvuru	
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yoksa,	 bozmadan	 sonra	 daha	 ağır	 bir	 cezayı	 içere	 karara	 hükmedilmesi	 mümkün	 değildir!	
Bozma	kararı	verildiği	takdirde	dosya,	BAM’a	gider.	BAM,	yeniden	bir	inceleme	yapar	ve	bir	
karar	 verir.	 BAM,	 karara	 uyabilir	 veya	 kararda	 direnebilir.	 Uyma	 veya	 direnme	 kararını	
verebilmesi	için	ise	bir	duruşma	açması	gerekmektedir.	Direnme	kararı	verirse,	bu	karar	süresi	
içerisinde	bir	 kez	daha	 temyiz	 edilmez	 ise	 kesinleşir.	 Eğer	direnme	kararı	 verildikten	 sonra	
süresi	 içerisinde	 yeniden	 temyiz	 edilirse,	 artık	 bu	 inceleme	 Yargıtay	 Ceza	 Genel	 Kurulu’na	
gidecektir.	 YCGK	 da	 bir	 bozma	 kararı	 verirse,	 artık	 BAM’ın	 bu	 karara	 direnmesi	 mümkün	
değildir,	karara	uymak	zorundadır.		

Bozma	kararına	uymak	demek,	tekrar	duruşma	yapılmasına	uymak	anlamına	gelir	ve	bu	
duruşma	sonucunda	bir	karara	varır.	Burada	uymadan	sonra	serbestlik	ilkesi	geçerlidir.	Yani,	
BAM	bozma	 kararına	 uyduktan	 sonra	 yaptığı	 yargılama	 sonucunda	 istediği	 kararı	 verebilir,	
dolayısıyla	yine	baştaki	kararını	da	verebilecektir.	Kararını	verdikten	sonra	bu	karar	yine	temyiz	
edilebilir.		

Sanıklardan	yalnızca	biri	temyiz	etmiş	diğerleri	etmemişse,	bozma	kararı	diğerlerine	etki	
etmeyecektir.	Ancak	karar,	şahıstan	kaynaklanan	bir	nedenden	değil	de	fiilden	kaynaklanan	
bir	nedenden	dolayı		lehe	bozulmuş	ise	bu	karar,	diğer	sanıklara	da	sirayet	edecektir.	

Düzenleterek	onama	(ıslah)	kararı	da	verilebilir,	merak	eden	kanundan	okusun.	

Olağanüstü	Kanun	Yolları	
Olağanüstü	 kanun	 yolu,	 kesinleşmiş	 hükümler	 aleyhine	 yapılan	 kanun	 yolu	

başvurusudur.	Kanunda	(309)	3	adet	olağanüstü	kanun	yolu	düzenlenmiştir;		

• Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcısının	itirazı
o Aleyhe	itirazda	30	gün	içerisinde	başvuru	zorunludur,	lehe	itirazda	bir	süre	sınırı

yoktur.	 Önce	 kimin	 kararına	 karşı	 başvuruyorsa	 oraya	 gönderir,	 eğer	 o
düzeltmez	ise	Ceza	Genel	Kurulu’na	gider.

• Kanun	yararına	bozma
o Ortada	bir	hukuka	aykırılık	 vardır	 ve	bununla	 ilgili,	Adalet	Bakanlığı,	 Yargıtay

cumhuriyet	başsavcısına,	Ceza	Genel	Kurulu’na	başvurmasını	 söyler.	Yargıtay
cumhuriyet	 başsavcılığı,	 bu	 itirazı	 yapmak	 mecburiyetindedir.	 İlgili	 daire	 bir
inceleme	yapar,	eğer	kabul	edilebilir	olduğuna	kanaat	getirirse	ya	kararı	kanun
yararına	bozar,	ya	da	esastan	reddeder.

• Yargılamanın	yenilenmesi
o 311.	 Maddede	 düzenlenmiştir.	 Bir	 yargılama	 esnasında	 yapılan	 bir	 takım

hatalara	 rağmen	 hüküm	 kesinleşmiş	 olabilir	 ve	 bu	 kararın	 her	 zaman
kaldırılabilmesi	 gerekir,	 nitekim	 aksi	 halde	 maddi	 gerçeğe	 ulaşılamamış
olacaktır.	Yargılama,	hem	aleyhe	hem	de	lehe	olarak	yenilenebilir.	Ancak	lehe
ve	aleyhe	başvuru	sebepleri	farklı	düzenlenmiştir.	Eğer	hakkında	hüküm	verilen
kişi	ölmüşse,	eşi,	çocukları	da	başvurabilir.

o Başvuru,	hükmü	veren	ilk	derece	mahkemesine	yapılır.
o Bir	süre	sınırı	bulunmamaktadır.




