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Fahrettin Demira ğ

810.1943 tarihinde Burdur'da doğmu ş, 1963'de Burdur
Lisesi'ni, 1968'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Pakültesi'ni bi-
tirmi ştir. 1980 y ı l ında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
yüksek lisans yapmışür.

Askerlik hizmetini yedek subay olarak tamamlad ı ktan
sonra, 1970 y ı l ında askeri hM<im nasbedilerek teğmen rütbesi
ile Türk Silahl ı Kuvvetleri'ne kat ılmış t ır.

F-Ikimlik staj ın ı müteakip Adapazar ı 2. Piyade Tümen
Komutanlığı Askeri Savc ı lığı 'nda Askeri Savc ı Yard ımc ıs ı
olarak göreve ba şlamış, değişik birliklerde Yard ımcı Askeri
Savc ı ve Askeri Savc ı olarak görev yapm ıştır. 1988 y ı l ında yar-
bayl ığa yükselen Demirağ, ayn ı y ıl Askeri Yarg ıtay Üyeliğine
seçilmiş tir. 8.12.1988 tarihinde 4. Daire'de başlad ığı üyelik

görevini, 1993y ı l ı ndan itibaren, tu ğgeneralli ğe terfi edip baş-
savc ıl ık görevine getirildiği 30.8.1999 tarihine kadar, 3. Daire'de
sürdürmüştür. 30.8.1999 - 30.8.2000 tarihleri aras ında Askeri
Yarg ıtay Ba şsavc ıs ı olarak görev yapm ış, 31 .8.2000 tarihinde
Askeri Yarg ı tay Ba şkanl ığı 'na atanm ış t ır. Üç y ıl süreyle As-
keri Yargıtay Başkan ı olarak görev yapan Demira ğ, 1.9.2003
tarihinde emekli olmu ştur.

Fahrettin Demira ğ'm; "Askeri Ceza Kan ıı nundaki Tüm De-

ğ işiklikler ve Gerekçeleri", "Askeri Ceza ve Askeri Ceza Mevzuat ı "

"Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu" adl ı kitab ı ile Ceza
Yarg ılamasında Tebligat Sorunlar ı ve adil yargı lanma hakk ın ı
ve bu hakk ın askeri yarg ıda gerçekleştirilmesi bak ım ından ya-
p ılmas ı gereken düzenlemeleri esas alan makaleleri vard ır.

Evli ve iki çocukludur.
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İTDDKY	 ileti şimin Tespiti, Dinlenmesi, Denetlenmesi

ve Korunmas ı Hakkında Yönetmelik ı

Söz konusu yönetmeliğin tam ad ı : "Telekomunikasyon Yoluyla
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TBBAYY : Türkiye Barolar Birli ği Adli Yard ım
Yönetmeliği

TCK	 5237 sayı l ı Türk Ceza Kanunu
TCKYUI< 4.112004 tarihli ve 5252 say ı l ı Türk Ceza

Kanunu'nun Yürürlük ve U'gulama Şekli
Hakkında Kanun

Teb.	 Tebligat
Teb.K	 7201 sayı l ı Tebligat Kanunu
Teb.Tüz	 Tebligat Tüzü ğü
TMK	 : 3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu
TSK İç HK 211 say ı l ı Türk Silahl ı Kuvvetleri İç Hizmet

Kanunu
17K	 Türk Ticaret Kanunu
YG İY	 : Yakalama, Gözalt ına Alma ve ifade Alma

Yönetmeli ği
YCGK	 : Yarg ı tay Ceza Genel Kurulu
YİBK	 Yarg ıtay İçtihatlar ı Birleştirme Karan
YKD	 Yargıtay Kararlar ı Dergisi



Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca benimsenen
ve Trabzon'da yap ılan 27. TBB Olağan Genel Kurulu'na su-
nulan yayın program ına göre, hukukçular ile ilgilenenlerin
yararlarıabilecekleri nitelikte hukuk el kitaplar ı yay ımlanma-
s ı planlanmıştı .

Pek çok alanda, özellikle yay ın yapmak istedi ğimiz Türk
Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu gibi temel kanun-
larda sınama-yan ılma yöntemi ile hareket edilmesi sonucun-
da, ysalarda k ısa aralarla değişiklikler yapılmas ı, yap ılacak

değişikliklerin gündeme gelmesi karşı s ında bu istek ve karar,
düşündüğümüz çabukluk ve yoğunlukta uygulamaya konu-
lamamıştır. Kitapl ıklarımız ın çok kısa zamanda, değ işiklikler
dolay ı sıyla, önemi kalmam ış kitaplarla dolmas ından müm-
kün olduğunca kaç ınılmaktad ır.

Ancak meslektaşlarım ızdan gelen istekler karşısında te-
mel yasalarla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Büyük ilgi
gören Avukatl ık kanuni, 6 ilgili Kanun ve Yönetn ıelikler ile

Belgeler ve değerli hukukçu, Askeri Yargıtay önceki başkanı
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sayın Fahrettin Demira ğ' ın hazırlamış bulunduğu Türk Ceza
Kanunu adl ı kitaplardan sonra yine Fahrettin Demira ğ' ın bü-
yük bir özenle hazırladığı Aç ıklamal ı Ceza Muhakemesi Kanunu
Yürürlük ve Uygulama Kanunu ile Yönet ınelikler adl ı kitabmı
yayımlamaktay ız.

Kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarmda başarılar di-
liyorum.

Temel yasalar dizisi meslekta şlarımızın gösterecekleri
ilgi ile orantı l ı olarak devam ettirilecektir. Yararl ı olmas ı dile-
ğiyle takdirlerinize sunar ım.

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birli ği Başkan
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KİTAP HAKKINDA

Türkiye Barolar Birliği'nce yay ımlanan Türk Ceza Kanu-
nu ve Kabahatler Kanunu Kitabı 'ndan sonra, bir y ı l ı aşk ın bir
süredir üzerinde çalıştığım ız Ceza Muhakemesi Kanunu ve
Yönetmelikler Kitab ın ı, Yasada 5560 say ıl ı Yasayla yap ılan
değişiklikleri kapsayacak şekilde meslektaşlar ı mızın beğe-
nisine sunuyoruz. Bu kitap, bir Ceza Muhakemesi Kanunu
Şerhi değildir. Çal ışmam ızda, uygulayic ılara ve meslekta şla-
r ımıza yönetmelikleriyle birlikte asl ına uygun bir yasa metni
sunman ın yan ı s ıra, Ceza Muhakemesi Hukukumuza 5271
say ı l ı kanunla giren yeni kurumlarla ilgili bilimsel görü şle-
re ve sağlanabildiği kadar Yargıtay kararlar ına yer vermek
suretiyle, kaynaklara ula şmada kolayl ık sağlayarak yararl ı
olmak amaçlanmış tır.

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 4.12.2004
tarihinde kabul edilen 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanunu,
yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden, bu güne kadar
geçen birbuçuk y ıl gibi, yasalar a ıs ından çok k ı sa say ılacak
bir süre içerisinde 5328,5353 ve 5560 say ı l ı Yasalarla üç kez de-
ğişikliğe uğramıştı r. Bunlarla, Kanunun toplam k ırküç mad-
desi değiştirilmiştir. Bu süreç içerisinde Yasan ın öngördüğü
yönetmeliklerden büyük bir bölümü de Adalet Bakanl ığı 'nca
yay ımlanarak yürürlü ğe konulmu ştur.

Madde aç ıklamalar ında, bu değişikliklere işaret edilmi ş
değ i şiklik gerekçesi ile değiştirilen hükümlere yer verilmek
suretiyle, yasa hükümlerinin yorumlanmas ında yard ımc ı
olunmak istenmi ştir. Ayr ıca aç ıklamalarda, o hükümle bağ-
lantı kurulmas ı mümkün olan yiısa, yönetmelik ve di ğer
mevzuat hükümleri de gösterilmiştir.
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Ceza Muhakemesi 1-lukukumuza 5271 say ı l ı Yasayla
giren, adil yarg ı lanma hakk ı üzerinde durulmu ştur. Bu bağ-
lamda yakalama, gözalt ına alma, arama, elkoyma, tutuklama,
şüpheli veya sanığın ifadesinin al ınmas ı, iletiş imin dinlenme-
si, kayda al ınmas ı ve tespiti, sanığın haklar ı, şüpheli/san ı k-
müdafi ilişkileri, müdafinin soru şturma evrak ın ı inceleme
hakk ı ve sanıkla görüşme hakk ı, delil yasaklar ı gibi pek çok
konuda !HAS hükümleri ve A İHM kararlar ına da elverdi ğin-
ce değinilmiş, böylece yarg ılama açıs ından bu tür hak ihlalle-
rinin usul hukuku balümmdan yapt ırımlar ı belirtilmiş tir.

Ayrıca, yine usul hukukumuz aç ıs ından yeni olan beden
muayenesi, moleküler genetik inceleme, kad ın ın muayenesi,
fizik kimli ğin tespiti, adli kontrol, uzla şma, denetimli serbest-
lik, kamu davas ın ın aç ılmas ın ın ertelenmesi, hükmün aç ık-
lanmas ı n ın geri b ırak ı lmas ı gibi kurumların iş leyişine ilişkin
yasa ve yönetmelik hükümlerine de yer verilmi ş tir.

Diğer taraftan CMUK'un halen yürürlükte olan baz ı hü-
kümlerine, kitapta yer verme zorunlulu ğu da doğmuş tur.
Her ne kadar 5320 say ı lı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yü-
rürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 18 inci mad-
desinin birinci f ıkfasın ın (a) bendi ile 1412 say ı l ı Ceza Muha-
ke ıüeleri Usulü Kanunu bütün ek vede ğ işiklikleriyle birlikte
yürürlükten kald ır ı lmış ise de; CMUK'un temyiz bölümüne
ili şkin 305 i15 326 nc ı maddeleri, ayn ı (5320 say ı l ı ) Kanunun
8 inci maddesinin birinci fikras ı uyar ınca halen yürürlükte
olup temyiz incelemesi bu hükü ınlere göre yap ı lmaktad ır.
CMUK'un bu hükümleri, istinaf mahkemelerinin fiilen ça-
l ışmaya baş lamasıyla yürürlükten kalkacakt ı r. Bu nedenle
CMUK'un Üçüncü Kitab ın ın Üçüncü Fasl ında "Temyiz" baş-
l ığı altında yer alan maddelere, uygulay ı c ı lara kolayl ık sağla-
yacağı düşüncesiyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Temyiz
Bölümü'nün sonunda yer verilmi ştir.
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Kitab ın tüm nıeslektaşlar ım ıza yararl ı olmas ını dilerim.

Sizlerden gelecek eleştiri, öneri ve dilekler, ileriki bask ılar

için yol gösterici olacaktır.

Bu kitab ı haz ırlarken beni çalışmaya özendiren "e büyük

bir sab ır gösteren sevgili eşime; kitab ı n yay ınlanmas ın ı sağla-

yan Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Say ın Özdemir ÖZOK ve
Yönetim Kurulu Üyelerine; her zaman yakm deste ğini gör-

düğüm Türkiye Barolar Birliği Genel Yay ın Yönetmeni Say ın
Teoman ERGÜL'e; güncel ve yay ınlanmamış Yargıtay karar-

ların ın sa ğlanması nda yard ımc ı olan Yargıtay Tetkik Hakim-

leri Say ın Ahmet DURU ve Say ın Özcan GÜVEN'e; dizgi ve
bas ım ı gerçekleştiren Düş Atelyesi ve Şen Matbaası çalışanla-

r ına, en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

30 Ocak 2007

Fahrettin Demirağ
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CEZA MUHAKEMES İ KANUNU

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler (1 -156)

BİRİNCİ KISIM
Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki (1 -32)

BİRİ NC İ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar (1 -2)

Madde Sayfa
No.	 No.

Kanuram kapsam ı 	 1
	

29
Tanımlar
	 2

	
32

İKİNCİ BÖLÜM
Görev (3 - 7)

Görev
Re'sen görev kararı ve görevde
uyuşmazl ık
Görevsizlik karan verilmesi gereken hM
ve sonucu
Görevsizlik karan verilemeyecek hl
Görevli olmayan lükim veya
mahkemenin i şlemleri

3	 .37
4	 41

5	 42

6	 43
7	 45

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bağlantı l ı Davalar (8 - 11)

Bağlantı kavramı 	 8	 46
Davalarm birle ştirilerek aç ılması 	 9	 47



Cörülmekte olan davalar ın	 10	 47
birleştirilmesi ve ayrılması
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme

	 11	 49

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetki (12 - 21)

Yetkili mahkeme
Özel yetki
Yabanc ı ülkede işlenen suçlarda yetki
Deniz, hava ve demiryolu ta şıtlar ında
veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki
Bağlantıl ı suçlarda yetki
Yetkide olumlu veya olumsuz
uyuşmazl ık
Yetkisizlik iddias ı
Davanın nakli
Yetkili olmayan haim veya
mahkemenin işlemleri
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
yap ılan işlemler

12	 49
13	 56
14	 57
15	 58

16	 59
17	 60

18	 61
19	 62
20	 63

21	 63

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hakinün Davaya Bakamamas ı ve Reddi (22 -32)

Hakimin davaya bakamayaca ğı haller
Yargılamaya katılamayacak hakim
Hakimin reddi sebepleri ve ret isteminde
bulunabilecekler
Taraf s ızlığmı şüpheye düşürecek
sebeplerden dolay ı hakimin reddi
isteminin süresi
Ret isteminin usulü

22	 64
23	 68
24	 69

25
71

26	 71
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I-Iakimin reddi istemine karar verecek
mahkeme
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve
başvurulacak kanun yollar ı
Reddi istenen hakimin yapabilece ği
işlemler
HAkimin çekinmesi ve inceleme mercii
Ret isteminin geri çevrilmesi
Zab ıt katibinin reddi veya çekirırnesi

27	 72

28	 74

29	 74

30
	

75
31
	

76,
32
	

77

İKİNCİ KISIM
Kararlar, Açıklanmas ı ve Tebliği,

Süreler ve Eski HAle Getirme (33 -42)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kararlar, Açıklanmas ı ve Tebliğ i (33 - 38)

Kararların verilmesi usulü
	

33
	

78
Kararların gerekçeli olmas ı 	 34

	
80

Kararların aç ıklanmas ı ve tebliği
	

35
	

83
Tebligat ve yazışma usulü

	
36
	

85
Tebligat usulleri
	

37
	

86
Cumhuriyet Başsavcılığına yap ılan	 38

	
88

tebligat

İKİNCİ BÖLÜM
Süreler ve Eski Hale Getirme (39 - 42)

39	 88
40	 89
41	 92
42	 93

Sürelerin hesaplanmas ı
Eski hale getirme
Eski hale getirme dilekçesi
Eski hale getirme dilekçesi üzerine
verilecek karar
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Tanıkl ık, Bilirkişi incelemesi ve Ke şif (43 - 89)

B İRİNCİ BÖLÜM
Tanıkl ık (43 - 61)

Tan ıkların çağrılmas ı
Çağrıya uymayan tan ıklar
Tan ıklıktan çekinme
Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle
tanıklıktan çekinme
Devlet s ırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili
tanıkl ık
Kendisi veya yak ınlan aleyhine
tanıklıktan çekimne
Tanıkl ıktan çekinme sebebinin
bildirilmesi
Yemin verilmeyen tan ıklar
Tanıklıktan çekinebilecek kiı+ısenin
çekinmemesi
Tanıklann clinlenmesi
Tanığa görevinin önemini anlatma
Tanıklara yemin verilmesi
Yeminin biçimi
Yemirıin yerine getirilmesi, sa ğır veya
dilsizin yemini
Tanığın tekrar dinlenmesi
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve
tanığın korunmas ı
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak
sorular

43	 94
44	 96
45	 97
46	 98

47	 99

48	 100

49	 101

50	 102
51	 103

52	 103
53	 104
54	 105
55	 106
56	 106

57	 107-
58	 107

59	 110
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Tanıkl ıktarı ve yeminden sebepsiz
	 60	 111

çekinme
Tanığa verilecek tazminat ve giderler

	 61	 112

İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi incelemesi (62 - 73)

Bilirkişilere uygulanacak hükümler
Bilirkişirıin atanmas ı
Bilirkişi olarak atanabilecekler
Biirkişiliği kabul yükümlülüğü
Atama kararı ve incelemelerin
yürütülmesi
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası
Duruşmada bilirkişinin aç ıklaması
Biirkişinin reddi
Bilirkişilikten çekinnıe, bilirkişi olarak
dinleneme ye ni er
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki
işlem
Bilirkişi gider ve ücreti
Sahte para ve değerler üzerinde
yap ılacak incelemeler

62
	

113
63
	

113
64
	

114
65
	

118
66
	

120

67	 122
68	 123
69	 124
70	 125

71	 125

72	 126
73	 126

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözlem Altma Ahnrna, Muayene, Keşif ve Otopsi (74 - 89)

Gözlem altına almma
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi
ve vücudundan örnek al ınmas ı
Diğer kişilerin beden muayenesi
Kad ının muayenesi
Moleküler genetik incelemeler

74	 128
75	 129

76	 133
77	 135
78	 136
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Hkimin karar ı ve inceleme yapılması
Genetik inceleme sonuçlannın gizliliği
Fizik kimliğin tespiti
Yönetmelik
Keşif
Keşifte, tanık veya bilirki şinin
dinlenmesinde b ııl ımabilecekler
Yer gösterme
Ölünün kimliğini belirleme ve adli
muayene
Otopsi
Yeni doğanın cesedinin adli muayenesi
veya otopsi
Zehirlennıe şüphesi üzerine yap ılacak
işlem

79
	

137
80
	

138
81
	

140
82
	

141
83
	

141
84
	

142

85	 143
86	 147

87	 148
88	 150

89	 151

DÖRDÜNCÜ KISIM
Koruma Tedbirleri (90 - 144)

BİRİNCİ BÖLÜM
Yakalama ve Gözaltı (90 - 99)

Yakalama ve yakalanan ki şi hakkında
yap ılacak işlemler
Gözalb
Cözaltı işlemlerinin denetimi
Yakalanan veya tutuklanan ki şilerin
nakli
Yakalanan kişinin mahkemeye
götürülmesi
Yakalanan veya gözaltına almanın
durumunun yakınlanna bildirilmesi
Yakalamarun ilgililere bildirilmesi

90	 152

91	 156
92	 160
93	 161

94	 162

95	 164.

96	 164
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Yakalama tutanağı 	 97	 165
Yakalama emri ve nedenleri

	
98	 165

Yönetmelik
	

99	 167

İKİNCİ BÖLÜM
Tutuklama (100 - 108)

Tutuklama nedenleri
Tutuklama karan
Tutuklulukta geçecek süre
Cumhuriyet savcısmın tutuklama
kararının geri almmasmı istemesi
Şüpheli veya sanığın sal ıverilme
istenilen
Usul
Salıverilenin yükümlülükleri
Tutuklananın durumunun yakınlarına
bildirilmesi
Tutukluluğun incelenmesi

100	 167
101	 171
102	 173
103	 176

104	 178

105	 179
106	 180
107	 182

108	 183

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Kontrol (109 - 115)

Adli kontrol
Adli kontrol karar ı ve hükmedecek
merciler
Adli kontrol karar ının kald ırılmas ı
Tedbirlere uymama
Güvence
Önceden ödetme
Güvencenin geri verilmesi

109	 184
110	 187

111	 188
IIŞ	 189
113	 189
114	 190
115	 191
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama ve Elkoyma (116 - 134)

Şüpheli veya san ıkla ilgili arama
Diğer kişilerle ilgili arama
Gece yap ılacak arama
Arama kararı
Aramada hazır bulunabilecekler
Arama sonunda verilecek belge
Belge veya ka ğıtlar ı inceleme yetkisi
Eşya veya kazanc ın muhafaza altına
alınmas ı ve bunlara elkonulmas ı
istenen eşyay ı vermeyenler hakkında
yap ılacak işlem
İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki
belgelerin mahkemece incelenmesi
Elkonulamyacak mektuplar, belgeler
Elkoyma kararım verme yetkisi
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma
Postada elkoyma
Avukat bürolar ında arama, elkoyma ve
postada elkoyma
Elkonulan e şyanı n iadesi
Elkonulan e şyanın muhafazas ı veya
elden ç ıkarılmas ı
Şirket yönetimi için kayy ım tayini
Bilgisayarlarda, bilgisayar
programlar ında ve kütüklerinde arama,
kopyalama ve elkoyma

116
	

192
117
	

194
118
	

195
119
	

196.
120
	

201
121
	

202
122
	

202
123
	

204

124	 205

125	 205

126	 207
127	 208
128	 209
129	 214
130	 216

131	 218
132	 219

133	 220
134	 223
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BEŞINCI BÖLÜM
Telekomünikasyon Yoluyla Yap ılan
iletişimin Denetlenmesi (135 - 138)

iletişimin tespiti, dinlenınesi ve kayda
alinmas ı
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri
Kararlarm yerine getirilmesi, ileti şim
içeriklerinin yok edilmesi
Tesadüfen elde edilen deliller

135	 225

136	 232
137	 233

138	 235

ALTINCI BÖLÜM
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla izleme (139 - 140)

Gizli soruş turmac ı görevlendirilmesi	 139	 238
Teknik araçlarla izleme	 140	 240

YEDİNCİ BÖLÜM
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat (141 - 144)

Tazminat istemi	 141	 243
Tazminat isteminin ko şulları 	 142	 245
Tazminatın geri al ınmas ı 	 143	 247
Tazminat isteyemeyecek ki şiler	 144	 249

Il
BEŞINCI KISIM

ifade ve Sorgu (145 - 148)

BİRİNCİ BÖLÜM
ifade veya Sorgu İçin Çağr ı (145 - 146)

İfade veya sorgu için çağr ı 	 145	 251
Zorla getirme
	 146	 252
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İKİNC İ BÖLÜM
ifade ve Sorgu Usulü (147- 148)

İfade ve sorgunun tarzı	 147
	

255
İfade alma ve sorguda yasak usuller 	 148

	
259

ALTINCI KISIM
Savunma (149 -156)

BIRINCI BÖLÜM
Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi,

Görev ve Yetkileri (149 - 156)

Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi
Müdafiin görevlendirilmesi
Müdafi görevini yerine getirmediğinde
yap ılacak işlem
Şüpheli veya sanığın birden fazla olmas ı
halinde savunma
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
Müdafi ile görü şme
Kanuni temsilci veya e ş in duruşmada
hazır bulunması
Müdafiin görevlendirilmesinde usul

149	 262
150	 265
151	 271

152	 274

153	 274
154	 277
155	 279

156	 279
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IKINCI KİTAP
Soruşturma (157 - 174)

Bİ RİNCİ KISIM
Suçlara ilişkin İhbarlar ve Soruşturma (157- 169)

BİR İNC İ BÖLÜM
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhban (157- 159)

Soruşturmanın gizlili ği	 157	 283
ihbar ve şikayet	 158	 284
Şüpheli ölümün ihbar ı	 159	 289

İKİNC İ BÖLÜM
Soruşturma işlemleri (160 - 169)

Bir suçun i şlendiğini öğrenen
Cumhuriyet savc ıs ın ın görevi
Cumhuriyet savc ısının görev ve yetkileri
Soruşturmada Cumhuriyet savc ı s ının
hakim karar ı istemi
Soruşturmanın sulh ceza lükimi
tarafından yap ılması
Adli kolluk ve görevi
Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk
görevi
Değerlendirme raporu yetkisi
Yönetmelik
Adli kolluğun olay yerinde aldığı
tedbirlere uyulmamas ı halinde yetkisi
Soruşturma evresinde yap ılan işlemlerin
tutana ğa bağlanmas ı

160	 291

161	 296
162	 300

163	 300

164	 301
165	 302

166	 302
167	 303
168	 303

169	 304
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İKİNCİ KISIM
Kamu Davasının Aç ılması (170 - 174)

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Davas ının Aç ılmas ı (170 - 171)

Kamu davasını açma görevi	 170	 307
Kamu davasını açmada takdir yetkisi 	 171	 310

İKİNCİ BÖLÜM
Kovuşturmaya Yer Olmad ığına Dair Karar,

itiraz ve Iddianamenin iadesi (172 - 174)

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 172
	

320
Cumhuriyet savcısmın kararına itiraz	 173

	
321

İddianamenin iadesi	 174
	

323

ÜÇÜNCÜ K İTAP
Kovuşturma Evresi (175 -232)

BİRİNCİ KISIM
Kamu Davas ımn Yürütülmesi (175 - 222)

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşma Hazırlığı (175 - 181)

İddianamenin kabulü ve duruşma
hazırlığı
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın
çağrılmas ı
Sanığm savunma delillerinin toplanmas ı
istemi

175	 331

176	 332

177	 334
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Çağnlması reddedilen tanığın ve uzman
kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi
Çağrılan tanıklann ad ve adreslerinin
sanığa ve Cumhuriyet savc ıs ına
bildirilmesi
Tanık ve bilirki şinin naiple veya istinabe
yoluyla dinlenmeleri
Tanık ve bilirkişinin dinlenece ği günün
bildirilmesi

İKİNCİ BÖLÜM
Duruşma (182 - 202)

Duruşmanın aç ıklığı
Ses ve görüntü al ıcı aletlerin kullanılmas ı
yasağı
Aç ıklığın kald ırılmas ı hakkında karar
Zorunlu kapal ı l ık
Kapal ı l ık kararının ve nedenlerinin
yaz ılması
Kapalı duruşmada bulunabilme
Duruşmada hazır bulunacaklar
Birden çok Cumhuriyet savc ıs ı ve
avukatın duruşmaya katılmas ı
Ara verme
Duru şmanm başlamas ı
Başkan veya hükimin görevi
Sanığın duruşmada haz ır bulunmamas ı
Sanığın mahkemeden uzakla şması
Sanığm yokluğı.mda duru şma
Sanığın duruşmadan bağışık tutulması
Sanığın müdafi gönderebilmesi

178	 336

179	 337

180	 338

181	 341

182	 342
183	 344

184	 345
185	 346
186	 346

187
	

347
188
	

348
189
	

349

190
	

350
191
	

350
192
	

354
193
	

354
194
	

356
195
	

356
196
	

357
197
	

360
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Sanık hazır bulunmaks ızın yapılan
duruşmada eski hAle getirme ko şulu
Sanığın zorla getirilebilmesi
Sorgu s ıras ında sanığın mahkeme
salonundan çıkarilabilmesi
Doğrudan soru yöneltme
Terdüman bulundurulacak hAller

198	 360

199	 361
200	 362

201	 363
202	 367

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duruşmanın Düzen ve Disiplini (203 - 205)

HAkim veya ba şkamn yetkisi	 203	 369
Sanığın dışarı çıkarılmas ı	 204	 370
Duruşma sırasında işlenen suç hakkında	 205	 372
işlem

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Delillerirı Ortaya Konulmas ı ve Tartışılması (206 - 218)

Delillerin ortaya konulmas ı ve reddi
Delil ve olay ın geç bildirilmesi
Tanığın duru şma salonundan ayr ılması
Duruşmada okunmas ı zorunlu belge ve
tutanaklar
Duruşmada okunmayacak belgeler
Duruşmada okunmas ıyla yetinilebilecek
belgeler
Tanığın önceki ifadesinin okunmas ı
Sanığın önceki ifadesinin okunmas ı
Rapor, belge ve diğer yaz ıların okunması
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin
sorulması .
Delillerin tartışı lmas ı

206	 373
207	 378
208	 378
209	 379

210	 380
211	 381

212	 382
213	 383
214	 384
215	 385

216	 386
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Delilleri takdir yetkisi	 217	 388
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 	 218	 394

BEŞİNC İ BÖLÜM
Duruşma Tutanağı (219 - 222)

Duruşma tutanağı 	 219	 396
Duruşma tutanağın ın baş ligi

	 220	 397
Duruşma tutanağının içeriği

	
221	 398

Duruşma tutanağımn ispat gücü
	

222	 399

İKİNCİ KISIM
Kamu Davasm ın Sona Ermesi (223- 232)

BİRİNCİ BÖLÜM
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm (223 - 225)

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm	 223	 401
Karar ve hükümlerde gerekli oy say ıs ı 	 224	 410
Hükmün konusu ve suçu	 225	 411
değerlendirmede mahkemenin yetkisi

İKİNCİ BÖLÜM
Suç Niteliğinde Değişiklik (226)

Suçun niteliğinin değişmesi	 226	 411

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Karar ve Hüküm (227 - 232)

Müzakereye katılacak lükimler
	 227	 413

Müzakerenin yönetimi
	

228	 413
Oyların toplanması 	 229	 413
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230	 416

231	 419

232	 431

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi
gereken hususlar
Hükmün açıklanmas ı ve hükmün
açıklanmasınm geri bırak ılmas ı
Hükmün gerekçesi ve hüküm f ıkrasırıın
içereceği hususlar

DÖRDÜNCÜ KtTAP
Mağdur, Şildyetçi, Malen Sorumlu, Katılan (233 - 243)

BİRİNCİ KISIM
Suçun Mağduru ile Şildyetçinin Hakları (233- 236)

Suçun mağduru ile şikayetçinin
çağırilması
Mağdur ile şikayetçinin hakları
Mağdur ile şiküyetçinin davete
uymamalar ı
Mağdur ile şikyetçinin dinlenmesi

233	 437

234	 437
235	 441

236	 443

İKtNCİ KISIM
Kamu Davasına Katılma (237- 243)

Kamu davasına katılma
	 237
	

445
Katılma usulü
	

238
	

447
Katılarun hakları 	 239

	
448

Katı lman ın davaya etkisiZ	 240
	

450
Katı lmadan önceki kararlara itiraz

	 241
	

450
Katılanm kanun yoluna ba şvurmas ı 	 242

	
451

Katılmanın hükümsüz kalmas ı 	 243
	

452
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BEŞİNCİ KITAP
Özel Yargılama Usulleri (244 - 259)

BİRİNCİ KISIM
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanmas ı, Tüzel Ki şilerin
Soruşturmada ve Kovu şturmada Temsili, Baz ı Suçlara

Ilişkin Muhakeme Usulü (244- 252)

BtRİNCİ BÖLÜM
Gaiplerin Yarg ılanmas ı (244 - 246)

Gaibin tan ımı ve yap ılabilecek i şlemler	 244
	

455
Gaibe ihtar	 245

	
457

Sanığa verilecek güvence belgesi 	 246
	

457

İKİNCİ BÖLÜM
Kaçakiann Yargılanmas ı (247- 248)

Kaçağın tanımı	 247	 458
Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat 	 248	 459
belgesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili
	

249	 462

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bazı Suçlara ili şkin Muhakeme (250 - 252)

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
	

250	 463
Soruşturma
	 251	 469

Kovuşturma
	 252	 473

19



İKİNCİ KISIM
Uzlaşma ve Müsadere (253 - 259)

BİRİNCİ BÖLÜM
Uzlaşma (253 - 255)

Uzlaşma	 253
	

478
Mahkeme tarafından uzlaştırma	 254

	
498

Birden çok fail bulunmas ı halinde	 255
	

500
uzlaşma

İKİNCİ BÖLÜM
Müsadere Usulü (256 - 259)

Başvuru	 256	 501
Duruşma ve karar	 257	 502
Kanun yolu	 258	 503
Suç konusu olmayan e şyanın müsaderesi 259	 504

ALTINCI KITAP
Kanun Yolları (260 - 323)

B İRİNCİ KISIM
Genel Hükümler (260-266)

Kanun yollarma ba şvurma hakkı 	 260
	

507
Avukatın başvurma hakk ı 	 261

	
510

Yasal temsilcinin ve e ş in başvurma hakkı 262
	

511
Tutuklunun kanun yollanna ba şvurmas ı 263

	
512

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 264
	

513
Cumhuriyet savc ısının başvuru	 265

	
514

sonucunun kapsam ı
Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi

	
266
	

516
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İKİNCİ KISIM
Olağan Kanun Yolları (267- 307)

BİRİNC İ BÖLÜM
itiraz (267 - 271)

itiraz olunabilecek kararlar
itiraz usulü ve inceleme mercileri
itiraz ın kararın yerine getirilmesinde
etkisi
İ tirazm Cumhuriyet savc ıs ına ve karşı
tarafa tebliği ile inceleme ve araş tırma
yap ılmas ı
Karar

İKİNC İ BÖLÜM
İstinaf (272 - 285)

İstinaf
İ stinaf istemi ve süresi
Eski hMe getirme süresi içinde istinaf
süresinin işlemesi
İstinaf başvurusurıurı etkisi -
İstinaf isteminin hükmü veren'
mahkemece reddi
İstinaf isteminin tebli ği ve cevab ı
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
savcıs ın ın görevi
Dosya üzerinde ön inceleme
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve
kovuş turma
Duruşma hazırlığı

267	 518
268	 520
269	 521

270	 522

271	 522

272	 523
273	 525
274	 527

275	 528
276	 529

277	 530
278	 531

279	 533
280	 534

281	 535
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282	 536
283	 537

284	 537
285	 538

İstisnalar
Sanık lehine başvurma halinde verilecek
hüküm
Direnme yasa ğı
Özel kanunlar ın temyize ilişkin
hükümleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz (286 - 307)

Temyiz
Hükümden önceki kararlann temyizi
Temyiz nedeni
Hukuka kesin aykırılık halleri
Sanığın yarar ına olan kurallara ayk ırıl ık
Temyiz istemi ve süresi
Eski hale getirme süresi içinde temyiz
süresinin işlemesi
Temyiz b şvurusunun etkisi
Temyiz ba şvurusunun içeriği
Temyiz gerekçesi
Temyiz isteminin kabule değer
say ılmamas ından dolay ı hükmü veren
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BIRINCI KISIM

KAPSAM, TANIMLAR,
GÖREV VE YETKI

BIRINCI BÖLÜM

Kapsam ve Tan ımlar

Kanunun kapsam ı
MADDE 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nas ı l

yap ılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece kat ılan kiş ilerin
hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler.

AÇIKLAMA: Maddenin getirili ş amacı şu şekilde özetle-
nebilir. Bir suçun işlenmesiyle birlikte Devlet ile fail aras ında
oluşan ve değ işik evre ve aşamalar ı kapsayan ilişkinin adil yar-
dama ilkesine tam uyularak sürdürülmesi, Anayasan ın, insan
Hakların! ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözle şme' ve
diğer uluslararas ı hukuk metinlerinin gere ğidir. Yargılamanın
adil bir şekilde yap ılmasma ilişkin hükümlere, İnsan Hakları

İnsan Haklar ın ı ve Temel Özgürlükleri Korumaya ilişkin
Sözleşme(IHAS), 4 Kas ım 1950 de Roma'da imzalanm ış , 3 Eylül
1953'te yürürlü ğe girmiştir. Türkiye bu Sözle şmeyi 10.31954 ta-
rihli ve 6366 say ı l ı Kanunla onaylam ış t ı r. Sözleşme, Türkiye aç ı -
s ından 18.5.1954 tarihinde yürürlü ğe girmi ştir.
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K.APSM,	 Evrensel Bildirisi'nin 10. maddesinde, 19.12.1966 tarihli Siyasi
rANIMLAR, Haklar Bildirisi'nin 14. maddesinde ve Avrupa Temel Haklar

GÖREV Şartı'n ın 47- 50. maddelerinde yer verilmiş tir. Bunlardan, In-
y[ yEm san haklar ı Evrensel Bildirisi, 10 Aral ık 1948 günü Birle şmiş

Milletler Genel Kurulu'nca Kabul edilmiştir. Bildiri, ba ğlay ı-.
c ılığı bulunmayan, "tavsiye niteliğinde" bir karard ır. Bununla
beraber bu Evrensel Bildiri 360 kadar dile çevrilmiş, Avrupa
Insan Haklar ı Sözleşmesi ve Amerikan Insan Haklar ı Sözleş -
mesi gibi uluslararas ı hukuk metinlerinin "Giriş" bölümleri ile
1960'larda bağıms ızlık kazanan bazı Afrika devletlerinin ana-
yasalarmda bu Bildiri'ye yollamalar yap ılm ış tır. Bütün bunlar,
"Evrensel Bildiri'nin, uluslararas ı düzeyde küçümsenmeyecek
manevi bir etkisi oldu ğunu göstermektedir.3

Bu bak ımdan Ceza muhakemeleri usulü kanunlar ı, suç
işleyenle Devlet aras ındaki bu ilişkinin adil yargılama esas-
lar ına uygun olarak yürütülmesini sa ğlayan bağlayıcı hukuk
kurallarını içermektedir.4

Aybay, Rona, Aç ıklamal ı İnsan Haklan Bildirisi, Aral ı k 2006 An-
kara, s. 14, 15.

Insan Haklan Evrensel Bildirisi'nin, resmi Türkçe çevirisi 27
May ıs 1949 tarihli ve 7217 say ıl ı Resmi Gazetede yay ımlanm ıştır.
Insan hakları Evrensel Bildirisi m. 10 da "Herkes, haklar ın ın ve
yükümlülüklerinin veya kendisine yöneltilen herhangi bir suç-
laman ın saptannıasmda, tam bir eşitlikle davas ının bağıms ız ve
tarafs ız bir mahkemece adil (düzgün) bir şekilde ve aç ık olarak
görülmesi hakkına sahiptir." hük ınüne yer veriirııiş tir. Bu metin,
Say ın Aybay'm eserinden al ınmış olup Bildiri'nin tam metni ve
aynntılı bilgi için bu esere bak ınız.
Adil yargı lanma hakk ı, !HAS m. 6 ile düzenlenmi ştir. Anayasa-
n ın 36. maddesinde de, "Herkes . . adil yarg ılanma hakk ına sa-
hiptir." denilmek suretiyle bu hak güvence altına alınm ış tı r.

11-fAS m.6 ş öyledir:
"Adil yargılanma hakk ı
Madde 6. - 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle

ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar
konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmu ş ba ğı ms ız ve ta-
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Adil yargılama ilkesi ve cezan ın amaçları yönünden ortaya - K4PSM,

ç ıkan yeni eğilimler nedeniyle ceza davasmda yer alan organ- JAN İ M İAR,
ların, aktörlerin, ajanların say ıs ı artm ış tır. Dava, Mkime ayn ı GÖREV
zamanda yard ım sağlayan savc ılar, avukatlar, kolluk unsurlar ı	 YETKI
ve diğer elemanlar nedeniyle adeta ortak bir eser niteli ğindedir.
Madde bütün bu karmaşık mekanizmanın nasıl yürütüleceğini -
gösteren hükümlerin esas amacın ı belirtmektedir.

Tasarıda, kanunun kapsam ı yanı sıra yorumu konusunda

rafs ız bir mahkeme tarafından davas ının makul bir süre içinde,
hakkaniyete uygun ve aç ık olarak görülmesini istemek hakk ına.
sahiptir. Hüküm aç ık oturumda verilir; ancak, demokratik bir
toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yarar ına,
küçüklerin korunmas ı veya davaya taraf olanlar ın özel hayatları -
mn gizliliği gerektirdiğinde, veya davan ın aç ık oturumda görül-
mesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durum-
larda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duru şmalar dava
süresince tamamen veya k ısmen bas ına ve dinleyicilere kapal ı
olarak sürdürülebilir.

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçlulu ğu yasal olarak sabit
olüncaya kadar suçsuz say ıhr.

3.Her sanık en azmdan aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kendisine yöneltilen suçlarnan ın niteliği ve nedeninden en

k ısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntıl ı olarak haberdar edil-
mek;

b)Savunmas ını haz ı rlamak için gerekli zamana ve kolayl ıklara
sahip olmak;

c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçece ği bir savunma-
c ınm yard ı m ından yararlanmak ve e ğer savunmac ı tutmak için
mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerek-
tiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukat ın para öde-
meksizin yard ımından yararlanabilmek;

d) iddia tanıklarını sorguya çekmek ve ya çektirmek, savunma
nıtan ıklar ı n da iddia tan ıkları yla ayn ı koşullar altında çağırı lma-

s ın ın ve dinlenmesinin sa ğlanmas ını istemek;
e) Duruşmada kullan ılan dili anlama dışı veya konu şma dışı

takdirde bir tercümanın yard ım ından para ödemeksizin yarar-
lanmk."
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rAmMLAR,

GÖREV

VE YETKI

bazı ilkelere de yer verilmiş ti. Bu hükümler Adalet Komisyonu
tarafından metinden ç ıkarhlmış tır.

Kanunun kapsam ının bu şekilde belirlenmi ş olmas ı, Ka-
nunda yer alan kuralların, özel ceza kanunlar ı ile ceza hükmü
içeren diğer kanunlarda yer alan suçlar bak ımından da uygu-
lanabileceğini gösterir. Ancak özel kanunlarda yarg ılama usu-
lüne, taraflar ın hak, yetki ve yükümltilüklerine ili şkin hüküm
varsa bu hükmün uygulanmas ı gerekir. Bununla birlikte özel
kanunlarda, atıf yap ılmak suretiyle hangi kanunun hangi hü-
kümlerinin uygulanaca ğı gösterilmektedir. Örneğin 353 say ı l ı
askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yarg ılama Usulü Kanunu'nun
29.06.2006 tarihli ve 5530 say ılı Kanun (RG.5.07.2006-26219)'un
61. maddesi ile değişik Ek Madde 1,353 say ılı Kanunda düzen-
leme bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanununun,
gösterilen istisnalar d ışında askeri yargıda da uygulanaca ğın ı
emretmektedir. icra iflas Kanununun 353. maddesinde de
kanun yolu bak ımından CMK'yaatıf yap ılmış tır.

Buna karşıl ık ceza mahkemesinin ek yetkisine giren dava-
larda, örneğin, sanığın veya ma ğdurun yaşın ın düzeltilmesin-
de 25.04.2006 tarihli ve 5490 say ı l ı Nüfus Hizmetleri Kanunu
(RG. 29.04.2006-26153)'nun 36. maddesinde belirtilen usul
uygulanacaktır. Bu husus ceza mahkemelerinin ek yetkisini
düzenleyen CMK m. 218/ 2' de açıkça belirtilmi ştir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasmda;

a) Şüpheİi: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında
bulunan kişiyi,

1,) San ık: Kovuşturmanın baş lamasından itibaren hükmün
kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
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K4PS,

lANlMLAl,

GÖRlV

VE YETKi

c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde
savunmas ını yapan avukatı,	 -,

d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu
kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüp-
hesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen
evreyi,

f) Kovuşturnı a: İddianamenin kabulüyle başlay ıp, hük-
mün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

g) ifade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhu-
riyet Savc ısı tarafından soru şturma konusu suçla ilgili olarak
d inlen m es ini,

h) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme
tarafından soruş turma veya kovuş turma konusu suçla ilgili
olarak dinlenmesini,

i) Malen sorumlu: Yarg ılama konusu işin hükme bağ-
lanmas ı ve bunun kesinle ş mesinden sonra, maddi ve mali
sorumluluk ta şıyarak hükmün sonuçlar ından etkilenecek veya
bunlara katlanacak ki şiyi,

1) Suçüstü:

1. İşlenn'ıekte olan suçu,

2, Henüz iş lenmiş olan fiil ile fiilin i şlenmesinden hemen
sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkalan tarafından
takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille
yakalanan kimsenin işlediği suçu,

k) Toplu suç: Aralarında iş tirak iradesi bulunmasa da üç
veya daha fazla kiş i tarafından işlenen suçu,
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1) Disiplin hapsi:5 Kısmi bir düzeni korumak amac ıyla
İANIM!.AR, 'yaptırım altına alınmış olan fiil dolay ıs ıyla verilen, seçenek

GÖREV yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrü-

VE YEN 
re esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan,
ertelenemeyen ve adli sicil kay ıtlarma geçiril ıneyen hapsi,

İfade eder,

AÇIKLAMA: Bu madde, Kanunda sürekli olarak kulla-
nılan terimlerden ne anlaşılmas ı gerektiğini baştan belirlemek
amac ı ile getirilmiştir. Bu hükmün karşılığı olan Tasarı mad-
desi Adalet Komisyonu tarafından bu amaç doğrultusunda
değiştirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir.6

Maddede, soruş turma evresinin, "Kanuna göre yetkili
ınercilerce suç şüphesinin öğreniirnesinden" itibaren başlayacağı
belirtilmiş, fakat suç şüphesinin öğrenilmesi ve yetkili merci-
ler konusunda bir aç ıklamaya yer verilmemi ştir. Halbuki suç
şüphesinin öğrenilmiş olmas ı veya öğrenilmerniş olmas ı, Türk
Ceza Kanunu'nda öngörülen etkin pişmanl ı k hükümlerinin
uygulanmas ı bakım ından büyük önem ta şımaktad ır. Çünkü
değişik suç tiplerinde etkin pişmanhğı düzenleyen hükümlerin
çoğunda, "soru şturn ıaya başlanniadan önce" veya "resmi makamlar
tarafIndan haber al ı nmadan önce" pişmanlık gösterilmesi "ceza-

İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesi, 24.04.2006 tarihinde 5271 say ı l ı
kanunun 2. maddesinin disiplin hapsini tan ımlayan birinci f ıkra-
s ımn (L) bendiriin Anayasaya ayk ın oldu ğunu ileri sürerek itiraz
yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ba şvurnıuş tur. Dosya Anayasa
Mahkemesi'nin E. 2006/071 say ıs ında kayıtlı olup inceleme sür-
dürülmektedir.

6 TBMM Adalet Komisyonu taraf ından Tasarı maddesinde yap ı-
lan değişiklikler, uygulay ı cı aç ı s ından çok yayar sa ğlamayaca ğı
düşüncesiyle buraya al ınmamıştır. CMK m.2 nin karşı lığı olan
Ceza Muhakemesi Kanunu Tasans ı'nın 2. maddesinde Adalet
Komisyonu tarafından yapılan değişiklerle ilgili ayr ıntı l ı bilgi
için 1.12.2004 tarihli ve Esas: 1/535, 1/292, Karar: 65 say ı lı Adalet
Komisyonu Raporuna bak ınız.
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ğızlık" sebebi olarak düzenlenmiş tir. Örnek vermek gerekirse, K4PSM,
organ ve doku satmak suçunda etkin pişmanliğı düzenleyen TAN İ MLAR,
93/1. madde, uyuşturucu madde ticaretinde etkin pişmanlığı
düzenleyen 192/1, 2, 4. madde, parada ve resmi damgada 

VE YEJKi
sahtecilik suçlarmda etkin pişmanlığı düzenleyen 201. madde,
suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunda etkin pişmanlığı -
düzenleyen 221, madde, rü şvet almak suçunda etkin pişman-
ligi düzenleyen 254. madde hükümleri böyledir. Baz ı suçlar
bak ımından ise aynı pişmanlık, kişiyi hürriyetinden yoksun
b ırakma suçunda etkin pişmanliğı düzenleyen 110/ 1. madde,
zimmetsuçunda etkin pişmanlığı düzenleyen 248/1. madde-
lerde ise "lmfifletici sebep" olarak düzenlenmiştir.

Buna karşılık "SUÇ haber al ındıktan sonra" veya "soru ş turrna-
ya başiandıktan sonra" pişmanlık gösterilmesi hafifletici sebep
say ılmıştır. Bunlara, 93/2, 168/1, 192/3. ve 248/1-2. madde
hükümleri örnek olarak gösterilebilir.

Bu nedenle, suç şüphesinin öğrenilmesi ve yetkili merci
kavramlarm ın burada tanımlannias ı yerinde olurdu.

Bununla beraber konu bundan k ısa bir süre önce Yargıtay
tarafından açıklığa kavuş turulmuştur. Yargıtay'a göre, suç
şüpheshıtirö ğrenilniesinden maksat, soru şturmayı başlatmaya
yetkili olan Cumhuriyet savc ısı tarafından öğrenilmesidir. Her
ne kadar maddede, yetkili mercilerin kim oldu ğu hususunda
bir açıklamaya yer verilmemiş ise de soruşturmay ı yapacak
merciin, C. savc ıs ı olacağında kuşku yoktur.

"Soruşturmay ı yapacak merciin, ilke olarak C. savc ıs ı ola-
cağı Yasada yer alan diğer hükümlerden açıkça anlaşılmakta-
dır. Ancak ayrıksı durumlarda, örneğin; askeri suçlarda askeri
savcıların veya memurların görevleri nedeniyle i şledikleri
suçlarda 4483 sayılı kanun uyarınca soruşturma iznini vermeye
yetkili merciin soruşturmayı başlatmas ı gerekmektedir. Dola-
y ıs ıyla tanımlama yap ı lırken "yetkili n ıerciler"den söz edilmiş
olmas ı, yasama tekniğinin bir gereğidir.

35



Ceza Muhokemesi Kanunu

KAPSM,	 Diğer taraftan Yarg ılama hukukumuzda "kavuş turman ı n
rAN ı MLAR, zorunluluğu" ilkesi geçerli olup bunun gereği olarak soru ştur-

GÖREV ma yapılmas ı bir zorunluluk olarak düzenlenmiş ve bu görev

VE YETÉ C. savcısma verilmiştir. Nitekim 160. maddede C. savc ısının
suçun işlendiğini öğrenmesinden söz edilmi ş ve bu durumda
C. savc ıs ına, kamu davasmm aç ılıp aç ılmayacağı hususunda
araştırma yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

• "Öğretide de bu konuda benzer aç ıklamalar yapılarak aym
esaslara yer verilmiştir. (Kunter, Yenisey ve Nuhoğlu, Ceza
Muhakemesi Hukuku, s.686 vd.; Doç.Dr. Veli Özer Özbek, Yeni
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Anlam ı, s. 685 vd.)

Öte yandan, 158. maddede suça ilişkin ihbar ve şikayet-
lerin kural olarak Cumhuriyet Başsavc ı lığı 'na veya koltuk
makamlarına yap ı labileceği kabul edilmiş, ayrıks ı hallerde
valilik, kaymakaml ı k, elçilik veya konsolosluk gibi makam-
lara da yap ılabileceği kabul edilmekle birlikte, bu ş ikayet
veya ihbarın C.savc ı lığı na iletilmesi kurala bağlanm ış tır.
Hafta bir kamu görevinin yürütülmesiyle ba ğlantı lı olarak
işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle ilgili kurum ve kuru-
luş idaresine yap ılan ihbar veya ş ikayetin gecikmeksizin C.
savc ı lığına gönderilmesi zorunlulu ğu getirilmiş tir." Bütün bu
hükümler birlikte değerlendirildiğinde soruşturma evresiııin,
C. savc ısmm suç şüphesini öğrenmesiyle başlayacağın ı ortaya
koymaktad ır.

lu maddede yer verilen tan ımların içerikleri bak ımından
soruşturma ile ilgili olarak CMK 157 vd. maddelere, kovu ştur-
ma evresinin ba şlamas ı ile ilgili olarak m. 175/Ve, ifade alma
ve sorgu için m. 145448'e, suçüstü halinde yakalama için m.
90'a, toplu suçlarda gözaltı için m. 91/3'e, disiplin hapsi için
m. 60'a ve tIK m. 346'ya; Avukatl ığa kabul için Av K m. 3'e
bakm ız.
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İKİ NCİ BÖLÜM	 KAP5,

Görev	
JANIMLAR,
WREV
vIyErki

Görev

MADDE 3 - (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belir-
lenir.

AÇIKLAMA: AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. l'in kar-
şı lığıdır.

Mahkemelerin görevlerinin kanunla belirlenmesinin temel
nedeni, adil yarg ılanmanın sağlanmas ıd ır.

Avrupa İnsan Haklar ı Sözleş nıeshıin Adil yargılanma hak-
k ını düzenleyen 6. maddesine göre, bu hakkm temel ko şulu,
kendisine suç isnadmda bulunulan kişi hakkmda karar verecek
olan mahkemenin "yasayla kurulmu ş" olmas ı, (mahkemenin
yasal olmas ı) gerekmektedir. Yasayla kurulmuş mahkemenin
özelliği, doğal yargıç (kanuni yarg ıç) güvencesi sağlamasıd ır.
Bu kural, sadece mahkemelerin suç i şlenmeden önce yasayla
kurulmuş olmalar ını değil, ayn ı zamanda kurulu ş ve yetkileri
ile yargılamada uygulanacak usul kurallar ın ırı da suç say ılan
fil işlenmeden önce kanunla saptanmasm ı da zorunlu k ılar.
Böylece kişi ve olaya göre mahkeme olu ş turma yolu kapana-
cak, olas ı keyfilikler önlenecektir. 7 Yasallık ilkesi, 1982 Ana-
yasasmm 142. maddesinde "Mahkernelerin kurulu şu, görev ve
yetkileri, işleyiş i ve yargılama usullcri kanunla düzenlenir." şeklinde
ifade edilmiştir. Doğal yargıç ilkesi de yine Anayasanm 37.
maddesinde "Hiç kimse kanunen tabi oldu ğu mahkemeden
başka bir merci önüne ç ıkar ılamaz.

Gözübüyük, Şeref/Gölcüklü, Feyyaz, Avrupa İnsan Haklan Söz-
leşmesi ve Uygulamas ı , Ankara, 2003, s.280.
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KAPWA,	 "Bir kimseyi kanunen tabi oldu ğu mahkemeden başka bir merci
TANIMlAR, önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü

GÖREV merci/er kurulamaz." denilmek suretiyle güvence altma alin-

VE YEUi	 mış lir.

Bu nedenle görev kurallar ına aykırılık, hukuka kesin ay-
kırılık ve mutlak bozma sebebi kabul edilmi ştir(m. 289/1-d).
Aynca görevsiz mahkemece hüküm verilmesinin sözleşmenin
6/1. maddesini ihlal edeceği de unutulmamalıd ır.

Ceza Mahkemelerinin görevlerini 26.9.2004 tarihli ve
5235 sayd ı Adli yarg ı 111< Derece Mahkemeleri Ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'
düzenlemiştir. Sulh Ceza Mahkemeleri'nin görevi m.10'da,
Asliye Ceza Mahkemeleri'nin görevi m. 11'de, Ağır Ceza
Mahkemelerinin Görevi de 12. maddede gösterilmi ş tir.

Diğer taraftan, CMK'nm 250. maddesinin birinci fıkras ın-
da belirtilen suçlar dolay ıs ıyla açılan davalar; Adalet Bakanl ı-
ğının teklifi üzerine Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca
yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek
illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür
(Bu mahkemeler içinm. 250'nin açıklamasma bak ın ız). Keza
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu' kapsamma giren suçlar-
la ilgili davalara CMK'nm 250. maddesinin birinci fıkrasmda
belirtilen yarg ı çevreleri genişletilmiş ağır ceza mahkemele-
rinde bak ı lır (3713/ 9 ( Değ işik: 29.6.2006 - 5532/ m. 8 ile).
Bu konuda ayr ıca 1977 tarihli Terörizmin Önlenmesine Dair
Sözleşme hükümlerine bakm ız.'°

26.9.2004 tarih ve 5235 say ı lı kanun 7.10.2004 tarihli ve 25606 sa-
y'11 Resmi Gazete'de yayımlanmış tır. Yürürlük maddesi gere ğince
Kanun 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmi ştir.
12.4.1991 tarihli ve 3713 saydı Terörle Mücadele Kanunu 12.4.1991
tarihli ve 20843 say ıl ı (mükerrer) RG de yay ımlanm ıştır. Çeşitli
kanunlarla birçok kez de ğiştirilen Terörle Mücadele Kanununda
son olarak 29.06.2006 tarihli ve 5532 sayı lı kanunla (RG: 18.7.2006-
25832) önemli de ğişiklikler yap ı lmış tı r.

ıo Terörizmin Önlenmesi Sözle şmesi, 15 Temmuz 2003 tarihindğ
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Suçluların geri verilmesi talebi hakk ında görevli ve yet-
kili mahkeme, iadesi istenen ki şinin bulundu ğu yer ağır ceza
mahkemesidir (TCK m. 18/3).

Suça sürüklenen çocuk hakk ında aç ılacak ceza davalar ı
çocuk mahkemesinde görülür. Çocuk mahkemesi, asliye ceza
mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev alanma giren
suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında aç ı -
lacak davalara bakar. Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar
tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alan ına
giren suçlarla ilgili davalara bakar (ÇHS m. 37/d, ÇKI( m.
25,26).

Anayasa, adli yargının yanında askeri yargı sistemini de
kabul etmiş ve 145. maddesinde askeri yarg ıyı özel olarak dil-
zenlemiştir. Bu maddede, askeri yarg ının askeri mahkemeler
ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütüleceği aç ıklanmış ve
askeri malıkemelerin "asker kişilerin; askeri olan suçlar ı ile bunla-
nn asker kişiler aleyhine veya askeri niahallerde yahu t askerlik hizmet
ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalar" ile "asker
olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda
gösterilen görevlerini ifa ettikleri s ırada veya kanunda gösterilen
askeri mahallerde askerlere karşı iş ledikleri suçlara da bakmakla
görevli" olduklar ı hüküm altına alınm ıştır. 353 say ı lı Askeri
Mahkemeler Kurulu şu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 11 ve
12. maddelerinde de bu yönde düzenlemelere yer verilmi ştir.
Böyleceas ıl görevi asker kişileri yargılamak olan askeri mah-
kemelerin, asker olmayan kişileri yargılamas ına da olanak
sağlanmış tır. Bugüne kadar askeri mahkemeler, kanunda
belirtilen hallerle s ınırl ı olsa da sivilleri de yarg ılamıştır.

'Ancak Avrupa Birliği Müktesebatınm Üstlenilmesine iliş-
kin Türkiye Ulusal Frogrammda belirtilen taahhütler dikkate

imzalanan Tadil Protokolü ile son şeklini almış tır. Bu Protokol
13.01.2005 tarihli ve 5288 say ıl ı kanun (RG: 18.01.2005- 25704) ile
onaylanmıştır.

KAPS,

tANIMLAR,

GÖREV

VE YETKI
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KAPSM, alınarak Anayasa ve ceza mevzuatmda önemli de ğişiklikler
TANIMLAR, yap ılmıştır. Buna paralel olarak 353 say ı lı kanun, 29.6.2006

GÖREV tarihli ve 5530 sayılı kanunla Değiştirilmiştir." Bu değ iş iklikle,
VE yETKi sivillerin, asker kişilerle müştereken işledikleri askeri suçlara

ilişkin yargılamalar hariç olmak üzere, bar ış zaman ında askeri
mahkemelerde yarg ılanmalarma son verilmi ştir.

Söz konusu Kanunun 4. maddesi ile, 353 sayılı Kanunun
13. maddesi değiştirilerek Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57,
58,59,61,63,64, 75, 79,80,81,93, 94, 95,114,131 inci madde-
lerinde yazıh suçların "askeri yarg ıya tabi olmayan sivil kişiler
tarafmdan barış zaman ında işlenmesi halinde, bu kiş ilerin
yargılamalarmm adli yargıda, Askeri Ceza Kanunu hükünıleri
uygulanmak suretiyle yap ılacağı", hükmü getirilmiş tir. Sonuç
olarak sivillerin askeri mahkemede yarg ılanmalar ı, Askeri
Ceza Kanununda yazıl ı bir suçun asker kiş ilerle iştirak halinde
işlenmesiyle s ınırl ı olarak kabul edilmiştir.

S ıkıyönetim ilan edilen bölgelerde 1402 say ılı S ık ıyönetim
Kanunu'nda yazı l ı suçlar ı işleyen sivil kişilerin davalarına da
s ık ıyönetim askeri mahkemelerinde bak ılır.12	-

Bas ılmış eserler yoluyla i ş lenen veya 9.6.2004 tarih ve
5187 saydı Bas ın Kanunu'nda 13 öngörülen diğer suçlardan

' ı 296.2006 tarihli ve 5530 say ı l ı kanun, 5.7.2006 tarihli ve 26219
sayı lı RG de yay ımlanmış tır. Kanun, yürürlük n ıaddesine (m.64)
göre, yay ım ı tarihinden üç ay sonra (5 Ekim 2006 tarihinde) yü-
rürlüğe girmi ştir.

12 1402 sayılı kanuna göre, s ıkıyönetim askeri mahkemelerinin gö-
revine giren suçlardan dolay ı yargılama görevi, asker ki ş i olsun,
sivil kişi olsun bu mahkemelere aittir. Avrupa Insan Haklar ı
Mahkemesi, s ı kıyönetim mahkemesinde sivil hakim bulunmas ı-
na rağmen, askeri hakimlerin statüleri ile bu mahkeme kurulu-
şunda bulunan subay üyenin ba ğıms ız olmad ıkları gerekçesiy-
le, asker olmayan ki şilerin askeri mahkemede yarg ılanmalar ın ı,
sözleşmenin 6/1 maddesine ayk ı rı bulmuştur (www.echr.coe.
int/Eng/judgments.htm).
9.6.2004 tarihli ve 5187 say ı l ı Basm Kanunu 24.6.2004 tarihli ve
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dolayı aç ılan davalardan, ağır ceza iş lerinden olanlar a ğı r KAPSMk,
ceza mahkemelerinde, diğerleri asliye ceza mahkemelerinde TANIMlAR,
görülür. Bir yerde a ğır ceza veya asliye ceza mahkemesinin GÖREV
birden fazla dairesi bulunmas ı halinde, bu davalar iki numaral ı VE YETK İ
mahkemede görülür (5187/m. 27).

Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsam ına giren
suçlarda görevli mahkeme için 5846 (RG: 13.12.1951-7981) say ılı
kanunun 76. maddesine, çocuk mahkemeleri ile çocuk a ğır ceza
mahkemelerinin kurulu şu ve görevleri için ÇKK m. 25, 26 ve
Gm. l'e; orman suçlarmda görevli mahkemeler için 6831/m.
83'e ve 5320 sayıl ı Yürürlük Kanunu'nun 4. maddesine,

Kaçakç ı l ıkla Mücadele Kanunu kapsam ına giren suçlara
ilişkin davalarda görevli yarg ı merci için 4926/m. 26, 27 ve
37'ye,

Sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevleri için, 1402
say ıli s ıkıyönetim Kanununun 13,14 ve 15. maddelerine,

1219 say ılı Tababet ve Şuabatı San'atlar ınm Tarz ı İcrasma
Dair Kanun (RG: 14.4.1928-863)'un 80. maddesine,

Bak ınız.

Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık

MADDE 4 - (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup
olmadığına kovuşturma evresinin her aşamasında re'sen karar
verebilir. 6 nc ı madde hükmü sakl ıdır.

(2) Görev konusunda mahkemeler aras ında uyuşmazl ık
çıktığmda, görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme
belirler.

25504 sayı lı RG de yay ı mlanmış tır.
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MPSA*	 AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 7. maddesinin karşı liğı
TANIMLAR, d ır. İkinci fıkra, CMUK'da yer almamakla birlikte, adli yarg ı

GÖREV ceza mahkemeleri aras ındaki görev uyuşmazlıkları Yargıtay
VE YUKi ceza dairelerince çözüme kavu şturuluyordu. Bölge adliye mah-

kemeleri kurulup göreve ba ş laymcaya kadar bu uygulamaya
devam olunacaktır (5320/m. 8).

Görev uyuşmazlığı, adli yargı içinde, ceza mahkemeleri
arasında olabileceği gibi, adli yargı ceza mahkemeleri ile as-
keri mahkemeler arasmda da görev konusunda uyuşmazl ık
çıkabilir. Ceza mahkemeleri aras ındaki görev uyu şmazlığmı
çözmek görevi Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerine
aittir (5235/m. 37/2).

Ancak adli ve askeri mahkemeler arasmda görev uyu ş-
mazlığı çıkarsa, bunun mercii Uyu şmazl ık Mahkemesidir
(2247/m. 1).

İHAS m. 6/1; AY m. 37, 142, 158; Uyş Ml< m. 1, 10, 11,
12, 13, 14, 17, 19, 20'ye; CMK m. 5, 6, 7, 223/10, 230/4'e ve
5320/m. 8'e bakmrz.

Görevsizlik karan verilmesi gereken hM ve sonucu

MADDE 5 - (1) İddianamenin kabulünden sonra; i şin,
davayı gören mahkemenin görevini a ştığı veya d ışında kal-
dığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye
gönderir.

(2) Adil yargı içerisindeki mahkemeler bakmımdan verilen
görevsizliic kararlar ına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 263. maddesinin
karşılığıd ır. 263. maddede, duruşma sırasında sanığa yükle-
nen suçun, davay ı gören mahkemenin görevini aştığı veya
görevi d ışında kaldığın ın anlaşılmas ından söz ediliyordu.
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Yeni düzenlemede, kovu şturma evresinir ı iddianamenin ka- KAPSWA,
bulünden sonra başlaması nedeniyle "iddiananzenin kabulünden IANIM[AR,
sonra" ibaresine yer verilmiştir. Iddianamenin kabul edilmiş GREV
sayilmas ı ve iddianamenin iadesiyle ilgili olarak 174. madde VE YETKI
açıklamas ına bak ın ız.

Bu madde ile dördüncü madde ve değişiklikten önceki
altıncı madde hükümleri birbiriyle çeli şnekte idi. Bu durum
kısa sürede fark edilmiş ve 6. madde 5560 say ıl ı kanunla de-
ğiştirilmiş tir. Bu maddede yap ılan değ işiklik konusunda söz
konusu madde aç ıklamasma bakmız.

Diğer taraftan adli yarg ı dışındaki bir yarg ı merciine
yönelik görevsizlik karar ı, kanun yolu bak ımından hüküm
sayıldığından, bu tür kararlara karşı istinaf yolu açıktır. Ancak
istinaf mahkemelerinin göreve ba şladiklar ı tarihten önce veril-
miş olan görevsizlik kararlarına karşı temyize başvurulabilir
(5320/m. 8).

itiraz kanun yolu için CMK m. 267'ye itiraz mercileri için
madde 268/Ye bak ınız.

İHAS m. 6/1; AY m. 37, 142; CMK m. 4/2, 174/3, 175,
223/10, 272'ye ve m. 3 aç ıklamasına bakm ız.

Cörevsizlik karar ı verilemeyecek hM

MADDE 6 - (Değişik: 6.12.2006 - 5560/m. 16 ile)" (1)
Duruşmada suçun hukuki niteli ğinin değiştiğinden bahisle
görevsizlik karar ı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye
gönderilemez.

14 Değişiklikten önce 6. madde şöyle idi: " (1) lddı anamenin kabulün-
den sonra, yargı laman ı n alt dereceli bir mahkemeye ait olduğu gerekçe-

siylegörevsizlik kararı verilemez."
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PSMi,	 AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 262. maddesi hükmü-
rAN ı M ı.AR, ne paralel olarak düzenlenmiş olup mahkemelerin görevsizlik

GÔREV kararı veremeyeceği durumlar ı göstermektedir. Ancak Ceza

VE YUK İ Muhakemesi Kanunu, adil yarg ılamanın yanında davalarm
süratle sonuçland ır ılmas ını da amaçlamıştır.

Ceza muhakemesinde görev kamu düzenine ili şkin ol-
duğundan davaya bakan mahkeme, görevli olup olmad ığına
kovuşturma evresinin her a şamasmda re'sen karar verebilir
(m.4).

Ancak maddenin ilk şeklinde, suçun alt dereceli mahke-
menin görevine girdiğinden bahisle görevsizlik karar ı veril-
mesi hiçbir şekilde mümkün değildi.

Bu sakıncay ı gidermek amac ıyla madde, 6.12.2006 tarihli
ve 5560 sayılı kanunla15 değiştirilmiştir.

Yap ılan değ iş iklikle bu sak ınca giderilmi ş ve mahke-
melerin, duru şma haz ırlığı aşamas ında görevsizlik karar ı
verebilmelerine olanak sağlanmış tır. Gerçekten de eylemin
hukuki nitelendirmesi d ışmda başka nedenlerle de görevsiz
mahkemeye dava aç ılmas ı mümkündür. Bu durumda mah-

6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı Çeşitli Kanunlarda De ğ iş iklik Ya-
p ılmas ı Hakkında Kanun 19.12.2006 tarihli ve 26381 say ı l ı RG de
yayı mlanarak yürürlü ğe girnı iştir. Bu Kanunla 5271 sayı l ı Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun onbe ş maddesinde de ğişiklik yap ı lmış
olup değişiklikler madde metinlerine i şlenmiştir. Söz konusu Ka-
nunla; 5271 say ı lı kanun d ışında, 5320 say ıl ı Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ile
5237 say ı l ı Türk Ceza Kanunu'nda, 5275 say ı l ı Ceza "e Güven-
lik Tedbirlerinjn lnfaz ı Hakk ında Kanun'da, 5252 say ıl ı Türk
Ceza Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakk ında Ka-
nunda, 5352 say ı l ı Adli Sicil Kanunu'nda, 5326 sapl ı Kabahatler
Kanunu'nda ve 5402 say ı l ı Denetimli Serbestlik ve Yard ım Mer-
kezleri ile Koruma Kurullar ı Kanunu'nda önemli de ğişiklikler
yapılm ış tır.
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kemenin görevsizlik karar ı vererek dava dosyasm ı görevli
mahkemeye göndermesinde kamu düzeni bak ımmdan zo-
runluluk vard ır.

Bu düzenleme, CMUK'un 262. maddesi hükmüyle de
benzerlik taşımaktadır.

Böylece, doğrudan doğruya veya görevsizlik karar ıyla
iddianame kendisine gelen mahkeme, iddianamenin kabu-
lünden sonra, fakat duru şma başlamadan önce, aşağı dereceli
mahkemenin görevli oldu ğu görüşünde ise görevsizlik karar ı
verebilecektir. Bu durumda iddianameler daha dikkatle ince-
lenerek kabul edilecektir.

Ancak, görevli olduğunu kabul ederek duruşmaya başla-
mas ından sonra, duru şmada suçun hukuki niteliği değiştiği
için alt dereceli mahkemenin görevine giren bir yarg ılamanm
söz konusu oldu ğunu düşünen mahkeme, usul ekonomisi
gereği, arhk görevsizlilc karar ı vermeyip yargılamay ı tamam,
layacaktır. Böylece, 4. maddenin birinci f ıkrasmda yer alan
"6. madde hükmü sakhd ı r" kuralı da gerçek i ş levine kavuşmuş
olacaktır. Bu hususlar maddenin değişiklik gerekçesinde aç ıkça
belirtilmiştir.

Bu madde hükmü 250. madde kapsamma giren suçlara
bakan ağır ceza mahkemeleri hakkmda uygulanmaz.

Madde 5 aç ıklamas ına ve CMK m. 175, 252/1 79'ye bak ı-
mz.

Görevli olmayan hldm veya mahkemenin i şlemleri

MADDE 7- (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar d ışın-
da, görevli olmayan lükim veya mahkemece yap ılan işlemler
hükümsüzdür.

KAPSMi,
TANİ MLAR,
GÖREV

VEYETKI
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AÇIKLAMA: Madde, görevli olmayan hakimin yaptığı
rANIMLAR, işlemlerin hükümsüz olduğunu belirtmekle, hukuka ayk ırılık

GÖREV teşkil eden bir işlemin Ceza Muhakemesi Hukuku aç ısmdan
VE YUKi 

yaptuımını göstermektedir. Esasen mahkemenin kanuna ayk ın
olarak davaya bakmaya kendini görevli veya 'yetkili görmesi
hukuka kesin ayk ır ıl ık ve mutlak bozma sebebi say ılmış tır
(CMK Madde 289/1-d).

CMK m. 3 aç ıklamasma ve m. 20'ye bak ın ız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantı lı Davalar

Bağlantı kavram ı

MADDE 8 - (1) Bir ki şi, birden fazla suçtan sanık olur
veya bir suçta her ne s ıfatla olursa olsun birden fazla san ık
bulunursa bağlantı var sayıl ır.

(2) Suçun iş lenmesinden sonra suçluyu kay ırma, suç de-
illerini yok etme, gizleme veya değ iştirme filleri de bağlantılı
suç sayılır.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci fıkras ı, CMUK nun 3.
maddesinin karşılığı olup günümüz Türkçesiyle yeniden dü-
zenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkras ı ise birinci fıkra dışmda
kalan bağlantıl ı suç kavram ına aç ıkl ık getirmektedir. Bu fıkra,
CMUK nun 230. maddesinin daha açık bir şekilde düzenlenmiş
halidir.

CMK m. 9, 10, 11; ile TCK m. 37-41, 281 ve 283'e bak ın ız.
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Davalann birleştirilerek açılması	 WSMi,

MADDE 9- (1) Bağlantıl ı suçlardan her biri değişik mah-
kemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakk ında birleştirilmek
suretiyle yüksek görevli mahkemede dava aç ılabilir.	 VE YETKI

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 2. maddesinin 1. fıkras ı-
nm günümüz Türkçesiyle yazılmasından ibaret olup Cumhu-
riyet Savc ıları'nm görevlerine yönelik bir düzenlemedir.

ÇKK m. 17/1, Çocuklarm yetişkinlerle birlikte suç i şle-
mesi halinde, soruşturma ve kovu ştıı rma ayrı yürütülmesini
emrettiğinden, davalar ın birleştirilerek aç ılmas ı mümkün
değildir. Ancak bu kural kesin olmay ıp davalarm birlikte
yürütülmesinin zorunlu görülmesi halinde ve mahkemelerin
uygun bulmaları koşuluyla açılmış olan davalarm birleştiril-
mesine karar yenilebilir. Bu takdirde birleştinilen daalar genel
mahkemelerde görülür (ÇKK m. 17/3).

CMK m. 10'a bakmız.

Görülmekte olan davalann birle ştirilmesi ve ayrılmas ı

MADDE 10- (1) Kovuşturma evresinin her aşamas ında,
bağlantılı ceza davalarmm birleş tirilmesine veya ayrılmasına
yüksek görevli mahkemece karar verilebiir.

(2)Birleş tirilen davalarda, bu davalan gören mahkemenin
tabi olduğu yargılama usulü uygulanır.

(3) İşin esas ına girdikten sonra ayr ılan davalara ayn ı
mahkemede devam olunur.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 4 ve 5. maddelerinin
günümüz Türkçesiyle bir arada yeniden düzenlenmesinden
ibarettir.
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KAPSM\,
JAN IMLAR,

GREV
VF YETKI

İddianamenin kabulü ile ba ş layan kovuşturrha evresi, hük-
mün kesinleşmesiyle sona erer. Bu nedenle istinaf aşamasmda
da davalarm birleştirilmesi veya ayrılmas ı mümkündür.

Maddenin üçüncü f ıkrasmda "Davan ı n esas ı na girmek"
terimiyle iddianamenin okunmas ından sonraki a ş amalar
k as te d ilme k te d ir

ttK hükümlerine göre disiplin veya disiplin hapsini ge-
rektiren eylemlere ilişkin davaya icra mahkemesinde bak ıl-
mas ı gerekmekte olup bu tür davalarm di ğer mahkemelerde
görülen ceza davaları ile birleştirilmesi mümkün değildir (ilK
M. 346)16

Keza kaçakç ılık suçuna ilişkin davanın, sanığın başka
suçlarıyla birleştirilmesi de yasaklanm ıştır (KMK 30/2).

Buna karşıl ık 2.12.1999 tarihli ve 4483 say ılı kanunun 10.
maddesi gereğince memurlarm ve di ğer kamu görevlilerinin
suçlarına, bu sıfatı taşımayanların iştirak etmesi halinde bir-
leştirme zorunludur. 17 Asker kişilerle siviller tarafmdan iş tirak
halinde işlenen suçlarda da birleş tirme zorunludur 353/m.
12). Fakat asker kişi hakk ında hem askeri yargıya hem adli
yargıya tabi suçlanndan dolay ı soruş turmaya başlanmış olsa
bile, davalarm birleştirilmesi mümkün değildir.

CMK m. 9, 175/1, 223/1 ve ÇKK m. 17'ye; ttK m. 346 ve
353'e; 4926 (KMK) m. 30/2'ye bak ın ız.

tlK'nm 5358 say ıl ı Kanunla değ iş ik 346. maddesi şöyledir. "Bu
Kanun hükümlerine göre disiplin veya disiplin hapsine icra n ıahkenıesi
karar verir. icra niahkemesinin görevine giren bu iş ler, diğer mahkcn ı e-
lerde görülen ceza davaları ile birleş tirilemez."
4483 say ı l ı Kanunun 10. maddesi şöyledir: "Bu Kanun kapsan ıın-
daki suçların iş tirak halinde işlenmesi durumunda memur almayan,
memur olanla; ast memur, üst memurla ayn ı mahkemede yarg ı lan ı r.
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Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme	 XAPSMA,
J4N İ MAR

MADDE 11 - (1) Mahkeme, bakmakta oldu ğu birden çok
dava aras ında bağlantı görürse, bu ba ğlantı 8 inci maddede
gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme ba ğ- VE YETKI

lamak üzere bu davalar ın birleştirilmesine karar verebilir.

AÇIKLAMA: Madde CMUK m. 230'un kar şılığıd ır.

Madde gerekçesinde; "Madde, 3. ınaddenin ikinci fikras ı nda
yer alan hfihleri de kapsamak üzere, bağlantı kavram ın ı genişletmiş-
tir." aç ıklamas ına yer verilmiştir.

CMK m. 8, 9 ve 10 aç ıklamasına ve ÇKK m. 17'ye baki-

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki

Yetkili mahkeme

MADDE 12 - (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun i ş lendiği
yer mahkemesine aittir.

(2) Teşebbüste son icra hareketinin yap ıldığı, kesintisiz
suçlarda kesirıtinirı gerçekleş tiği ve zincirleme suçlarda son
suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

(3)Suç, ülkede yay ımlanan bir bas ıl ı eserle işlenmişse yet-
ki, eserin yay ım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak,
aynı eserin birden çok yerde bas ılmas ı durumunda suç, eserin
yay ı n merkezi d ışındaki bask ısmda meydana gelmişse, bu suç
için eserin bas ıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.
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KAPSMi,	 (4) Soru ş turulmas ı ve kovu şturulmas ı şik5yete ba ğl ı
IANIMMR, olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya

GÖREV oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.

VE YETKI Mağdur, suçun işlendiği yer d ışmda tutuklu veya hükümlü
bulunuyorsa, ü yer mahkemesi de yetkilidir.

(5) Görsel veya işitsel yay ınlarda da bu maddenin üçüncü
fıkras ı hükmü uygulan ır. Görsel ve işitsel yaym, ma ğdurun
yerleşim yerinde ve oturdu ğu yerde işitilmiş veya görülmü şse
o yer mahkemesi de yetkilidir.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 8. maddesinin kar şıl ı -
ğıd ır. Maddenin 1, 2 ve 3 fıkralar ı CMUK'un 8. maddesinin
günümüz Türkçesiyle yeniden ifade edilmesinden ibaret olup
uygulama bakım ından aralarında bir fark bulunmamaktad ır.
Dördüncü fıkran ın son cümlesi ile beşinci fıkra hükümleri
CMUK'da yer almıyordu.

Madde, yargılamanm engelsiz ve kesintisiz olarak yürü-
tülmesini sağlamak için düzenlenmi ştir. Bu nedenle Cumhu-
riyet savc ıs ı davay ı yetkili mahkemede açmak zorundad ır. Bu
hususta hata varsa mahkeme de, bunu ara ş tırır.

Yetkide ana kural, suçun i şlendiği yer mahkemesi olarak
belirlenmiş , diğer fıkralarda özel durumlarla ilgili yetki kural-
larma yer verilmiştir.

Üçüncü madde aç ıklamasmda belirtildiği üzere, 353 say ılı
kanunun 5530 say ıl ı kanunla değişik 13. maddesi ile; Askeri
Ceza Kanunu'nda yaz ı lı bazı suçların "askeri yarg ıya tabi ol-
mayan sivil kişiler tarafIndan bar ış zaman ı nda işlenmesi halinde,
bu kişilerin yarg ı lamaların ı n adli yargı da, Askeri Ceza Kanunu
hükümleri uygulanmak suretiyle yap ı lacağı", hükmü getirilmiştir.
Dolay ıs ıyla söz konusu askeri suçlara ili şkin davalara suçun
işlendiği yer mahkemesinde bak ılmas ı gerekmektedir. An-
cak bu suçlardan baz ılar ı örneğin; yoklama kaçağı, sakl ı ve
bakaya suçlar ı özellik arz ettiğinden bu suçlarla ilgili olarak
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KAPSMI,

TAM ML4R,

GÖREV

VE YETKI

yetkili mahkeme konusunda k ısaca aç ıklama yap ılmas ı yararlı
görülmü ştür.

Askeri mahkemelerin yetkisi, te şkilatmda askeri mahke-
me kurulan kıta komutanı veya askeri kurum aniirinin kadro
ve kuruluş itibariyle emirleri alt ında bulunan ki şiler ile adli
bak ımdan kendisine Milli Savunma Bakanl ığı'nca bağlanm ış
birlik veya askeri kurum mensuplar ı ile sm ırlandırılm ış ol-
makla birlikte, 353 say ı lı kanun, '1 saklr, yok/ama kaçağı ve baka ya

suç/an" bak ım ından, söz konusu suçları işleyen kişilerin statü-
lerini dikkate alarak genel kuraldan ayr ılmıştı .

Kanunun 21. maddesine 910.1996 tarihli ve 4191 say ı l ı
kanunla eklenen üçüncü f ıkra hükmüne göre (Bu fıkra 5530
sayıl ı kanunla değiştirilmiş olup savaş zamanmda işlenen sakh,
yoklama kaçağı ve bakaya suçlarmda askeri mahkemelerin
yetkisini düzenlemektedir.) sakl ı, yoklama kaçağı ve bakaya
suçlarmdan san ık erbaş ve erler ile sevk edildiği eğitim merke-
zine zaman ında katılmamak suretiyle bakaya suçunu i ş leyen
yedek subay aday adaylar ı bakımından, bu kişilerin eğitim-
lerini takiben verildikleri birlik ve kurumlarm tabi olduklar ı
askeri mahkeme yetkili idi.

Buna karşılık bunlardan geç iltihak suretiyle bakaya d ı-
şmda kalan suçlar ı iş leyen yedek subay adaylar ı ile askerlik
hizmetini döviz veya bedel ödemek suretiyle yerine getirmiş
sayılanlarm ise, kayıtlı bulunduklar ı askerlik şubesiııin tabi
olduğu askeri mahkemede yarg ılanmalar ı gerekiyordu ( m.
21/4).

Sakl ı, yoklama kaçağı ve bakaya suçlar ı Askeri Ceza
Kanunu'nun 63. maddesinde düzenlenmi ş tir. Maddenin
1. fıkrasm ın (A) bendinde; bu fiilleri işleyenlerin sevk için
kendiliklerinden başvurmalarma, yakalanmalarma ve sakl ı,
yoklama kaçağı veya bakaya kald ıklar ı süreye göre değişik
ceza yaptır ım ı öngörülmü ştür. Bu şekilde olanlarm k ıtasına
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WSi,	 gitmemesi ise ayr ı bir suç ("yoldan savu ş n ıa" veya "geç ı ltihak

TANIMLAR,	 suretiyle bakaya")say ılarak cezalandırılmıştır (AsCK m. 63/ l-B).

GÖREV Ayr ıca sakl ı, yoklama kaça ğı ve bakaya kalmaks ızın askerlik

VE YETKI 
şubesine zaman ında gelerek sevk edilenlerden k ıtasma zama-
nında katılmayanların eylemleri de 63. maddenin 1. fikras ın ın
(A) bendi kapsammda bakaya suçunu olu şturmaktad ır.

Bu filler, failin (yükümhinün) askerlik şubesine veya
resmi makamlara kendiliğinden gelerek teslim olmas ı ile,
veya yakalanmakla sona erdiklerinden kesintisiz (mütema-
di) suç niteliğindedir. Bu konuda duraksama yoktur; Askeri
Yargıtay ın kararlar ı da bu doğrultudad ır. Dolay ıs ıyla suç,
failin kendiliğinden geldiği veya yakaland ığı tarihte ve yerde
işlenmiş say ı l ır.

Bu değerlendirmeye göre şüpheli, kay ıtl ı bulunduğu yer
askerlik şubesine teslim olmu ş veya ayn ı yerde yakalanm ış
ise, davaya bu yer mahkemesinde bak ılmas ı gerekmektedir.
Buna karşılık şüpheli, kay ı tlı oldu ğu askerlik şubesi d ışmda,
başka bir yerde yakalanm ış veya teslim olmu ş ise bu takdirde
davaya, teslim olduğu veya yakalandığı yer mahkemesinde
bak ılacaktır.

Ancak sakl ı, yoklama kaça ğı ve bakaya suçları, işleniş
biçimi ve unsurları itibariyle klasik suçlardan ayr ılmaktad ı r.
Her ne kadar, bu suçların olu şması için, maddi ve manevi (kast)
unsurlar ile hukuka ayk ırıl ık unsurunun bulunmas ına ihtiyaç
var ise de, hareketten ayr ı bir neticenin gerçekle şmesi ko ş ulu
aranmamaktad ır (1111 say ılı Askerlik Kanunu m. 12, 86, 89
ve 96). Failin suç teşkil eden hareketi; yoklama kaça ğinda son
yoklamas ın ı yaptırmamak, bakaya suçunda son yoklamas ını
yaptınp askerli ğine karar alınanlardan sevk edileceği tarihte
askerlik şubesine gelmemek veya gelip de sevk edildi ği birli ğe
zamanında katılmamak ya da yoldan savu şmak, saklı kalmak
suçunda ise, yirmi ya şma girmiş olduğu halde kimliğini nüfusa
kaydettirmemektir. Özetle her üç suç türünde de fail askere
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gitmekten kaçmaktad ı r. Bir başka ifadeyle, bu askeri suçlar,	 KAPSWA,
diğer unsurlarm da gerçekleş mesi kayd ıyla, olumsuzluk ifade TANIMLAR>
eden bir hareketin belirli bir süre devam etmesi ile olu ş tukla- . GÖREV
r ından, " şekli suç" niteliğindedirler.	 1YETK İ

Yükümlülerin yoklamalar ın ın yapılmas ı, askerliklerine
karar almmas ı ve askere sevk edilmeleri iş lemleri ise kural
olarak kay ıtl ı oldukları askerlik şubelerince yürütülmekte-
dir. Bunun sonucu olarak sakl ı, yoklama kaçağı ve bakaya
olanlar ın takibi, bunların kayıtl ı oldukları askerlik şubeleri
tarafından yap ı lmaktad ır. Bunlardan, kay ıtl ı olduğu askerlik
şubesinin bulunduğu yerde yakalanan veya kendili ğinden
gelenlerin, şubelerince yoklamalar ı yaptırılmakta veya askere
sevkleri sağlanmaktad ır. Kay ıtlı oldukları askerlik şubesinin
bulundu ğu yer d ışında yakalananlar ise, yakaland ıkları yer
askerlik şubesine veya jandarmaya teslim edilmekte, bu şube-
nin, yükümlünün kay ıtl ı olduğu askerlik şubesi ile yaz ışma,
telefon veya diğer iletişim araçlar ından biriyle bağlantı kurmas ı
sonucu ortaya ç ıkan duruma göre, şüpheli hakk ında gerekli
işlem yapılmaktad ır. Yap ılan bu aç ıklamalardan da anlaşılacağı
üzere, kolluğun elinde suç soru şturmas ı yapacak bir kay ıt ve
kanıt bulunmamaktad ır. Bu nedenle söz konusu suçlarda genel
yetki kurallar ın ın uygulanmas ı yarar sağlamayacak, aksine
soruş turmay ı uzatacak, delillerin toplanmas ın ı güçleş tirecek
ve sonuçta davalarm uzamas ına neden olacaktır.

Ayr ıca bu tür askeri suçlar nedeniyle bir kimse hakk ında
bir suç şüphesinden söz edilebilmesi için, o kişinin emsalle-
rinin ilk kafilesinin sevk edilip edilmedi ğinin bilinmesine,
nüfus kayd ına, son yoklama çağr ı pusulas ına, sevk için çağr ı
kağıdma, bunların yükümlüye tebliğ edilip edilmediğinin bi-
linmesine, tebliğ edilmişse bu tebli ğin geçerli olup olmadığm ın
saptanmasına ve nihayet yükünı lünün, son yoktamas ın ı yap-
tırmamas ı veya sevk için askerlik şubesine gitmemiş olmas ıyla
ilgili olarak birmazeret ileri sürmüş ise bu hususun ara ştır ı l-
mas ına ihtiyaç vard ır. Ozetle, bu suçların ispatı "belge de/ili" ile
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KAPSMi, mümkün olabilmektedir. Halbuki bu belgeler, yani söz konusu
J»1lMI.AR, suçlarm kan ıtlar ı, kişinin kay ıtl ı olduğu askerlik ş ubesinde

GÖREV bulunmaktad ır. Soruşturmamn yürütülmesi ve tamamlanmas ı
vlvuKi söz konusu belgelerin as ıllarının sağlanmas ına bağ l ıd ı r. Bu

belgelerin adli kolluk tarafmdan askerlik şubesinden istenip
getirtilmesi ise oldukça zaman alacaktır. Askeri yargı da, bu
tür suçlar için özel yetki düzenlemesi yap ılm ış olmas ına rağ-
men birçok davanm, ya belgelerin eksik gönderilmesinden ya
da as ılları yerine fotokopi belge gönderilmesi sebebiyle k ısa
sürede sonuçland ırılamadığı bir gerçektir.

Bu nedenle, yer itibariyle yetkinin kamu düzenine ili şkin
olmadığı ve askeri yargıda da özel düzenleme yap ıldığı dik-
kate alınarak adli yargıda da sakl ı, yoklama kaçağı ve bakaya
suçlarıyla sinirli olmak üzere özel yetki düzenlemesi yap ılması
ve bu tür suçları işleyenlerin davalar ına kay ıtli bulunduklar ı
askerlik şubelerinin bulunduğu yer mahkemelerinde bakılmas ı
yararlı olacaktır.

3167 sayılı kanunun 16. maddesinde öngörülen kar şıl ıks ız
çek keşide etmek suçuna ilişkin davaya, çekin ibraz edildi ği
veya şikayetçinin yerleşim yerinin bulunduğu yer asliye ceza
mahkemesinde bakılır (3167 Ek m. 16b/1).

13.1.1996 tarihli ve 4208 say ılı Karaparanuı Aklanmas ınm
Önlenmesine Dair Kanun'da yaz ıl ı suçlarda yetkili mahkeme,
karaparan ın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Yabanc ı
ülkelerin müsadere talepleri ve Suçtan kaynaklanan malvarl ığı
değerlerinin kontrollü teslimat ına iliş kin yabanc ı ülke talepleri
hakk ında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetki-
lidir (4208/m.13 (5549/ 26 ile değiş ik).

19.10.2005 tarihli ve 5411 say ı l ı Bankac ılik Kanunu'nun
164. maddesine göre; bu Kanunda tan ımlanan düzeltici, iyi-
leştirici ve k ı s ıtlay ıc ı önlemleri almamak, i şlemlerin kay ıt d ışı
bırak ılmas ı ve gerçeğe ayk ır ı muhasebeleştirme ve zimmet
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suçları ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya KAPSMi,
değiştirme, bankacılık ve müşteri s ırlar ın ın aç ıklanmas ı, ban- TAN ıMtR,
kac ılık faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli dolaııdır ıc ı lık,	 GÖREV
bu suçların işlenmesi amacına yönelik olarak örgüt kurmak, VE YETÉ
yönetmek veya örgüte üye olmak veya bu suçlarla bağlantı lı
olup da ağır ceza mahkemesinin görev alan ına giren suçlara
ait davalar, fiilin işlendiği yerin bağl ı oldu ğu ilin ad ıyla an ılan
(1) numaral ı ağır ceza mahkemeleninde görülür. Ancak gerekli
görülen yerlerde Adalet Bakanl ığı'n ın teklifi üzerine Hakimler
ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nca bu tür suçlara bakmak üzere o
yerlerdeki diğer ağır ceza mabkemelerinin de görevlendirilme-
si veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulmas ı mümkündür.
Fakat Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun 24.03.2005
tarih ve 188 say ılı karar ına göre; Bankac ılık Kanunu'ndan
doğan suçlara bakmakla ( İstanbul için), 8 numaral ı ağır ceza
mahkemesi yetkilendirilmiş tir. 5411 say ılı kanunun 1 Kas ım
2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olmas ı karşısmda, bu karar ın
herhalde yeniden gözden geçirilmesi ve önceki yetkilendir-
meye devam olunmas ı isteniyorsa, yeni bir karar alınmas ı
gerekmektedir.

Mahkemenin kanuna ayk ırı olarak davaya bakmaya ken-
dini görevli veya yetkili görmesi hukuka kesin ayk ır ı l ık teşkil
eder (CMK Madde 289/1-d).

Teşebbüs: TCK m. 35; Zincirleme suç: TCK m. 43; Şikayet:
TCK m. 73; Hakaret:TCK m. 125 de düzenlenmi ştir.

Suçun işlendiği yer itibar ıyla uygulanacak kanun konu-
sunda TCK m. 8,13 ve 19'a; yetkisiz hakimin yapt ığı iş lemler
için CMK m. 20, 21'e bakm ız.

Yetki kurallarmın önceden belirlenmesinin, mahkemele-
rin yasallığı ilkesi ve adil yarg ılanma hakkı ile ilişkisi için m.
3'ün aç ıklamas ına bakm ız.

55



Ceza Muhakernesi Kanunu

	WSNL	 özel yetki

	

TAMMLAR,	
MADDE 13- (1) Suçun i ş lendiği yer belli de ğilse, şüpheli

WREV veya sanığm yakaland ığı yer, yakalanmam ışsa yerle şim yeri

	

VE YETKI 	 mahkemesi yetkilidir.

(2)Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa
Türkiye'de en son adresinin bulundu ğu yer mahkemesi yet-
kilidir.

(3)Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olana ğı yoksa,
ilk usul işleminin yap ıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 9. maddesinin kar şı l ı -
ğıd ır. Madde, günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenirken,
CMK ile getirilen " şüpheli" kavram ı da mehıe eklenmi ş tir.

Bu yetki kural ı, suçun işlendiği yerin belli olmamas ı ha-
linde uygulanabilir. Suçun işlendiği yer belli değilse yetkili
mahkeme, bu maddede belirtilen s ıraya göre aş amal ı olarak
belirlenecektir. İlk usul iş leminden maksat, Ceza Muhakemesi
Hukukuna ilişkin usul iş lenı lerinin ilkidir; sorgu için ça ğr ı
kağıd ı çıkarılması, zorla getirme karar ı, arama gibi iş lemler
olup soruşturma evresini de kapsar.

Kişinin yerleşim yeri veya en son adresiııin bulunduğu yer,
bilgileri Nüfus İş leri ve Vatandaş l ık Genel Müdürlü ğü'nden
sorularak saptanmal ıd ır. Çünkü 25/04/2006 tarihli ve 5490
say ı lı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 7. maddesi ile, adres
bilgileri nüfus kütüklerinde bulunmas ı gereken bilgiler içinde
yer almaktad ır.

Ancak Kanunun yayım ı tarihinden itibaren adres bilgif e-
rinin kaydedilmesine iliş kin olarak ulusal adres veri taban ın ın
altyapı çalışmaları Türkiye istatistik Kurumu bünyesinde yap ı -
lacak ve kurulacak veri taban ı, Kanunun Geçici 2. maddesinde
öngörülen iş ye iş lemlerin tamamlanmasrndan sonra Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü ğü'ne devredilecektir.
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Ulusal adres veri taban ındaki adres bilgilerinin nüfus KAPSMi,
kütüklerindeki kişi kay ıtlan ile iliş kilendirilmesi ve Türkiye TANIMlAR,
Cumhuriyeti kimlik numaras ı na bağ lı kişisel yerleşim yeri GÖREV
adresi kay ıtlarının tutulabilmesi ise bu aşamadan sonra müm- VE YETK İ
kün olabilecektir.

Binalar ın numaralandırılmas ı, numaraland ırılan binalara
ait adreslerin Ulusal Adres Veri Taban ına iş lenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemek amac ıyla Içişleri Bakanlığmca çı-
kar ılan "Adres ve Nnn ı ara!anıaya ilişkin Yöne tmelik" 31.07.2006
tarihli ve 26245 say ılı RG'de yay ımlanmış olmakla birlikte
bu işlemlerin henüz tamamlanmad ığı Adalet Bakanl ığı'n ın
9.10.2006 tarihli duyurular ından anlaşılmaktad ır. Bu nedenle
yerleşim yeri ve adres tespitinin bir süre daha kolluk arac ılı-
ğıyla araştır ılmas ında zorunluluk bulunmaktad ır.

Yerleşim yeri için MK. nı . 29-22'ye ve5490/m. 7 ve 52'ye;
Yakalaman ın koşullar ı için CMK m. 90'a; bak ın ız.

Yabanc ı ülkede işlenen suçlarda yetki

MADDE 14- (1) Yabanc ı ülkede iş lenen ve kanun hüküm-
leri uyar ı nca Türkiye'de soru ş turulmas ı ve kovuşturulmas ı
gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddenin birinci ve ikinci
fıkralar ına göre belirlenir.

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet Savc ıs ı'nm, şüphelinin
veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği yere daha
yak ın olan yer mahkemesine yetki verebilir.

(3)Bu gibi suçlarda şüpheli veya san ık Türkiye'de yaka-
lanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa; yetkili mahkeme,
Adalet Bakanmm istemi ve Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavc ıs ının
başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir.
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TANIMLAR,

GÖREV

VE YI Iki

(4) Yabanc ı ülkelerde bulunup da diplomatik ba ğışıkl ık-
tan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan.
dolay ı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 10. maddesinin kar şıl ığı
olup söz konusu hükmün, Kanunun sistemati ğine uygun ola-
rak ve günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibarettir.

Yabanc ı ülkede bulunan ve diplomatik ba ğışıkl ıktan
yararlanan Türk memurlar ın ın iş ledikleri suçlardan dolay ı
soruşturma ve kovuş turmarım 4483 say ı l ı kanuna göre ya-
p ılacağı unutulmamalıdır.

Yabanc ı ülkede iş lenen suçlardan dolayı yarg ılanma ve
uygulanacak kanun konusunda TCK nı . 10-14'e ve Yakalama
için CMK m. 90 1 a; aynca CMK m. 13/2 ve bu madde aç ı kla-
masma bakm ı z.

Deniz, hava ve demiryolu ta şıtlar ında veya bu taşıtlarla
işlenen suçlarda yetki

MADDE 15 - (1) Suç, Türk bayra ğın ı taşıma yetkisine
sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıtTürkiye d ışında iken
işlennıişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama
limanında bulunan mahkeme yetkilidir.

(2) Türk bayrağın ı taşı ma hakkma sahip olan hava ta şıtlar ı
ile demiryolu taşıtları hakkmda da yukar ıdaki fıkra hükümleri
uygulan ır.
ıs 2.12.1999 tarihli ve 4483 say ı l ı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

revlilerinin Yargılanmas ı Hakkında Kanun, 4.12.1999 tarihli ve
23896 say ı l ı RG de yay ımlanarak yürürlü ğe girmiştir. Kanunda,
2.1.2003 tarihli ve 4778 say ı l ı (RG: 11.1.2003- 24990) ve 17.72004
tarihli ve 5232 say ı l ı (RG: 31.7.2004- 25539) kanunlarla değ işiklik
yap ı lmış tır. 4778 say ı l ı Kanunla, 2. maddeye bir f ıkra eklenmi ş tir.
5232 say ı l ı kanunla ise, memurlartn görev suçlar ından dolay ı so-
ruşturma ve kovu şturma usulünde esasl ı ve önemli deği ş iklikler
gerçekleştirilnıi ş tir.
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(3)Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu ta şıtlarında
ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, bunlar ın ilk ulaştığı yer
mahkemesi de yetkilidir.

(4)Çevreyi kirlehne suçu, yabanc ı bayrağı taşıyan bir gemi
tarafmdan Türk kara sular ı d ış mda işlendiği takdirde, suçun
iş lendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı
limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un il. maddesinin kar şı liğı
olup demiryolu taşıtlarmda işlenen suçlar ile TCK nunda yeni
düzenlenen çevreyi kirletme suçlar ını da kapsayacak şekilde
düzenlenmiş tir.

Bağlama liman ı, geminin Türk Bayra ğı altında sevk ve
idare olundu ğu limand ır (ITK n. 819). Suçun Türkiye'de işlen-
miş sayılmas ı konusunda TCK m. S'e; Türk Bayra ğın ı taşıma
yetkisine sahip olma için Türk Bayra ğı Tüzüğü19ne vé Çevreyi
kirletme suçu için TCK m. 181, 182'ye; bakm ız.

Bağlantılı suçlarda yetki

MADDE 16 - (1) Yukar ıdaki maddelere göre her biri
değ işik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan ba ğlantıl ı ceza
davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birle ştiri-
lerek görülebilir.

(2) Bağlantı lı ceza davalar ın ın değ iş ik mahkemelerde
bak ılinas ına başlanm ış olursa, Cumhuriyet savc ılarmm istem-
lerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak

Türk Bayra ğı Tüzü ğü, Bakanlar Kurulu'nun 25.01.1985 tarih ve
83/9034 say ı l ı kararı ile yürürlüğe konulmu ştur. Tüzük 17.03.1985
tarihli ve 18697 say ı l ı RG de yay ımlanm ış tır. Tüzüğe göre, Türk
Silahl ı Kuvvetleri'ne ait Sava ş gemileri, Türk bandrali ticaret ge-
mileri ve küçük deniz araçlannda törenle Bayrak çekilir.
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uyuş ma üzerine, bu davalar ın hepsi veya bir k ı smı bu mahke-
melerin birinde birleş tirilebilir.

(3)Uyu şulmazsa, CurnhuriyetSavc ıs ı veya sanığın istemi
üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek
olup olmad ığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştiri-
leceğine karar verir.

(4) Birleş tirilmiş olan davalar ın ayrılmas ı da bu surette
olur.

AÇIKLAMA: Madde CMUK rn. 12'nin karşılığı d ır.

CMK m. 8-Il'e ve bu maddelerin aç ıklamalar ına bakm ız.

Yetkide olumlu veya olumsuz uyu şmazlık

MADDE 17 - (1) Birkaç hakim veya mahkeme aras ında
olumlu veya olumsuz yetki uyu şmazl ığı çıkarsa, ortak yüksek
görevli mahkeme, yetkili lükim veya mahkemeyi belirler.

• AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 13. maddesinde yer alan
ölumlu yetki uyu şmazlığı ile 18. maddedeki olumsuz yetki
uyuşmazlığma ilişkin iki ayr ı kural ı bir arada düzenlemekte
ve çözüm merciini göstermektedir. Madde, bu tür uyuşmaz-
lıkların çözümü yetkisini ortak yüksek görevli mahkemeye
vermiş tir.

Ortak yüksek görevli mahkeme, CMUK'a göre Yarg ı tay
iken, CMK bu görevi bölge adliye mahkemesi ceza dairelerine
vermiş tir. Bu dairelerin görevleri 5235 say ı l ı kanunun 37. mad-
desinde sayılmış olup dairenin görevlerinden biri de "Yargı
çevresi içerisinde bulunan adlf yargı ilk derece ceza malıkenıeleri
aras ındaki yetki ve görev uyu şınazl ıkların ı çözn ıek"tir (n ı . 37/f.2).
Bununla birlikte 5320 say ı l ı Kanunun 8. maddesi gereğince
İstinaf mahkemelrinin kurulup göreve ba şlamas ına kadar,
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yetki uyu şmazl ıklar ı Yarg ıtay ceza dairelerince çözüme ka- lPSMk
vuş turulacaktır. Di ğer taraftan olumsuz görev uyu şmazlığı TANM1AR,
üzerine müşterek yüksek görevli mahkemece verilen "merci GÖREV
tayini" karar ın ın kesin olduğuna dair 10.6.1942 gün ve 26/16 VE YETK İ
say ı l ı YIBK geçerliliğini korumaktad ı r.

Yetkisizlik iddias ı

MADDE 18 - (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece
mahkemelerinde duru şmada sorgusundan, bölge adliye mah-
kemelerinde incelemenin ba şlamas ından ve duru ş mal ı işlerde
inceleme raporunun okunmas ından önce bildirir.

(2)Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilik derece mahkeme-
lerinde sanığın sorgusundan önce, bölge adliye mahkemele-
rinde duru şmasız iş lerde incelemenin hemen başlangıc ında,
duruş malı işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu
aş amalardan sonra yetkisizlik iddiasmda bulunulamayaca ğı
gibi mahkemeler de bu hususta re'sen karar veremez.

(3)Yetkisizlik kararlar ına karşı itiraz yoluna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, yetkisizlik iddiasının ileri sürülmesi
ile yetkisizlik karar ının verilmesinin zamanm ı ve bu karara
karşı kanun yolunu düzenlemektedir. Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu'nda, yetkisizlik iddias ının zaman ı 15. maddede,
yetkisizlik kararın ın verilmesi de 17. maddede düzenlenmi ş ti
ve bu düzenlemeye göre yetkisizlik iddiasm ın iddianamenin
okunmas ından önce bildirilmesi şarttı . Yeni düzenlemeye
göre, yetkisizlik iddias ı, sanığın sorgusunun yapılmamış ol-
mas ı koşuluyla, iddianamenin okunmas ından sonra da ileri
sürülebilecektir.

Sanığm sorgusundan maksat, CMK m. 191 deki usule
ilişkin işlemlerin tamamlanmas ından sonraki sorgusudur ve
istinabe suretiyle sorguyu da kapsar.

61



(eZQ Mubakemesi Kanunu

Yetkisizlik kararlarma kar şı itiraz süresi yedi gündür (nı .
TM İ MLAR, 268/1). Bölge adliye mahkemelerinde inceleme, CMK m. 279

GÖREV da düzenlenen ön inceleme ile ba ş lar. İnceleme raporunun
VEYErKi okunmas ı konusunda CMK m. 282/a' ya; itiraz için m. 267-

271'e bakm ız.

Davan ı n nakli

MADDE 19 - (1) Yetkili hakim veya mahkeme, hukuki
veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hMde bulu-
nursa; yüksek görevli mahkeme, davanm ba şka yerde bulunan
aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir.

(2) Kovuş turmanm görevli ve yetkili olan mahkemenin
bulunduğu yerde yap ılmas ı kamu güvenliği için tehlikeli
olursa, davan ın naklini Adalet Bakan ı Yarg ıtaydan ister.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 14. maddesinin kar-
şılığı olup yaln ızca kovuş turma evresinde uygulanabilir.

Davan ın nakli için maddede iki grup sebep gösterilmi ş-
tir:

1) hukuki ve fiili sebepler. 2) Kamu güvenliğini tehlikeye
düşüren sebepler.

Birinci fıkrada gösterilen hukuki sebepler, yer itibariyle
yetkili hakimin veya mahkemenin hukuki nedenlere ba ğlı
olarak görevini yapmasma imkan kalmayan lı akimin reddi
ve çekinmesi hallerinden ibarettir. Yüksek görevli mah-
keme, bölge adliye mahkemesi ceza daireleridir (5235/m.
37/3). Bununla beraber, Istinaf mahkemeleri kurulup gö-
reve başlaymcaya kadar, hukuki ve fiili sebeplerle davanm
nakline karar verme yetkisi Yarg ıtay ceza dairelerine aittir
(5320/m. 8). Halbuki ret veya çekinme istemini inceleme
yetkisi hakimin görev yaptığı mahkemenin derecesine
göre asliye ceza veya a ğır ceza mahkemesidir.
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11. İkinci fıkrada belirtilen Kamu güvenliğinin takdiri, icra KAPSM,

gücünün işlevi içinde olacağmdan, nakil isteminin Adalet TANIMlAR,
Bakanlığı tarafından yapılmas ı uygun görülmüştür. Ko-
vuş turman ın görevli ve yetkili mahkemenin bulundu ğu VE YETKi
yerde yap ılmas ı kamu güvenliği için tehlike olu şturuyor-
sa, davanm naklini yaln ızca Adalet Bakan ı Yargıtay'dan
isteyebilecektir.

ili. Yetkili mahkemeden maksat, m. 1246 ya göre belirlenen
mahkemedir.

Yetkili olmayan hakim veya mahkemenin i şlemleri

MADDE 20 - (1) Yetkili olmayan hM<im veya mahkeme-
ce yap ılan işlemler, sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz
sayılmaz.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 19. maddesine paralel
olarak düzenlenmiş tir.

işlemlerin sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz say ı-
lamayacağmdan maksat, yetkili merciin söz konusu işlemleri
değerlendireceği ve takdirine göre bunlar ı geçerli sayabile-
ceğidir.

Hakim veya mahkemenin yetkili olup olmad ığı, m. 12-16
da belirtilen esaslara göre belirlenir. Görevli olmayan mahke-
mece yap ılan işlemlerin geçerliliği için m. 7ye bakmız.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yap ılan iş-
lemler

MADDE 21- (1) Bir hakim veya mahkeme, yetkili olmasa
bile, gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde, yarg ı çevresi
içerisinde gerekli işlemleri yapar.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 20. maddesinin kar şı lığı
olup günümüz Türkçesiyle ve söz konusu maddeye benzer
şekilde düzenlenmiş tir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hal kavram ı, Tasar ın ın
2.maddesinde tan ımlanmış tı . Ancak bu kavram, tan ım ın ın
belirsiz olduğu ve tan ımlar maddesinde böyle bir kavrama yer
vermenin uygun olmayacağı düşüncesiyle, AdaletKomisyonu
tarafından Tasarı metninden ç ıkarılmış tır. Tasarının 2.madde
gerekçesinde "Gecikuzesinde sak ı nca bulunan hal", "derhal i ş lem
yapılmadığı takdirde suçun, delil, iz, eser ve en,arelerinin ortadan
kaybolmas ı olas ı lrğ1n ııı ortaya ç ıkuzas ı " olarak tanımlanmış , fakat
bu halin ilgililerce takdiri gerektiğine de işaret edilmiş ti.

Gerekli işlem Cumhuriyet Savc ıs ı 'nm istemi üzerine ya-
pılabileceği gibi, mahkeme resen de yapabilir.

CMK m. 20'ye bakmız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hakimin Davaya Bakamamas ı ve Reddi

Hakimin davaya bakamayacağı haller

MADDE 22 - (1) Hakim;

a) Suçtan kendisi zarar görmü şse,

b)Sonradan kalksa bile şüpheli, san ık veya mağdur ile ara-
larmda evlilik, vesayet veya kayyımlı k iliş kisi bulunmu şsa,

c)Şüpheli, san ık veya mağdurun kan veya kay ın h ıs ıml ı -
ğmdan üstsoy veya altsoyundan biri ise,
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d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarmda eviM edinnıe
bağlantıs ı varsa,

e)Şüpheli, samk veya mağdur ile aralarında üçüncü derece
dahil kan h ıs ımlığı varsa,

f)Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, san ık veya mağdur
ile aralarmda ikinci derece dahil kaym h ıs ımlığı varsa,

g) Aynı davada Cumhuriyet savc ılığı, adli kolluk görevi,
şüpheli veya san ık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmış-
sa,

h) Aynı davada tan ık veya bilirki şi s ıfatıyla dinlenmiş-.
se,

Hakimlik görevini yapamaz.

AÇIKLAMA: CMUK'un 21. maddesinin karşı lığı olan bu
madde, Ceza Muhakemeleri Kanunun sistematiğine uygun ola-
rak ve bu Kanunla getirilen kavramlara yer verilmek suretiyle
günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenmiştir; maddede yer
alan, hakimin davaya bakamayacağı hallerden olan "kayyınılık
ilişkisi", CMUK'da yer alm ıyordu.

Görevi düzenleyen 3. madde aç ıklamasmda da değinildiği
üzere, adaletin gerçekle ştirilebilmesi ancak adil yargılama
ile mümkün olabilir. Adil yargılaman ın temel köşulu ise,
yargılama makamm ın yani mahkemenin ve onun üyelerinin
bağımsızlık ve tarafs ızlığmın sağlanmas ıdır. Nitekim Insan
Haklar ı Sözleş mesi'nin 6. maddesinin birinci fıkrasmda da
"bağı ms ız ve tarafs ız nıahke ıne"den söz edilmiştir. Mahkemelerin
bağımsızlığı, Anayasa ve yasalarla güvence alt ına alınmıştır.
Bu konuda AY m. 9 ve 138. maddelerine bakm ız.

İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmenin 6/1. maddesinde
sözü edilen mahkemelerin tarafs ızlığı kavramın ı, davan ın
çözümünü etkileyecek bir önyarg ı yokluğu; özellikle mahke-
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menin veya mahkeme üyelerinden baz ısm ın taraflar düzeyin-
de, onlarm leh ve aleyhinde bir duyguya ya da ç ıkara sahip
olmamas ı olarak tan ıınlamaktad ır.

Mahkeme, tarafs ızlığı objektif ve sübjektif olmak üzere
iki ayrı aç ıdan ele al ıp incelemektedir:

1)Sübjektif tarafs ızl ık, hakimin birey s ıfatıyla kişisel taraf-
s ızlığını ifade eder. Sübjektif aç ıdan hakimin tarafs ız olmad ı-
ğma karar vermek için somut ve geçerli kan ıtların bulunmas ı
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle kural olarak hakimin tarafs ız
olduğu kabul edilir. Bu nedenle hakimin tarafs ızlığm ı kaybet-
tiğini ileri süren, bu iddias ının somut ve inand ır ıc ı kanıtların ı
da göstermelidir.

2) Objektif tarafs ızl ık ise, kurum olarak mahkemenin
kişide b ıraktığı izlenim yani hak arayanlara güven veren,
tarafsız bir görünüme sahip bulunmas ı , tarafs ızlığı sağlamak
için al ınmış bulunan tedbirlerin organın tarafs ızlığı konusunda
makul her türlü şüpheyi ortadan kald ırır nitelikte olmas ıd ır.
"Mahkemenin adil olmas ı yetmez; ayın zan ıanda adil de görümneh-
dir" özdeyişi AİHM'in pek çok kararmda yer alm ış tır. Objektif
tarafs ızlık, mahkemenin kurulu ş şekli ve yap ıs ı ile görevin
yerine getirilmesi tarz ı bakım ından olmak üzere iki ayr ı aç ı dan
değerlendirilmektedir"

Ceza Muhakemesi Kanunu, hakimlerin tarafs ızlığın ı sağ-
lamak amacıyla çeşitli güvenceler getirmi ştir. Bunlar; hakimin
davaya bakmaktan yasaklanmas ı, hakimin reddi ve hakimin
çekinmesidir.

Madde, hakimin davaya bakamayaca ğı halleri göstermek-
tedir. Bu hallerde hakim, davaya bakmaktan yasaklann ı ak
suretiyle "tarafs ızlığf' güvence altına alınmış tır. Bu çerçevede

20 Gözübüyük/Gölcüklü, s. 282
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hakimin gördüğü dava ile kişisel ilişkisinin bulunmas ı, taraf
tutma aç ıs ından mutlak bir karine olarak kabul edilmi ş hr.

Maddede say ılan haller söz konusu ise hakim kendili-
ğinden çekilmek zorundad ı r. Davaya bakmas ı yasaklanan
hAkimin karara kat ılmas ı hukuka kesin ayk ır ıl ık teşkil eder
(CMK m. 289/1-b) ve bozma sebebidir (m. 302/2).

Hakimin davaya bakmas ınm yasaklanmas ı, yarg ılamay ı
bizzat yürüten ve karar veren hakim için söz konusu oldu ğu
gibi, istinabe olunan hakim bakımından da geçerlidir. Keza,
gerek haz ırl ık soru şturmas ında gerek son soru şturma aşama-
sında tan ık s ıfahyla dinlenmiş olan bir kimse, ayn ı davada
hakimlik yapamaz»

Diğer taraftan, aynı davada C. savcılığı yapmak kavra-
mına, Yargıtay üyesinin daha önce Yarg ıtay C. Savc ısı olarak
tebliğname düzenlemesi de girmektedir. Bu nedenle ayn ı
davada Yarg ıtay C. Savc ıs ı olarak tebliğname düzenleyen
bir kimse, Yarg ıtay üyesi seçilmesi halinde, Özel Dairede o
davan ın müzakeresine katılanıaz.V

Şüpheli, sanık, müdafi ve vekil kavramlar ı : CMK m. 2;
Tan ıklık: CMK m. 43-61; Bilirki şi: CMK m. 62-73; Adli kolluk
ve görevi: CMK m. 164; H ıs ıml ık: MK m. 17, 18'e bakm ız.

YCGK: 3.12.2002 gün ve E. 4MD-291, K. 422 ve YCGK: 23.10.2001
gün ve E. 9MD-229, K. 230; YCGK: 25.5.1987 gün ve E.144, K.314.

Ancak Yarg ıtay Ceza Cenel Kurulu, 13.6.2006 tarihli ve E.
2006/4 MU - 122, K. 2006/162 say ı l ı karar ında; tanıklığın sübu-
ta ve dolay ı s ıyla sonuca etkili olmad ığı durumlarda, aym olayda
tan ık olan kişinin davada hakim olarak görev yapmas ını yasaya
aykın bulmakla birlikte, bozma sebebi saymam ış tır.
YCGK 8.6.1999 gün ve E. 6/140, K.156

AH İ M LAR,
GÖREV

VE YETKI
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Yargılamaya katılamayacak hakim

MADDE 23 - (1) Bir karar veya hükme katılan hakim,
yüksek görevli mahkemece bu hükme ili ş kin olarak verilecek
karar veya hükme kat ılamaz.

(2)Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan
hakim, kovu.şturma evresinde görev yapamaz.

(3)Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yarg ılamada
görev yapan hakim, ayni işte görev alamaz.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 22. maddesinin kar şı lığı
olup genel olarak bu maddeye paralel olarak düzenlenmi ştir.
Ancak CMUK m. 22'de, sadece "hükme iştirak edilmek"ten söz
ediliyordu. Maddede, "karar veya hükün ı " denilmek suretiyle
bu konuda ortaya ç ıkabilecek tereddüt ve yan ılgının önlenmesi
am aç lanm iştir

Üçüncü fıkra, Tasarıya ".. Ayni uyu şmazhk hakkı nda daha
önce kanaatini belirtmi ş olan hakin ı in daha sonra yarg ılaman ı n
yenilenmesi sürecinde görev yapmas ın ı önlemek" amac ıyla Adalet
Komisyonu tarafından eklenmiştir. Böylece hakimin tarafs ızlığı
bu yönüyle de sağlanmak istenmiştir.

Karşı laştırmalı yargılama hukukunda genel ilke, hakim-
lerin önceden aynı iş te soruşturmaya katılmam ış olmalar ıd ır.
Karar merciinde bulunan hakimlerin tarafs ız kalmaların ın ko-
şullarmdan biri de, bakmakta oldukları davayla ilgili önceden
bir fikre ve düşünceye varmış olmamalar ıd ır. Avrupa Insan
Hakları Mahkemesi, Sözleşmenin 6/1 maddesine dayanarak
hakimin daha önce soru ş turmaya katılmış olmasın ı ve soruş-
turmas ını yaptığı davada usul işlemlerine katılmas ınm, objektif
tarafs ızlıkla bağdaşmadığı sonucuna varm ış tır.

Madde, daha önce ayn ı işte soruş turma evresinde görev
yapmış olanlarm, kovuş turma evresinde, karar veya hükme
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katılan bir tı akimin de kanun yolu aşamas ındaki karar veya KAPWA,
hükme katılamayacağın ı düzenlemek suretiyle, mahkemele- TANIMLAR,
rin .fonksiyonel aç ıdan objektif tarafs ızlığın ı güvence altına GÖREV
almaktad ır. Böylece eylemin iddianamedeki nitelendirmesine VE YETKi
göre görevsizlik karar ı veren hakim ile, duruşmadan edindiğ i
kanaate göre suç niteliğini belirleyerek görevsizlik karar ı veren
hakim arasında üst mahkemede yarg ılamaya katılabilme aç ı -
s ından farklı bir yaklaşım sergileyen 5.12.1977 tarih ve 1977/2-3
sayılı YiBK 3 uygulanamaz hale gelmiş tir.

5320/m. Il'e göre; bu maddenin ikinci fıkras ı, 163. madde-
de yaz ıl ı haller dışında uygulanamaz. CMK m. 163'deki haller;
suçüstü hali ile gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde, sulh
ceza hakimi tarafından yap ılan soruş turma işlemleridir.

Soruş turma evresi için CMK m. 157-169'a, Kovu şturma
evresi için CMK m. 175, Yarg ılaman ın yenilenmesi için CMK
m. 311-323'e bakm ız.

Anayasa Mahkemesi Ba şkan ve üyelerinin davaya baka-
mayacaklar ı haller için 2949/ m. 46'ya bakmız.

Hakimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabile-
cekler

MADDE 24- (1) Hakimiıı davaya bakamayaca ğı hallerde
reddi istenebileceği gibi, tarafs ızlLğını şüpheye düşürecek diğer
sebeplerden dolay ı da reddi istenebilir.

YİBK 11.2.1978 tarihli ve 16197 say ı l ı RG'de yayı nlanmıştır. Yük-
sek mahkeme bu kararında, eylemin iddianamedeki nitelendir-
mesine göre görevsizlik karar ı veren hakimin, eylemle ilgili delil
değerlendirmesi yapmam ış olmas ı sebebiyle, üst mahkemede
yarg ılamaya katılmas ının tarafs ızl ı k aç ı s ından sakınca bulunma-
dığı sonucuna varmış tı .
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(2) Cumhuriyet Savc ıs ı; ş üpheli, san ık veya bunlar ın
müdafii; katılan veya vekili, lükimin reddi isteminde bulu-
nabilirler.

(3)Bunlardan herhangi biri istedi ği takdirde, karar veya
hükme katılacak hkimlerin isimleri kendisine bildirilir.

AÇIKLAMA Madde, tarafs ızlığı güvence altına alan bir
başka kurumu, "hakirnin reddi"ni CMUK'un 23. maddesine
paralel olarak düzenlemektedir.

Yargılamanm dürüst ve hakkaniyete uygun yap ılmas ı,
hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Yargılamanm adil olmas ı
için mahkemenin ba ğıms ız olmas ı ve objektif olarak tarafs ız
bir görünüme sahip olmas ı yetmez. Bunların yanı s ıra yarg ı -
lama makammda görev alan hakimlerin her birinin de tarafs ız
olmalar ı gerekir. Bir başka ifadeyle yarg ılama makammı işgal
eden hakimlerin, taraflardan biriyle yakın iliş ki içinde olma-
mas ı, aralarında ç ıkar iliş kisinin bulunmamas ı gerekir. Bu tür
ilişkilerin bulunmas ı , hakimin kişisel olarak taraflı davranm ış
olabileceği şeklinde yorumlanabileceği gibi, yargılaman ın adil
ve dürüst bir şekilde yap ıld ığı hususunda da kar şı tarafta
kuşku yaratır. Nitekim hakimin tarafs ızlığı, adil yargılanma
hakkmı düzenleyen IHAS m. 6'da da yer alm ış tır. Bu konuda
22. madde aç ıklamasına bakm ız.

Hakimin davaya bakamayaca ğı haller d ışında kalan
"Tarafs ızl ık konusunda ku şku yaratacak diğer nedenleri önceden
belirleme olanağı bulunmadığından, öne sürülecek höhlerin değer-
hendirilinesi, reddi inceleyecek ınercie" aittir. "Ancak ileri sürülecek
ret nedeninin nesnel ve akla uygun olmas ı gerekir."

Anayasa Mahkemesi Ba şkan ve üyelerinin reddi konu-
sunda 2949/ m. 47-50'ye bak ın ız.

70



Ceza Mubakemesi Kanunu

Tarafs ızhğını şüpheye düşürecek sebeplerden dolay ı
hakimin reddi isteminin süresi

MADDE 25 - (1) Tarafs ızlığm ı şüpheye düşürecek sebep-
lerden dolay ı bir lükimin reddi, ilk derece mahkemelerinde
sanığın sorgusu baş laymcaya; duruşmal ı işlerde bölge adliye
mahkemelerinde inceleme raporu ve Yarg ıtayda görevlendi-
rilen üye veya tetkik lükiıni tarafından yazılm ış olan rapor
üyelere aç ıklanmcaya kadar istenebilir. Di ğer hallerde, ince-
leme başlay ıncaya kadar hakinıin reddi istenebilir.

(2) Sonradan ortaya ç ıkan veya öğrenilen sebeplerle duruş-
ma veya inceleme bitinceye kadar da hakimin reddi istenebilir.
Ancak bu istemin, ret sebebinin ö ğrenilmesinden itibaren yedi
gün içinde yap ılmas ı şarttır.

AÇIKLAMA:Bu hüküm, CMUK'un 24. maddesinin kar-
şılığı olup ret isteminin süresi, CMUK'a nazaran daha geni ş
olarak belirlenmiştir. Hakimin tarafs ızlığınm yargılaman ın tüm
evrelerinde korunmas ı zorunlu olduğundan, bu hükümle son-
radan ortaya ç ıkan nedenlere dayan ılarak, duruşma bitinceye
kadar hakimin reddinin istenebilmesine olanak sağlanmış tır.
istemin yedi gün içinde ileri sürülmesi koşulu, davan ın uzatıl-
masina yönelik çabalar ı önlemek için gerekli görülmü ş tür.

Sanığın sorgusundan maksat, CMI< m. 191 deki usule iliş-
kin işlemlerin tamamlanmas ından sonraki sorgusudur. Bölge
adliye mahkemelerinde inceleme, CMK m. 279 da düzenlenen
ön inceleme ile başlar. Inceleme raporunun okunmas ı konu-
sunda CMK m. 282/a' ya bak ınız.

Ret isteminin usulü

MADDE 26- (1) l-lakimin reddi, mensup olduğu mahke-
meye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zab ıt Utibine bir
tutanak düzenlenmesi için ba şvurulmas ı suretiyle yap ı l ı r.

KAP
TANIMLAR,
GÖREV
VE YETKI
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(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sbep1erinin tü-
rAN ı M ı.AR, münü bir defada aç ıklamak ve süresi içinde olgular ı ile birlikte

GREV ortaya koymakla yükümlüdür.

VE YEN	 (3) Reddi istenen hAkim, ret sebepleri hakk ındaki görü ş-
lerini yaz ılı olarak bildirir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 25'in karşıliğıd ır.

Reddi istenen hakimin, ret sebepleri hakk ındaki görü ş -
lerini bildirmesi, CMUK m. 25'de mahkemece kendisinden
aç ıklama istenmesi halinde söz konusu idi ve bildirimin yanl ı
olmas ı koşulu da yoktu. Ayrıca yeminin delil olmayaca ğına
ilişkin CMUK'un 26/2. fıkra hükmünün de, ceza yarg ılama-
smda her şey delil olabileceği düşüncesiyle madde metnine
alınmas ı gereksiz görülmü ş tür. Her iki madde aras ında diğer
hususlarda farkl ıl ık yoktur.

HAkimin reddi istemine karar verecek mahkeme

MADDE 27- (1) HAkimin reddi istemine mensup oldu ğu
mahkemece karar verilir. Ancak, reddi istenen hAkim müza-
kereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme te şekkül edemezse bu
hususta karar verilmesi;

a) Reddi istenen hAkim asliye ceza mahkemesine mensup
ise bu mahkemenin yarg ı çevresi içerisinde bulunan a ğır ceza
mahkemesine,

b) Reddi istenen hAkim ağır ceza mahkemesine mensup
ise o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin
bulunmas ı halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye,
son numarali daire için (1) numaral ı daireye; o yerde a ğır ceza
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mahkemesinin tek dairesi bulunmas ı halinde ise, en yakm ağır
ceza mahkemesine, aittir.

(2) Ret istemi sulh ceza hakimine kar şı ise, yargı çevresi
içinde bulundu ğu asliye ceza mahkemesi ve tek hakime kar şı
ise, yarg ı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi
karar verir.

(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve
üyelerinin reddi istemi, reddedilen ba ş kan ve üye katılmaksı-
zın görevli olduğu dairece incelenerek karara ba ğlanır.

(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir
başka hAkim veya mahkeme görevlendirilir.

AÇIKLAMA: Maddede, CMUK'un 26. maddesinin ikin-
ci fıkras ın ın son cümlesinde yer alan "Ret olunan hdkim, ret
talebinin hakl ı oldu ğın ıı t kabul ederse ret talebi hakk ında b ır karar
verilmez." hükmüne yer verilmemiş , böylece, her hAlde merciin
karar vermesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayr ıca para cezas ın ı
öngören 4. f ıkra da Adalet Komisyonu taraf ından madde
metninden ç ıkar ılmıştır.

Bu düzenlemeye göre merci, ret istemini kabul etti ğ i
takdirde, davaya bakmakla bir ba şka hakimi görevlendirebi-
leceği gibi, davanm nakline de karar verebilecektir. 0 yerde
reddedilen hakimden başka bir hakimin bulunmamas ı halinde
herhalde davanm nakline karar verilecektir.

Ret istemi varsa, önce bu husus karara bağlanmal ıd ır.
Bu konuda karar verilmeden hüküm kurulmas ı bozma sebe-
bidir.24

CMK m. 19 aç ıklamas ı ile 25 ve 26. maddelere bakm ız.

24 YCGK: 27.51997gün ve E. 1/105, K. 128
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Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak
kanun yollar ı

MADDE 28 - (1) Ret isteminin kabulüne ili şkin kararlar
kesindir; kabul edilmemesine ili ş kin kararlara kar şı itiraz
yoluna gidilebilir. Itiraz üzerine verilen ret karar ı bükümle
birlikte incelenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 27. maddesinin kar şı lığı
olmakla beraber, itiraz üzerine verilen ret kararlarm ın hükümle
birlikte incelenmesine olanak vermesi bak ım ından, önceki
düzenlemeden farkl ıd ır.

Geçerli şüphe nedeniyle hakk ındaki ret istemi kanuna
aykır ı olarak reddedilen hakimin hükme katılmas ı temyiz se-
bebidir ve hukuka kesin ayk ırılı k teş kil eder (CMK m. 289/1-c).
Ayr ıca m. 29, 267, 268 ve 280'e bak ınız.

Reddi istenen hMcimin yapabilece ği işlemler

MADDE 29 - (1) Reddi istenen hakim, ret hakk ında bir
karar verilinceye kadar yaln ız gecikmesinde sak ınca olan
işlemleri yapar.

(2)Ancak, hakimin oturum s ırasında reddedilmesi halin-
de, bu konuda bir karar verilebilmesi için oturuma ara vermek
gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. Şu kadarki, 216 nc ı
madde uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine
geçilemez ve ret konusunda bir karar verilmeden reddedilen
hakim tarafından veya onun katı lım ıyla bir sonraki oturuma
başlanamaz.

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikme-
sinde sak ınca bulunan hal nedeniyle yap ılmış işlemler d ışında,
duruş ma tekrarlan ı r.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 28. maddesinin kar şıliğı
olup içerik itibariyle her iki hüküm aras ında farkl ı l ık bulun-
mamaktad ır.

Hakimin reddi isteminin kabul edilmemesi hMinde,
yap ılmış olan iş lemler geçerliliğini sürdürür. Ret isteminir ı
kabulüne karar verildi ği takdirde, gecikmesinde sak ınca olmas ı
nedeniyle yap ılmış işlemler dışındaki işlemlerin tekrarlanmas ı
zorunludur.

CMK m. 24-28 ve 216'ya bakm ız. Gecikmesinde sakmca
bulunan hal konusunda m. 21 aç ıklamas ına bakm ız.

Hakimin çekinmesi ve inceleme mercii

MADDE 30- (1) Hakim, yasakl ılığın ı gerektiren sebeplere
dayanarak çekindiğinde; merci, bir başka lükimi veya mahke-
meyi davaya bakmakla görevlendirir.

(2)Hakim, tarafs ızlığın ı ş üpheye düşürecek sebepler ileri
sürerek çekindiğinde, merci çekinmenin uygun olup olmadığı-
na karar verir. Çekinmenin uygun bulunmas ı halinde, davaya
bakmakla bir başka hAkim veya mahkeme görevlendirilir.

(3)Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yap ılan işler
hakkında 29 uncu madde hükmü uygulan ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 29. maddesinin karşı-
l ığıdır. CMUK'da, hakimin yasakl ıliğmı gerektiren sebeplere
dayanarak çekinmesi düzenlenmemi ş ti. Bununla birlikte
üçüncü fıkrada, baz ı haller, bir hakimin hakimlik görevini
yapmaktan yasakl ı olduğu şüphesini uyand ır ırsa, ret istemini
incelemeye yetkili merciin bu hususu kendiliğinden inceleyip
gerekli kararı vereceği hükmüne yer verilmi ş ti.
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Maddenin birinci ve ikinci fıkralarma göre verilmesi ge-
reken davanm nakli kararlar ıyla ilgili olarak 19 ve 27. madde
aç ıklamalar ına bakm ız.

Gecikmesinde sak ınca bulunan hal konusunda m. 21
açıklamasma ve ayr ıca CMK m. 22, 23, 24'e bak ın ız,

Ret isteminin geri çevrilmesi

MADDE 31 - (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri
sürülen hkimin reddi istemini a ş ağıdaki durumlarda geri
çevirir:

a) Ret istemi süresinde yap ılmam ışsa.

b) Ret sebebi ve delili gösterilmemi şse.

c) Ret isteminin duru ş mayı uzatmak amac ı ile yap ı ldığı
açıkça anlaşıhyorsa.

(2)Bu hMlerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen
Mkimin müzakereye kat ı lmas ıyla, tek Mkimli mahkemelerde
de reddedilen hakimirı kendisi tarafından geri çevrilir.

(3)Bu konudaki kararlara kar şı itiraz yoluna başvurula-
bilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUICun 29/ A maddesine paralel
olarak düzenlenmiş tir.

Ret isteminin geri çevrilmesi kararma itirazm reddedil-
mesi, hakimin reddi isteminin isbrıaf ve temyiz ba şvurusunda
bozma sebebi olarak ileri sürülmesirte engel de ğildir.'5

Ret isteminin süresinde yap ılmamas ından maksat, 25.
maddede belirtilen süreler içinde ve herhalde ret sebebinin

'5 Aksi görüş için bkz., Şahin, s. 145, 146.
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öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde istemde bulunul- KAPS*
marnış olmas ıd ır. Ret sebepleri ve delillerinin de nı . 26/2'ye rnIIMAR,
uygun şekilde gösterilmiş olmas ı gerekir; aksi halde istemin GÖREV
geri çevrilmesine karar verilecektir.	 VE YETK İ

CMK m. 25, 26/2, 28, 267 ve 268'e bak ın ız.

Zab ıt katibinin reddi veya çekinmesi

MADDE 32 - (1) Bu Bölümde yaz ı l ı hükümler zab ı t kA-
tipleri hakk ında da uygulan ır.

(2)Zab ıt kAlibinin reddi veya kendisinin reddini gerekti-
ren sebepleri bildirerek görevden çekinmesi hAlinde gereken
karar, yamnda çalış tığı mahkeme ba ş kan ı veya hAkim tara-
lindan verilir.

(3)Aynı iş te zab ıt kAtibinin hAkim ile birlikte reddi istemi
hakkında veya çekinmelerine karar verecek merci, hAkime
göre belirlenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 30. maddesinin kar şılığı
olup içerik bak ım ından her iki hüküm arasmda fark bulun-
mamaktad ır.

CMK m. 27'ye bakınız.
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KARARLAR, AÇIKLANMASI VE TEBLI ĞI,

SÜRELER VE ESKI HALE GETIRME

B İR İNCİ BÖLÜM

Kararlar, Aç ı klanmas ı ve Tebliği

Kararların verilmesi usulü

MADDE 33 - (1) Duru şmada verilecek kararlar, Cumhu-
riyet Savcısı, duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve diğer
ilgililer dinlendikten; duru şma dışındaki kararlar, Cumhuriyet
Savcıs ı'nın yazıl ı veya sözlü görü ş ü alınd ı ktan sonra verilir.

AÇIKLAMA: Madde,CMUK'un 31. maddesinin kar şı lığı
olmakla birlikte her iki hüküm arasmda C. Savc ıs ınm "davan ı n
tarafi" olmas ı bak ımından fark vard ır. CMUK'un 31. maddesi,
duruşma s ırasındaki kararlarıı'ı iki taraf dinlendikten sonra
verileceğini hükme bağlamış, ayr ıca C. Savcısmdan söz etme-
mişti. C. Savc ıs ının yaz ıh veya sözlü mütalaas ı sadece duru şma
dışındaki kararlar ın verilmesinde söz konusu idi.

Bu madde, tasarının "Karar/ann nas ıl verileceği" baş l ıklı
34. maddesinde yer alm ıştı . Madde metninde de kararlar ın
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"Cumhuriyet Savc ıs ı ve taraflar" dinlenildikten sonra verilece ğ i
belirtilmişti. Adalet Komisyonu taraf ından madde baş lığı, yan-
l ı olduğu şekilde, "taraflar" ibaresi de "duru şmada hazır bulunan
miidafii, vekil ve diğer ilgililer" olarak de ğiştirilmiş tir. Böylece
Kanun teknik anlamda taraf kavram ın ı kabul etmemiştir. Ya-
pılan değişiklikle ilgili olarak Adalet Komisyonu raporundan
"Cumhuriyet Savc ısı 'ııın, ceza m ııhakemesbzde taraf kavram ı nm dı -

şmda tutul ı nak istendiği" anlaşılmaktad ır. Kanunun C. Savc ısmı
"taraf' kavranımm dışında tutarak onu ayr ı bir konumda ele
almas ı, yasanın benimsediği sistemin gereği olmakla birlikte,
iddia ve savunman ın eşitliği ilkesine, bir baş ka ifadeyle Insan
Haklar ı Sözleşmesi'nin garanti altına ald ığı silahlar ın eş itliği
ilkesine ayk ı r ı olduğu gibi, bu aç ıdan bak ıld ığında CMUK'a
göre daha geri bir düzenlemedir ve reform anlay ışıyla bağ-
daşmamaktad ır.

Duruşma dışındaki kararlarda sadece C. Savc ıs ı n ın gö-
rüşünün al ınmas ın ın silahlar ın eşitliği ilkesine ayk ır ı olduğu,
halbuki iş lemden haberi olmayan taraf ın bilgilendirilerek gö-
rü şünün sorulmas ı yönünde bir düzenlemenin-soru şturman ın
amac ını tehlikeye dü şürmemesi ko şuluyla- uygun olacağı ileri
sürülmektedir.26 Duru şma dışında C. Savc ısuıın görü şü alın-
mak suretiyle verilen kararlara, şüpheli veya sanığın gözlem
altına al ınmas ı CMK nı . 74, şüpheli veya sanığın beden mua-
yenesi ve vücudundan örnek al ınmas ı CMK m. 75, ma ğdurun
beden muayenesi ve vücudundan örnek al ınmas ı CMK m. 76
örnek olarak gösterilebilir.

Diğer ilgililerden maksat, san ık ve kahlan gibi davan ın
tarafı olan kimselerdir. Müdafi ve vekil kavramlar ı için CMK
m. 2'ye ve bu kavramlarla ilgili aç ıklamayabak ınız.

' Güzel, Ali, (Düzgün Yarg ılan ıııa Hakkı ve silahlar ı n Eşitliğ i Bağ-
lam ında Savc ılık ve Savunma) Tebli ğ , Adli Bir Organ Olarak Sav-
c ı l ık, Ankara 2006 s. 254
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KARARLAR,	 Kararlar ı n gerekçeli olmas ı
AÇKLAN!MS İ

 MADDE 34- (1) HAkim ve mahkemelerin her türlü karar ı,VI TE8UGI karşı oy dahil, gerekçeli olarak yaz ıl ır. Gerekçenin yaz ım ında
SURELfRVE 230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararlar ın örnek-

	

ESKI HALE	 lerinde karşı oylar da gösterilir.
GETIRME

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii
ve şekilleri belirtilir.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci fıkras ı, CMUK'un 32.
maddesinde düzenlenmi şti. Ikinci fıkra hükmüne, hukuk dev-
leti ilkesinin, adil yarg ılanma hakkının ve Anayasa'n ın 40/2.
maddesi hükmünün gereği olarak ınaddede yer verilmiş tir.

• Gerekçe gösterme zorunlulu ğu, özellikle kanun yoluna
başvurma olanağı bulunan kararlar bak ımından, dürüst bir
yarg ılamanın gereği olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Avrupa İn-
san Haklar ı Mahkemesi de, karar ve hükümlerin gerekçeli
olmas ını, yargılamanın hakkaniyete uyguntuğu bak ım ı ndan
önemli unsur olarak görmekte, 6. maddenin 3. f ıkrasm ın (b)
ve (c) bentlerinde güvence altına al ınan savunma hakk ın ın
yerinde kullan ılmasıyla bağlantı l ı olarak değerlendirmekte-
dir? Fakat hüküm gerekçesinin içeriği bakımından hüküm
mahkemelerinin geni ş bir takdir yetkisine sahip oldu ğunu
da kabul etmektedir? Buna kar şılık sahip olduğu hakların
tamamının sanığa hatırlatılmas ın ı, dürüst bir yargılamanın
gereği olarak görmektedir.

Karar terimi, hakimlik karar ı ve mahkeme hükmünü,
kanun yolu kavram ı, olağan ve olağanüstü kanun yollarını
kapsamaktad ır. Olağanüstü kanun yollarından, kanun yara-
rına bozma ve yargılamanın yenilenmesinde süre söz konusu

" Gözübüyük/Gölcüklü, s293 (530).
Schroeder/Yenisey/Peukert, s. 114 (No. 137). Hüküm gerekçesi-
nin içeriği için m. 230 aç ıklamasına bkz.
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değilse de, Yargıtay C. Başsavc ıs ı'nın san ık aleyhine itiraz
yetkisi 30 günlük süreyle sm ırlıdır (m. 308).

Kararlarda ba şvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii
ve şekillerinin belirtilmesinin kaynağmı da hukuk devleti il-
kesinde aramak gerekir. Çünkü ki şiye haklannm bildirilmesi
halinde yargılaman ın dürüst ve hakkaniyete uygun yap ıldı-
ğmdan söz edilebilir. Bu bağlamda hüküm sanığın yüzüne
karşı verilmiş olsa bile, "Usulen tejhi ın edildi"denihnesi yetmez;
kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri aç ık olarak bildirilmeli
ve bildirildiği hususu da tutanağa dolay ısıyla hüküm fıkrasma
aç ık bir şekilde yazılmal ıd ır (m. 231/2). Örnek vermek gere-
kirse, sanığın yüzüne karşı karar verildiği halde, k ısa karara
"tebliğden itibaren 7gün içinde temyiz yolu aç ı k olmak üzere" şek-
linde yazilmas ı halinde bu hükmün gere ği yerine getirilmiş
say ılmaz. Bu durum eski hale getirme sebebidir.

Kararda, verilen karara kar şı kanun yolunun aç ık olduğu
belirtilmiş, fakat kanun yolunun türünün ne olduğu aç ıklan-
mamış ise, bu husus kanuna ayk ır ı l ık teş kil etmesine ra ğmen,
baş l ı başına bozma sebebi say ılmaz. Fakat eski hale getirme
isteminde bulunulmuş olmak kayd ıyla, süre dışmda yap ılan
kanun yolu ba şvurusunun geçerli olmas ı sonucunu doğurur.
Çünkü, kanun yolunun belirlenmesinde yan ılma, başvuranın
hakların ı ortadan kaldırmaz (m. 264). Örneğin, verilen karar,
temyiz edilebilen kararlardan olmasma ra ğmen, itiraz yolunun
aç ık olduğu bildirilmiş ve san ık tarafmdan itiraz kanun yoluna
başvurulmuş ise, bu başvuru 264. madde gereğince geçerli olup
temyiz başvurusu sayilacakt ır; başvurunun yap ıldığı merci,
başvuruyu görevli ve yetkili olan mercie gönderecektir. Mer-
ciin gösterilmemi ş olmas ı halindé de durum aynıd ır. Ancak
kanun yolu kapal ı ise, kararda bunun belirtilmemiş olmas ı,
başvuruda bulunana bir hak vermez.

Buna karşılık, kararda, kanun yolunun süresinin göste-
rilmemesi, yapilan bir kanun yolu ba şvurusunun, eski hale
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IkARLAR, getirme süresi içinde yap ı lmış olmas ı kayd ıyla, süresi için-
AÇ İ KLANSI de yap ılmış say ılmasmı gerektirir. Çünkü kanunda, kanun

VETEIU Ği yoluna başvuru hakk ın ın bildirilmemesi, eski hale getirme

SÜRELER VE 
sebebi olarak düzenlenmi ştir (40/2). An ılan maddede geçen

ESKI HA	
"bildirnzen ıe" kavramm ın, kanun yolu süresinin bildirilmeme-

-	 sini de kapsad ığını kabul etmek gerekir. Bu nedenle, kanun
SETIRMI yoluna başvurma isteminirı süresinde kabul edilebilmesi için,

başvurunun, işlem veya karar ın öğrenildiği tarihten itibaren
yedi gün içinde yap ılmış olmas ı şart ve yeterlidir. Yarg ı tay
da, davadan haberdar olmas ı olanağı verilmeyen ş ikayetçinin,
haricen öğrenir öğrenmez vermiş olduğu dilekçe ile katılma
ve temyiz isteminde bulunmas ın ın, eski hale getirme olarak
değerlendirilmesi gerekti ğine işaret ederek, davaya katılan
olarak kabulüne karar verilmek suretiyle hükmün temyizen
incelenmesi gerekti ğine karar vermiştir3

Askeri Yarg ıtaya göre ise, Anayasa'nm 40/2. maddesin-
deki düzenlemenin yargı organlann ı da bağlayacağı, 353 say ılı
kanunda ayrı bir yasal düzenlemeye gidilmeden, yüze kar şı
yap ılan tefhimlerde oldu ğu gibi, tebliğ edilecek hükünı lerde
de kanun yoluna başvurmanm mümkün olup olmad ığın ı n,
mümkünse şekli, mercii ve süresinin yaz ılmas ı gerektiği kabul
edilmelidir. Bu konularm kararda yer alman ıas ı halinde, kara-
rm tebliği için çıkartılan tebliğ mazbatasmda belirtilen konulara
yer verilmesi suretiyle bu eksikliğin giderilmesi olanağı vard ır.
Tebliğ evrak ında da bu bilgilere yer verilmemesi halinde,
usulüne uygun olarak yap ılmış bir tebligattan söz edilemez;
dolay ıs ıyla bu tebligata dayan ılarak verilen kesinleşme ş erhi
yok hükmündedir ve kanun yolu için öngörülen süre henüz
başlarnamış tır>ıı

Sonuç değiş memekle birlikte kanaatimizce burada tebli-
gatm usulüne uygun yap ılmamas ı değil, samğa sahip olduğu

29 YCGK: 24.6.1997 - 2/118-111
3° AsYDrIK. 29.12.2005 - 104/117
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haklarmın hatırlatılmamas ı, bildirilmernesi söz konusudur. Bir
baş ka ifadeyle İI-IAS 6. maddesinin 1. fıkras ı ile 3. fıkrasm ın (b)
ve (c)bentleri ihlal edilmi ştir. Bu nedenle kanun yolu süresinin
san ı k açısından baş lamamış olmas ımn sebebi tebligatın usulsüz
olmas ı değil, haklar ınm sanığa bildirilmemi ş olmas ıd ır.

Kanunun, başvurunun belirli bir şekilde yap ılmasın ı ge-
çerlik koşulu saydığı hallerde, kararda bu husus aç ıklanmamış
ve ilgili de bu koşula uyniaks ızın kanun yoluna başvurmuş ise,
yap ılan başvuru geçerli say ılmand ır. Çünkü hak ve yüküm-
lülüklerini bilmeyen bir kimseden istenilen ko şullara uymas ı
beklenemez.

AY in. 40/2,141/3; CMK in. 224/2, 230, 231/2, 232, 260-
265, 266, 267, 272, 273, 286, 291ve 296'ya bak ın ız.

Kararların açıklanmas ı ve tebliği

MADDE 35 - (1) ilgili tarafın yüzüne karşı verilen karar
kendisine aç ıklan ır ve isterse karann bir örne ği de verilir.

(2) (Değişik ibare: 25.5.2005 - 53531m. 1 ile) Koruma tedbirle-
rine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabile-
cek hakim veya mahkeme kararlar ı, (...)31 hazır bulunamayan32
ilgilisine tebliğ olunur.33

Maddenin ilk metninde ikinci fıkrada ( ... ) içinde "hukuken geçerli
nwzerete dayanarak" ibaresi yer al ıyordu. 5353 değiş ikliği ile bu
ibare madde metninden ç ıkartılmış tı r.
Ilk metinde yanl ış l ıkla "bulanmak" eyleminden türe ıniş olan
"bulana ınayan" ibaresi yer al ıyordu. Bu ibare, metne i şlendiği
gibi "bulunaina yan" olarak değiş tirilmiş tir.
Tebliğ, sözlük anlam ıyla bildirme, götürme, ta şıma anlam ına gel-
mektedir. Tebligat ise tebliğin çoğuludur; "Bildirimler, duyuru-
lar" demektir (Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi).
Hukuk sözlü ğünde tebligat; hukuki bir işlemin ilgili bir kimse-imse-
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(3) ilgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise
tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 33. maddesinin kar şılığı
olup birinci fıkra, söz konusu maddenin birinci fıkras ı ile içerik
bakımından aynıd ır. Ikinci fıkra, tebliğ edilecek kararlar bak ı-
mından, koruma tedbirlerine ilişkin olanları ayrık tutmuş tur.
CMUK'un ikinci fıkras ında böyle bir ayırıma gidilmemiş , diğer
kararların tebliğ olunacağı belirtilmiş ti.

Kararların ilgilisine bildirilmesi veya tebli ği de adil yargı-
lanma hakkının gereği olup ALHM tarafından silahların eşitliğ i
ilkesi kapsam ında değerlendirilmektedir.

Serbest olmayan kişiden maksat, Kanunun öngördü ğü
işlemler çerçevesinde yakalanm ış, gözaltına almm ış veya bu
maksatla bir yerden bir başka yere götürülmekte olan ki şinin
durumudur (Madde gerekçesi). Adli kontrol altında tutulan
kimse işlem yapma özgürlüğüne sahip olduğundan, durumu
bu kapsamda değerlendirilemez.

Tutuklu ve hükümlülere ait tebliğlerin yap ılmas ı, kurum
müdür veya görevlileri taraf ından sağlan ır (Teb K m. 19, Tüz
in. 25/1).

Teb Km. 8,11,14,19, TebTüzm, 10 ve 25/1; CMIC m. 84/4,
87/4, 9l/3 95 96 107, 128/6, 7, 137/4, 142/5, 145, 147/1-d, 155,
172181195,198/1,223,226,235,231,241/1,248/1, 252/1-h,
270, 277/1, 278, 293/2, 297/1, 307/2'ye bakm ız.

nin bilgisine sunulmas ı için, yetkili makam ın yasa ve yöntemine
(usulüne) uygun bir biçimde yaz ı ile veya ilanla yaptığı bildirim
ış lemidir (Y ılmaz. Ejder, Hukuk Sözlü ğü 7. Bası Ankara 1986).
Tebliğ, tebliği gereken karar, hüküm veya her türlü evrak ın bir
nüshasının veya onayl ı bir benzerinin tebliğ . olunacak kimseye
verilmesini ve bu iş lemin tutanağa bağlanmasıni zorunlu k ılar
(Teb Km. 8, Teb T m. 10).
Gözübüyük/Gölcülclü, s. 292,293 (529/b).
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Tebligat ve yazışma usulü

MADDE 36- (1) Mahkeme başkanı veya hakim, her türlü
tebligatı, tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu
kurum ve kurulu şlar ı ile ilgili yaz ışmaları yapar.

(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavc ı lığına
verilir.

AÇIKLAMA: CMUK tebligat işlerinin Cumhuriyet Sav-
c ı lığı tarafından yap ılacağın ı hükme bağlamış tı (CMUK m.
34, 207/1).

Yeni düzenlemeyle yanşmalar da dahil tüm tebligat işleri-
nin doğrudan doğruya mahkeme ba şkanı tarafından yapılmas ı
kabul edilmiştir.

Mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarının ve infazm
kimin tarafından izleneceği 5275 say ılı kanunun 5. madde-
sinde düzenlenmiş tir. Bu hükme göre, mahkeme, kesinle şen
ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü, C.
Başsavcılığı 'na gönderir. Cezanın infazı C. Savc ıs ı tarafından
izlenir ve denetlenir.

Mahkemelerce hukmedilen idari para cezalarının infazı
ile ilgili 5326 sayıl ı Kabahatler Kanunu'nda, bu hükme ayk ırı
bir düzenleme olmadığından, bunların da C. Savc ıs ı tarafından
izlenip denetlenmesi gerekir.35

CMIC m. 43,62,176/2,3 ve 226/4,277,278,281,297,299/1;
CGTİK m. 1,5 ve 99; MK m. 11,12, 47ve Teb Km. 9,10,11,12,
22, 23 ve 59'a bakm ız.

2. CD 28.11.2006-. E. 2006/7710, E. 2006/19155
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Tebligat usulleri

MADDE 37 - (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel
hükümler sakli kalmak ko şuluyla, ilgili kanunda belirtilen
hükümlere göre yap ılır.

(2) Uluslararas ı andlaşmalar, yaz ı l ı belgelerin doğrudan
doğruya postayla veya di ğer iletişim araçlar ıyla gönderilmesini
kabul ettiğinde; yurt d ışına yap ılan tebligat, iadeli taahhütlü
posta veya diğer iletişim araçları ile gerçekleştirilir.

AÇIKLAMA: CMUK'un 35. maddesi, tebligatın 7201 sayılı
Tebligat Kanunu hükümlerine göre yap ılacağın ı hüküm altma
almış , başka bir ayrıntıya yer vermemiş ti.

Mevzuatım ızda adli tebligatm ne şekilde yap ı lacağını ve
tebligat usullerini 19.02.1959 tarih ve 7201 say ıl ı Tebligat Ka-
nunu36 ile 5.101987 tarihli Tebligat Tüzüğü37 ayrıntı l ı olarak
düzenlemiştir. Ayrıca tebligat yapmakla görevli memurlara
yol gösteren "Postada Tebligat i şlemleri Rehberi" de 1.10.1989
tarihinde yürürlüğe konulmuş tur. Ancak CMK'da özel hü-

Tebligat Kanunu 19,02.1959 tarihli ve 10139 say ı l ı RC de yay ım-
lanm ış olup yürürlük hükmü (m. 63) gereğince bu tarihten alt ı ay
sonra 19.08.1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun baz ı
hükümleri 6.06.1985 tarih ve 3220 say ı l ı (RC:15.06.1985-18785) ve
19.03.2003 tarih ve 4829 say ıl ı (RG:27.03.2003-25061) kanunlarla
değiş tirilerek Kanun'un günümüz şartlarına uygun hale getiril-
meye çal ışılm ış tır.
Tebligat Tüzü ğü 5.10.1987 tarihli ve 19655 say ı l ı RG de yay ı nılan-
mış tır. Tebligat Kanunu'nun uygulanmas ını göstermek maksa-
dıyla haz ırlanı p 11.09.1959 tarihinde yürürlü ğe konulan Tebligat
Nizamnamesi, Kanunda yap ılan değişiklikler nedeniyle bu Tü-
zükle yürürlükten kald ınlm ış tır.
Bu rehber, Posta ve Telgraf Te şkilatı Genel Müdürlüğü Posta Da-
ire Başkanlığının 1.10.1989 tarih ve SK İ lD 32593-4,77 numaral ı
Genelgesi ile yay ınılanarak ayn ı tarihte yürürlüğe girmiş tir.
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küm varsa tebligat bu hükme göre yap ılacakhr; Örnek CMK
m. 176/3.

Tebligatın, Tebligat Kanunu ve Tüzü ğün öngördüğü usule
uygun olarak yap ılmas ı tebligat memurunun görevi ise de, teb-
ligat ç ıkaran makam ın da tebliğ evrak ın ı Tebligat Kanunu'nun
9 ve 59. maddelerine uygun olarak haz ırlamas ı ve davetiyeye
muhatabm kimliğini doğru olarak yazmas ı, yargılaman ın k ısa
sürede sonuçland ıniması aç ısmdan son derecede önemlidir.

Cumhuriyet Başsavcılıklar ı ile Adli Yargı 111< Derece Ceza
Mahkemeleri'nin Kalem Hizmetleri'nin Yürütülmesine Dair
Yönetmelik, yokluklarmda verilen kararlar ın tebliğe ç ıkar ıl-
masmdan yazı işleri müdürlerini sorumlu tut ınuş tur (m. 86).
Bu bağlamda iddianamelerin tebli ğe ç ıkarılmas ı da yaz ı işleri
müdürü tarafından takip edilmesi gereken bir görevdir.

Tebligat, kural olarak tebli ğ yap ılacak olan kişiye bili-
nen en son adresinde yap ı lır (Teb K m. 10). En son adresin
tespitinde dava dosyasmdaki kay ıtlar esas alm ır. Bu nedenle
şüpheli veya san ığın kimlik tespiti yap ı l ırken (m. 147 ve 191),
diğer kimlik bilgilerinin yanmda oturdu ğu ev ve iş adresleri
aç ık ve tereddüde yer vermeyecek bir biçimde kendilerinden
sorulup tutanağa yaz ılmalıd ır. Bu iş lem, yakalama halinde,
yakalananın kimliğinin yakalama tutana ğma (m. 97) yaz ılma-
s ında da geçerlidir.

Maddenin ikinci fıkras ı ile de yarg ılama iş lemlerinin,
Uluslararas ı andiaşmalar ın kabul etti ği durumlarda, iadeli
taahhütlü posta veya di ğer iletişim araçlarıyla ilgililere tebliği
öngörülmüş tür.

CMK m. 155,172,173,176/1,177,179, 191/3a, 196/2,233,
235 ve 252/1-h' ye; 19.31985 - 3167/m. 12; 5187/m. 29'a; YC İY
m. iZ 23 ve ifade Alma Tutana ğına (Ek- D)'ye bakm ız.

KARARLAR,
AÇlKlANASI
VE TEIU Ğİ
SÜRELER VE
ESKI HALL
GET İ RME
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Cumhuriyet Başsavc ı l ığı 'na yap ılan tebligat

MADDE 38- (1) Cumhuriyet Ba şsavc ı lığı 'na yap ılan teb-
ligat, tebliği gereken evrakm aslm ın verilmesi suretiyle olur.
Tebliğ ile bir süre iş lemeye baş l ıyorsa verildiği gün, Cumhu-
riyet Başsavcıli ğı tarafından evrak ın aslina yazı l ı r.

AÇIKLAMA: Cumhuriyet Savc ısma tebligatı düzenleyen
CMUK'un 38. maddesi, Tebligat Kanunu'nun 62. maddesi ile
yürürlükten kald ır ılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na tebligat,
7201 say ıl ı Tebligat Kanunu'nun 43. maddesi ile benzer şekilde
düzenlenmiş ti.39

• Tebliği gereken evrak ın aslma, verildiği tarihin yazı lma-
smm sebebi, tebliğ ile başlayan sürenin hesab ında tereddüdü
ortadan kald ırmaktır.

Teb K m. 43'e; CMI( m. 39, 270, 271, 275/2, 277, 297 ve
319/2'ye bakmız.

İKINCI BÖLÜM

Süreler ve Eski Hale Getirme

Sürelerin hesaplanmas ı

MADDE 39 - (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligat ın
yapıldığın ın ertesi günü işlemeye başlar.

7201 sayd ı Tebligat Kanunu'nun 43. maddesi şöyledir: "Cumhu-
riyet Başsavcı lığı 'na yap ı lacak tebligat, tebliğ al ınacak varaka asl ın ı n
kendisine gösterilmesiyle olur. Bu tebli ğ bir mehile ba ş lang ı ç olacaksa,
Cumhuriyet Başsavc ı s ı gösterildiği günü varakan ın asl ına işaret ve
imza eder."
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KARARLAR,
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VE TEBLİĞİ

SÜRELER VE

ESKI HALE

GETIRME

(2)Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yap ıldığı
günün, son haftada isim itibar ıyla karşı lığı olan günün mesai
saati bitiminde sona erer.

(3)Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yap ıldığı gü-
nün, son ayda say ı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati
bitiminde sona erer. Son buldu ğu ayda say ı itibarıyla karşılığı
olan gün yoksa; süre, ay ın son günü mesai saati bitiminde
sona erer.

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü
biter.

AÇIKLAMA: Madde, CMTJK'un 39 ve 40 maddeleri hü-
kümlerinin karşılığı olup içerik bakım ından neredeyse birbiri-
nin ayn ıdır. Tek fark, HUMK'un 164. maddesinin uygulanmas ı
konusundadır. Bu düzenlemeye göre HUMK m. 164 hiç bir
şekilde dikkate alınniayacaktır.

İlanen tebligatta, ilanen tebliğe karar veren merci, daha
uzun bir süre tayin etmemi ş ise, tebliğ, son ilan tarihinden
itibaren yedi gün sonra yap ılmış say ı l ır (Teb Km. 31). Usulüne
aykır ı olarak yap ılan tebliğlerde, muhatabm beyan etti ği tarih,
tebliğ tarihi olarak kabul edildiğinden (Teb K m. 32), sürelerin
belirlenmesinde bu hükmün dikkate alınmas ı gerekir.

CMK m. 42, 173, 174, 176, 253/5, 263/4, 268/1, 273/2, 3,
291/2, 293/2, 308'e bakın ız.

Eski hMe getirme

MADDE 40 - (1) Kusuru olmaks ızın bir süreyi geçirmiş
olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir.

(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi
halinde de, ki şi kusursuz say ıl ır.
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	KARARLAR,	 AÇIKLAMA: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, yapi-
AÇKLANMASI bir tebliğden kusuru olmaks ızın haberdar olnı amay ı eski

vITEBLi Ğİ hale getirme sebebi olarak düzenlemiş, fakat kanun yoluna

SÜRUIRVE ba şvurma hakkm ın bildirilmemesi konusunda bir hüküm
[SK Hkf getirmemişti (CMUK m. 41).

GETIRME Tasarıda eski hale getirme sebepleri "Mücbir nedenler
veya beklenilmeyen veya sakr ıııbnasz olanağı bulunmayan olaylar"
şeklinde belirtilmiş iken, Adalet Komisyonunca, bu sebeple-
rin hepsini kapsayacak şekilde, "kusun ı olmaks ı z ı n bir süreye
uyulamainış olnıas ı " ibaresine yer verilmiş tir. Ikinci fıkrada
ise "kanun yoluna başvuru hakkın ı n bildiriln,e ınesi" özel bir eski
hale getirme sebebi olarak düzenlenmi ştir. Söz konusu fıkrada
"Kanun yoluna başvuru hakkın ın bildinlmemesi" deyimiyle, 34/2,
231/2 ve 232/6 maddeleri hükümlerine ayk ırıl ıklar kastedil-
mektedir. Usulün 34. maddesinin 2. fıkras ında"Kararlarda,
başvurulabilecek kanun yol it, süresi, mercii ve şekilleri behirtilir."
hükmü yer almaktad ır. 232. maddenin 6. fıkras ında da; hüküm
fıkrasmda kanun yollar ına başvuru olanağı varsa süresi ve
merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde aç ıkça gösteril-
mesi gerektiği belirtilmiş tir. 231. maddenin 2. f ıkras ı ise haz ır
bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yollar ı, mercii ve
süresinin bildirilmesini enıretmektedir. Çünkü sanığa kanun
yolu konusunda gerekli bildirimin yap ı l ıp yap ılmad ığı ancak
tutanakla ispat olunabilir (m. 222). Bu nedenle tutanağa, "haz ır
bulunan san ığa başvurahileceği kanun yolu, süresi, mercii ve şekli
anlatı ld ı " şeklinde yaz ıldığı takdirde bildirim yap ılmış olur
(m. 34/2). Kanaatimizce bu bilgilerin yani kanun yolunun
(itiraz, istirıaf veya temyiz) türü, sürenin (gün, hafta veya ay
olarak) uzunluğu, başvurunun hangi mercie yap ılabileceğinin
yaz ı lmas ı, adil yatg ı lanma hakk ın ın gereğine daha uygun
düşecektir.

1-lükümde, kanun yolu, süresi ve n ı erciin aç ıkça göste-
rilmemiş olmas ın ın bir başka sonucu, kanun yolu süresinin
başlamas ına engel teşkil etmesidir. Kanun yolu süresi, örne ğin
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GETIRME

temyiz süresi kararın aç ıklanmasmdan itibaren ba ş lar. Ancak
bu kural, sanık yönünden bu hakk ının kendisine usulünce
bildirilmiş olmas ı halinde geçerlidir. Kişiye haklar ı bildirilmi ş
olmad ıkça, bu hakkın ı bildiğini kabul etmek ancak aç ık kabu-

lüne bağ l ıd ır. Dolay ıs ıyla kanun yoluyla ilgili haklar ı sanığa

bildirilmerniş ve bu konuda açık bir kabulü de yoksa kanun
yolu süresi başlamaz. Bu nedenle karara kanun yoluyla ilgili
haklarının yaz ılmamas ı durumunda, haklarının bildirildiğin-
den ve 231. maddeye göre bir bildirim yapild ığmdan söz edi-
lemeyeceğinden, kanun yolu süresi de başlamayacaktı r. Sonuç
olarak bu gibi durumlarda gerekçeli hükmün kanun yolu,
süresi ve mercii belirtilmek suretiyle san ığa tebliği gerekir.

Yargftay bir kararında, sanığın yüzüne karşı hüküm ve-
rildiği halde, hüküm fıkrasma (k ısa karara) "tebliğden itibaren

7 gün içinde temyiz yolu aç ık olmak üzere" şeklinde bir ifadenin
yazılmış olması nedeniyle temyiz süresinin geçirilmiş olmasın ı,
eski hale getirme sebebi saymış t1r.40 Gerçekten de bu ifade,
temyiz süresinin ba ş langıç tarihi konusunda tereddüt yarat-
tığından, sürenin geçirilmesinde san ığın kusursuz olduğunu
kabul etıiıek gerekir. Temyiz kanun yoluna tabi bir hüküm söz
konusu oldu ğu halde, k ısa kararda itiraz yoluna başvurabile-
ceği ve sürenin de 7 gün olduğunun yazılmış olmas ı nedeniyle
temyiz süresinin geçirilmiş olmas ı halinde de, sürenin geçiril-
ıniş olmasında sanığın kusursuz olduğunu kabul etmek ve eski
hale getirme istemini kabul etmek gerekir.4'

Diğer taraftan eski hale getirme, hüküm ve kararlar aç ı-
sından, kanun yoluna başvurma süresinin geçirilmesiyle s ınırl ı
değildir. Duruşma, san ık haz ır bulunmaks ızın yap ılırsa, mah-
kemenin san ığın yokluğunda verdiği karar ve işlemleri hakkın-
da da eski hale getirme mümkündür (nt 198/1). Bu hükmün
istisnas ı da aynı maddenin ikinci fikras ıyla düzenlenmiştir.

° 2.CD 6.12.2006 - E. 2006/9872, K. 2006/19632
2.CD 13.11.2006 - E. 2006/6552, K. 2006/18110
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Buna göre, san ık kendi istemi ile duruşmadan bağışık tutulnıuş
veya müdafi arac ı lığıyla temsil edilmek yetkisini kullanm ış
olursa artık eski hale getirme isteminde bulunamaz.

AY m. 40/2; CMK m. 34, 41, 42, 198/1, 231, 232/6, 274,
292'ye ve bu maddelerle ilgili aç ıklamalara bak ın ı z.

Eski hMe getirme dilekçesi

MADDE 41- (1) Eski Mle getirme dilekçesi, engelin kalk-
mas ından itibaren yedi gün içinde, süreye uyuldu ğunda usule
iliş kin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir.

(2) Dilekçe sahibi, sürenin gçmesinde kusuru olmad ığına
iliş kin olguları, varsa belgelerini de ekleyerek aç ıklar. Dilekçe
verildiği anda usule ili şkin yap ılamayan işlemler de yerine
getirilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 42'nin kar şılığı d ır.

Sanık, aleyhinde yoklu ğunda verilen hükümlere karşı eski
hale getirme isteminde bulunabilir. San ık eski hale getirme
isteminde bulunmu ş ise, ayr ıca istinaf isteminde de bulunmas ı
gerekir. Çünkü eski hale getirme süresi içinde de istinaf veya
temyiz süresi iş ler.

Diğer taraftan, san ık yokluğunda aleyhine verilen hükme
karşı eski hale getirme dilekçesini hüküm mahkemesine ve-
rebileceği gibi, bölge adliye mahkemelerine veya Yarg ıtay'a
da verebilir.

CMKm. 274 ve 292'ye bak ın ız.

92



Ceza Mubokemesi Kanunu

KARARLAR,

AÇI K1ğNMS İ

VE TEBLİĞİ

SÜRELER VE

ESK İ HALE

GETIRME

Eski hale getirme dilekçesi üzerine verilecek karar

MADDE 42- (1) Süresi içinde usul i şlemi yapılsayd ı, esasa
hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hale getirme dilekçesi
hakkmda da o mahkeme karar verir.

(2)Eski hale getirme isteminin kabulüne ilişkin karar ke-
sindir; reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

(3)Eski lüle getirme dilekçesi, kararm yerine getirilmesini
durdurmaz; ancak, mahkeme yerine getirmeyi erteleyebilir.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci ve ikinci f ıkralar ı ,
CMUK'un 43. maddesinin, üçüncü fıkra da 44. maddenin
karşılığı olup içerik bak ım ı ndan aralar ında önemli bir fark
bulunmamaktad ır. CMUK, ret kararlar ına karşı acele itiraz
yoluna başvurma imkan ı tan ımış tı .

Maddeye göre eski hale getirme isteminin kabulü hak-
k ındaki karar kesindir. Ret karar ına karşı itiraz yoluna gidile-
bilir. itiraz süresi, 35. maddeye göre ilgilinin karar ı öğrendiğ i
günden itibaren yedi gündür. itiraz süresi, usulü ve mercileri
için nt 268'e bak ınız.
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TANIKLIK, BİLİRKİŞİ INCELEMESI VE KEŞİF

B İRİNCİ BÖLÜM

Tan ıkl ık

Tanıkların çağrılması

MADDE 43 - (1) Tanıklar çağr ı kağıd ı ile çağrılır. Ça ğr ı
kağı d ında gelmemenin sonuçlar ı bildirilir. Tutuklu işlerde
tanıklar için zorla getirme karar ı verilebilir. Karar yaz ıs ında
bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara ça ğr ı
ka ğıd ı ile gelen tan ıklar hakk ındaki iş lem uygulan ır.

(2) Bu çağ r ı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi
araçlardan yararlanılmak suretiyle de yap ılabilir. Ancak, çağrı
kağıdma bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.

(3)Mahkeme, duruşmanm devam ı s ırasmda hemen dinle-
nilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte haz ır
bulundurulmas ın ı görevlilere yaz ı l ı olarak emredebilir.

(4)Cumburbaşkam kendi takdiri ile tan ıklıktan çekinebilir.
Tanıklık yapmay ı istemesi halinde beyan ı konutunda alınabilir
ya da yaz ı lı olarak gönderebilir.
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(5) Bu madde hükümleri, ki şinin ancak Cumhuriyet Sav-
c ıs ı, hakim veya mahkeme önünde tan ık olarak dinlenmesi
halinde uygulanabilir.

AÇIKLAMA: Tasar ıda 45.madde olarak yer alan bu mad-
de Adalet Komisyonunca Avrupa Insan Haklar ı Sözleş mesine
uygun olarak yeniden düzenlenerek 43.madde olarak kabul
edilmiştir.

CMUK m. 45, tan ıkların çağr ı kağı d ı ile çağrılacaklarmı
kabul etmişti. Maddeye göre de, bu şekilde çağrılma as ıl ol-
makla beraber, yargılamada sürati sağlamak amac ıyla tanığın
telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlarla ça ğr ılmas ı
da mümkündür.

Türkiye'de bulunan yabancılar da tanıkl ık görevini yerine
getirmekle yükümlü olduklarından, yabanc ı tanıkların çağrıl-
malarmda da ayn ı usul uygulanır.42

Tanıklarm çağr ıld ıklarmda gelme zorunlulu ğu bunlar ın
beyanda bulunmaya haz ır bir vaziyette gelmelerini de zorunlu
kılar. Konuşamayacak veya söyledikleri anlaşılamayacak kadar
sarhoş bir tanığın çağr ıya uymas ı halinde gelmiş sayılmaz.43

Tan ıkların naip hakim tarafından dinlermelerine imkan
veren (ağır hastal ık, sakatl ık gibi) hallerde, tanıkların çağr ıya
uyma zorunluluğunun bulunmad ığı kabul edilmelidir. Istina-
be suretiyle dinlemede, tan ık çağr ıya uyarak istirıabe olunan
mahkemeye gitmek durumunda olduğundan, çağr ıya uyma
zorunluluğunun devam ettiğini kabul etmek gerekir.

Davet üzerine gelmemenin yasal sonuçlar ı, davetiye,
telgraf, faks gibi yaz ı ile yap ılan çağr ılarda yazılı ve telefonla
gerçekleştirilen çağrı da sözlü olarak tanığa bildirilecektir. Ça ğ-
rıya uymayan tanığın zorla getirilebilmesi, bu hususun ça ğrı
ka ğıdma yaz ılarak kendisine bildirilmiş olmasına bağl ıd ı r.

42 Feyzioğlu, s.101.
Feyzioğlu, Ankara 1996, s. 101
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B İ L İ RKİŞ i	 araçlarla ç ğr ılmış ise, bu çağr ı s ırasmda gelmediği takdirde

	

INCELEMESI	 zorla getirileceği bildirilmiş olsa bile, ça ğrıya uyma mış olma-

VE KE ŞİF sından dolayı zorla getirilemez.

Üçüncü fıkrada yazdı hal söz konusu ise ayr ıca çağr ı ka-
ğıd ı ç ıkarılmasma gerek yoktur.Bu husus görevliler tarafmdan
tanığa tebliğ edilecektir. Mahkemece bu konuda verilen emir
zorla getirme karar ı olmadığından, bu tan ıklara çağrı kağıdı
ile gelen tanıklar hakkmdaki işlem uygulanır.

Çağr ı kağıd ın ın düzenlenmesi ve içeriği konusunda Teb.
K. Madde 9'a ve Teb. Tüz. Madde 12'ye bakm ı z.

CMK m. 44, 47/4, 145, 146, 178, 179, 180, 181'e bakmız.

Çağrıya uymayan tan ıklar

MADDE 44 - (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da ma-
zeretini bildirmeksizin gelmeyen tan ıklar zorla getirilir ve
gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu
alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir: Zorla getirilen
tan ık evvelce gelmemesini hakl ı gösterecek sebepleri sonradan
bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kald ırılır.

(2) Fiili hizmette bulunan askerler hakk ındaki zorla getir-
me karar ı askeri makamlar aracılığıyla infaz olunur.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un46. maddesinin kar şı lığı
olup söz konusu maddede, zorla getirilen tan ıklar hakk ında
para cezas ı verileceği de hüküm altına al ınmış tı .

Maddede, zorla getirme ve gelmemenin sebep oldu ğu
giderlerin ödettirilmesi karar ına itiraz edilip edilmeyece ğ i
konusunda aç ıklık yoktur.
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Zorla getirme kararını verecek merci, tanığı çağıran mah-
keme veya savcıl ık makam ıd ır (m. 43/5).

Tan ı k çağr ı kağıd ı dışmda bir araçla ça ğr ılm ış, fakat
gelmemiş ve mazeret de bildirmemiş ise, zorla getirilemez
(m. 43/2).

Zorla getirme konusunda 43 ve 146. madde aç ıklamalarına
bakm ız.

Tan ıkl ıktan çekinme

MADDE 45 - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekiııe-
bilir:

a) Şüpheli veya samğın nişanl ısı .

b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya san ığın eş i.

c) Şüpheli veya san ığın kan hıs ımlığından veya kaym
hısımlığından üstsoy veya altsoyu.

d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya
ikinci derece dahil kay ın h ıs ımları .

e) Şüpheli veya sanıkla aralarmda evlatl ık bağı bulunan-
lar.

(2)Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nede-
niyle tan ıkhktan çekinmenin önemini anlayabilecek durumda
olmayanlar, kanum temsilcilerinin nzalar ıyla tanık olarak din-
lenebilirler. Kanuni temsilci şüpheli veya san ık ise, bu kişilerin
çekinmeleri konusunda karar veremez.

(3)Tanıkl ıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden
önce tan ıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, din-
lenirken de her zaman tan ıklıktan çekinebilirler.
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rANIKLIK,	 AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 47, maddesinin kar şılığı
BiDIKi Şİ olup söz konusu madde hükmü, CMK'da, soru şturma evre-

İ NCELEMESi sinde geçen " şüpheli kavram ına da yer verilerek günümüz

VE KEŞİF 
Türkçesine uyarlanmak suretiyle birinci fıkra olarak düzenlen-
miştir. İkinci fıkra hükmü, CMUIC'da yer alın ıyordu. Üçüncü
fıkra ise CMUK'un 47. maddesinin son fıkrasmın karşıliğıd ır
ve içerik bakımmdan da aralar ında fark yoktur.

Maddede sözü edilen kay ın hıs ımlığından maksat, eş ler-
den biri ile diğerinin kan h ıs ımları aras ındaki bağd ır. Ornek
vermek gerekirse, "Baldız ile görürnce ve iki kayınpeder" aras ında
kaym h ısımlığı yoktur. Buna karşılık, kayınpeder ile gelin, ge-
lin ile kayınbirader, kay ınvalide ile damat birbirlerinin kay ın
h ısm ıd ırlar.

CMK m. 2,46,48,49; MK m. 17,18,118,315,316,335,404,
448'e bak ımz.

Meslek ve sürekli u ğra şılan sebebiyle tan ıkl ıktan çe-
kinme

MADDE 46- (1) Meslekleri ve sürekli u ğraşılar ı sebebiy-
le tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu ve ko şullar ı
şunlard ır:

a) Avukatlar veya stajyerleri veya yard ımc ılar ın ın, bu
s ıfatlar ı dolayıs ıyla veya yüklendikleriyarg ı görevi sebebiyle
öğrendikleri bilgiler.

b) Hekimler, diş hekimleri, eczac ılar, ebeler ve bunlar ın
yard ımc ıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatlar ı mensup-
larmın, bu s ıfatlar ı dolay ıs ıyla hastalar ı ve bunların yakmiar ı
hakkında öğrendikleri bilgiler.

c) Mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin
bu sıfatları dolay ıs ıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğ-
rendikleri bilgiler.
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(2) Yukarıdaki fıkranm (a) bendinde belirtilenler d ışında
kalan kişiler, ilgilinin r ızas ının varlığı halinde, tan ıkl ıktan
çekinemez.

AÇIKLAMA: Meslek gere ği tan ıklıktan çekinme CMUK
m. 48'de düzenlenmişti.

Madde, esasta meslek ve sürekli u ğraşılar nedeniyle tamk-
l ıktan çekinmeyi düzenlemektedir. Bu bak ımdan tan ıkhktan
çekinme, hizmet sunulan kişilere güven verdikleri takdirde
hizmet verebilecek meslek gruplar ı bak ımmdan kabul edil-
miş tir

CMUK'da, ilgilinin r ıza göstermesi halinde müdafilerin
tan ıkl ıktan çekinemeyecekleri hüküm altma almm ış tı . Yeni
clüzenlemeyle müdafi s ıfatı olsun olmas ın avukatlar veya
avukat stajyerleri ile yard ımc ılar ın ın tan ıkl ıktan çekinme
haklar ı mutlak hale getirilmiştir. ilgili rıza gösterse bile bunlar,
tan ıkliktan yine de çekinebilirler.

CMK M. 49 ve 51'e; Av K. m. 36'ya bak ınız.

Devlet s ırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tan ıklık

MADDE 47 - (1) Bir suç olgusuna ili şkin bilgiler, Devlet
s ırr ı olarak mahkemeye kar şı gizli tutulamaz. Açıklanmas ı,
Devletin dış ilişkilerine, milli savunmas ına ve milli güvenliğine
zarar verebilecek; anayasal düzeni ve d ış ilişkilerinde tehlike
yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet s ırrı sayıhr.

(2) Tan ıkl ık konusu bilgilerin Devlet s ırr ı niteliğini ta-
şımas ı halinde; tan ık, sadece mahkeme hakimi veya heyeti
tarafmdan zb ıt katibi dahi olınaks ızm dinlenir. Hkinı veya
mahkeme ba şkan ı, daha sonra, bu tan ık açıklamalar ından,
sadece yüklenen suçu aç ıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan
bilgileri tutanağa kaydettirir.
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(3)Bu madde hükmü, hapis cezas ının alt s ınır ı beş yıl veya
daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulamr.

(4) Cumhurbaşkan ınm tan ıklığı söz konusu olduğunda
s ırrm niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi
takdir eder.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 49. maddesinin kar şı-
liğıdır. Söz konusu maddede "Devlet s ırrı " kavram ının tan ım ı
yap ılmamış tı .

Devletin güvenliğine iliş kin bilgilerin (Devlet s ırlar ınm)
temini ve aç ıklanmas ı TCK da suç olarak düzenlenmiş tir (m.
258, 326-339).

Anayasa Mahkemesi'nde bakilan davalarda tan ığın s ır
saklama ödevine dayanmas ı konusu için 2949/ m. 51'e,

MİT mensuplarmm tanık olarak dinlenilmeleri görevin
gizliliği ve Devletin ç ıkarlarınm zorunlu kildığı hallerde MIT
müsteşarmm iznine bağl ıdır (2937/m. 29)»

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıkİıktan çekinme

MADDE 48 - (1) Tanık, kendisini'veya 45 inci maddenin
birinci fıkrasmda gösterilen kişileri ceza kovuş turmasina u ğ-
ratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir.
Tanığa cevap vermekten çekinebilece ği önceden bildirilir.

AÇIKLAMA: Bu düzenleme CMUK'un 50. maddesine
paraleldir. Madde gerekçesinde, bu hükmün, evrensel kural
olan ve Anayasanm 38. maddesinin be ş inci fıkrasmda yer alan
"Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yak ı nlar ın ı suçlayan bir
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz."

" 1.11.1983 tarihli ve 2937 say ıl ı Milli İstihbarat Hizmetleri Teşkilat
Kanunu 3.11.1983 tarihli ve 18210 say ılı RG'de yayımlanm ış tı r.
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Tarnkhktan çekinme hakk ı bulunan bir kimsenin bu hakk ı
hatırlatılmadan dinlenilmesi halinde beyanlarm ın kan ıt olarak
değerlendirilmesi olanaksızdır.45

AY m. 38/5; CMK m. 45, 51'e ve 289/1-i'ye bakm ız.

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi

MADDE 49 - (1) Mahkeme ba şkan ı veya hakim veya
Cumhuriyet Savc ısı tarafmdan gerekli görüldü ğünde 45, 46
ve 48 inci maddelerde gösterilen hMlerde tan ık, tanıklıktan
çekinmesinin dayana ğmı oluş turan olguları bildirir ve bu
hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMU1C'un 51. maddesinin kar şı-
hğıd ır.

Tan ıkliktan çekinmesinin dayana ğmı oluşturan olguları
tanığa sormak yetkisi yaln ızca maddede gösterilen süjelere
tanınmış tır. Katılan veya müdafiin bôylë bir yetkisi yöktur.
Tanık vereceği ifadelerin kendisini veya yakmlar ım suçlay ıc ı
sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle hareket ettiğini söylerse,
hakim bu konuda kendisinden neden göstermesini isteme-
melidir. Hakim, tan ığın yaptığı aç ıklamaların tan ıkl ıktan
çekinmeyi gerektirecek nitelikte olup olmadığı konusunda
şüpheye düştüğü takdirde tan ığı yemine davet edecektir
(Madde gerekçesi). Halbuki CMUK'un 51. maddesine göre yemin
verilmesi zorunlu idi.

CMK m. 45, 46, 48'e bakm ız.

YCGK 28.09.1999 - 1/213-219.
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lar.

Yemin verilmeyen tan ıklar

MADDE 50 - (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:

a) Dinlenme s ıras ında onbeş yaşın ı doldurmam ış olan-

b)Ayırtetme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin
niteliği ve önemini kavrayamayanlar.

c)Soruş turma veya kovuşturına konusu suçlara iştirakten
veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kay ırmaktan ya da suç de-
lillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten ş üpheli, san ık
veya hükümlü olanlar.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 52. maddesinin kar şılı-
ğıd ır. Söz konusu maddede, yeminsiz dinlenecekler aras ında
"ceza süreleri içinde kamu hizmetlerinden yasakl ı bulunanlar" da
say ılmış tı . Bu hüküm Tasar ıya almmamıştır.

Yemin, tanığm vicdanına hitap edilerek doğru söylemesini
ve beyanınm içtenliğini sağlamak amac ıyla verildiğinden kamu
düzenine ilişkindir. Ancak taraf tutabilme olas ı lığı olan veya
yaşı yada ruhsal rahats ızlığı nedeniyle yeniinin bu niteli ğini
ve önemini kavrayamam ış olanlara yemin verilmesi, amac ı-
na ayk ır ı olacağından, maddede say ılanlar yeminden ayrı k
tutulmuşlard ır. Mağdurun da yeminsiz dinleneceği gözden
uzak tutulmamal ıd ır.

Tanığa yemin verilip verilmeyece ği olay tarihine göre
değil, beyanda bulundu ğu s ıradaki yaşı veya ayırt etme gücü
dikkate alınarak belirlenecektir.

Yemin, toplum bilim yönünden sosyal bir törendir.

TCK m. 37-40, 236, 281 ve 283'e bakm ız.
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Tanıkl ıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi

MADDE 51- (1)45 inci madde gereğince taıııklıktan çeki-
nebileceklere yemin verip vermemek hakim veya mahkemenin
takdirine bağ lıd ır. Ancak, tan ık yemin etmekten çekinebilir.
Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 53'ün karşılığı olup buna
paralel olarak düzenlenmiş tir.

Maddede Cumhuriyet Savc ısmdan söz edilmemektedir.
Ancak Cumhuriyet Savc ısı, soruşturma evresinde m. 54/2'ye
göre tarağa yemin verebileceğine göre, çekinme hakk ına sahip
olup da tan ıklıktan çekinmeyen tanığa yemin verip vermeye-
ceği hususunda takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmek
gerekir.

CMK m. 45'e bakm ız.

Tanıkların dinlenmesi

MADDE 52 - (1) Her tan ık, ayr ı ayrı ve sonraki tan ıklar
yanmda bulunmaks ızrn dinlenir.

(2)Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikme-
sinde sakmca bulunan veya kimliğin belirlenmesine ilişkin
hallerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler.

(3)Tanıkların dinlenmesi s ı rasmdaki görüntü veya sesler
kayda almabiir. Ancak;

a) Mağdur çocuklarm,

b) Duruş maya getirilmesi mümkün olmayan ve tan ıklığı
maddi gerçeğin ortaya ç ıkar ılmas ı aç ıs ından zorunlu olan
kişilerin,
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Tanıklığında bu kayıt zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanmas ı suretiyle elde
edilen ses ve görüntü kay ıtları, sadece ceza muhakemesinde
kullan ılır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 54. maddesinin kar şı lığı
olup birinci ve ikinci fıkralar, söz konusu madde hükmüne
paralel olarak düzenlenmiş tir. Üçüncü ve dördüncü f ıkra
hükümleri de bu kanunla getirilen bir yeniliktir.

5320 sayı l ı Yürürlük Kanunu'nun 12/2. maddesi, bu
maddenin üçüncü fıkras ın ın yürürlüğü ile ilgili olarak özel
düzenleme getirmi ş tir buna göre, 52. Maddenin Üçüncü fık-
ras ı, bu fıkranm (a) ve (b) bentleri yönünden 2 Temmuz 2006
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Soruşturma evresi gizli olduğundan, bu evrede tan ıkla-
rın birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleş tirilmeleri, "gecikmesinde
sakı nca bulunan veya kimlik belirlenmesi" halleriyle s ın ırl ı olarak
kabul edilmiş tir.

CMK m. 84,183,191/2,202/3,206/3,208,212, 236,282/4;
TCK m. 6/1-b'ye bakm ız,

Tanığa görevinin önemini anlat'ına

MADDE 53 - (1) Tanığa;

a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi,

b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tan ıklık suçundan
dolayı cezaland ır ılacağı,

c) Doğruyu söyleyeceğ-i hususunda yemin edece ğ i,
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AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 55. maddesinin kar-
şılığı olup tan ıklığın öneminin ve tanığın yükümlülüklerinin,
hakim tarafından kendisine anlatılmas ını düzenlemektedir.
CMUK'un 55. maddesinde, tanığın görevlerinin neler olduğu
say ılmadığı gibi, maddenin (d) bendi hükmüne de yer ve-
rilmemişti. Aslında tanığın mahkeme başkanı veya hakimin
izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyece ği hususu
duruşmaya ilişkin olup m. 208/1'de ayr ıca düzenlenmi ştir.

CMK m. 54, 208; TCK m. 272'ye ve CMK m. 50 ve 51
aç ıklamalarına bak ınız.

Tanıklara yemin verilmesi

MADDE 54- (1) Tan ıklar, tan ıklıktan önce ayr ı ayn yemin
ederler. Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık s ıfatıyla dinle-
nilmesinin uygun olup olınadığında tereddüt varsa yemin,
tanıklığından sonraya b ırakılabilir.

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savc ıları da tanık-
lara yemin verirler.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci f ıkras ı, CMUK'un 56.
maddesinin, ikinci f ıkras ı ise 59. maddesinin karşılığı olup

içerik bak ımından aralarında fark bulunmamaktad ır.

Bu düzenlemeyle Cumhuriyet savc ılar ınca tan ıklara
yemin verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu konuda m. 51
aç ıklamas ına bak ın ı z.

CMK m. 55,160/2,169,236
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MADDE 55- (1) Tan ığa verilecek yemin, tan ıkl ıktan önce
"Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdan ım

VE KE ŞİF üzerine yemin ederim." ve 54 üncü maddeye göre tan ıkl ıktan
sonra verilmesi halinde "Bildi ğirni dosdoğru söylediğime na-
musum ve vicdanım üzerine yemin ederim." biçiminde olur.

(2) Yemin edilirken herkes aya ğa kalkar.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 57nin kar şı lığıdır. Yeni
düzenleme ile kabul edilen yemin metni, CMUK m. 57'ye göre
daha kısad ır. Madde gerekçesinde; yeminin sosyal bir tören
olduğu vurgulanm ış, yeminin bu özelliği nedeniyle tan ık ye-
min ederken herkesin aya ğa kalkmas ının uygun görüldü ğü ve
buna özen gösterildiğinde daha etkili olaca ğmm düşünüldüğü
belirtilmiş tir.

CMK m. 54 ve 56'ya bakm ız.

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini

MADDE 56 - (1) Tan ık, yüksek sesle tekrar ederek veya
okuyarak yemin eder.

(2) Okuma ve yazma bilen sa ğır veya dilsizler yemin bi-
çimini yazarak ve imzalar ın ı koyarak yemin ederler. Okuma
ve yazma bilmeyen sağır veya dilsizler iş aretlerinden anlayan
bir tercüman arac ı lığıyla ve işaretle yemin ederler.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 58. maddesinin kar-
şı lığıd ır. Söz konusu maddenin ikinci fıkras ında yaln ızca
dilsizin yemininden söz ediliyor, sağırlarla ilgili bir hüküm
yer alm ıyordu.

Maddeye göre hakimin yemin biçimini söyledikten ve
yemin eder misin? Sorusundan sonra, tanığın "ederim" sözcü-
ğünü söylemesi yeterli değildir
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ikinci fıkrada sağır veya dilsizlerin yemin etme biçimi gös- TMIKLIK,

terilmiştir. Kişi, sağır veya dilsiz olmad ığı halde sağır ve dilsiz 8LRKi5

gibi hareket ederek yemin etmiş ise ettiği yemin geçerlidir.	 İ NCELLMESI

VE KE Şİ f

Tanığın tekrar dinlenmesi

MADDE 57- (1) Yemin ile dinlenen tamğm aynı soruştur-
ma veya kovuş turma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğin-
de, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hat ırlatılmakla
yetinilebilir.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 60. maddesinin kar şıliğı-

d ır. Söz konusu maddede yer alan "ayn ı tahkikat" ibaresi, "ayni

soruş turma veya kovu ş turma evresi" şeklinde Türkçeleştirilerek
bu kavramm kapsam ı konusunda olu ş abilecek tereddütler
ortadan kald ırilmak istenmiştir.

Madde gerekçesinde de belirtildiği gibi, yemin verilerek
dinlenmiş olan tanığa yeniden yemin verilineyip önceki ye-
mininin hatırlatılmas ı ile yetinilmesi, aynı evre için söz konu-
sudur. Dolay ısıyla soruşturma evresinde birkaç kez beyamna
başvurulan tanığa, her seferinde yeniden yemin verilmesine
gerek yoktur. Ancak, soruşturma evresinde yemin verilerek
dinlenen tanığa, kovuşturma evresinde yeniden yemin veril-
mesi zorunludur.

Tarnğa ilk önce sorulacak hususlar ve tan ığın korun-
mas ı

MADDE 58 - (1) Tanığa, ilk önce ad ı, soyad ı, yaşı, işi ve
yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak oturdu ğu yerin ad-
resi, varsa telefon numaralar ı soruluri Gerekirse tan ıklığma ne
dereceye kadar güvenilebilece ği hakkında hftkinıi ayd ınlatacak
durumlara, özellikle şüpheli, san ık veya mağdur ile ilişkilerine
dair sorular yöneltilir.
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rANIKUK,	 (2) Tanık olarak dinlenecek kiş ilerin kimliklerinin ortaya
l İ URKi Ş l	 ç ıkmas ı kendileri veya yak ınlar ı aç ıs ından a ğır bir tehlike

İ NCRFMFS İ oluşturacaksa; kimliklerinin sakl ı tutulmas ı için gerekli ön-
VE KE Şİ F lemler al ınır. Kimliği sakl ı tutulan tan ık, tan ı kl ık ettiği olay-

ları hangi sebep ve vesile ile ö ğrenmiş olduğunu aç ıklamakla
yükümlüdür. Kimliğinin sakl ı tutulması için, tanığa ait kiş isel
bilgiler, Cumhuriyet Savc ıs ı, lükim veya mahkeme taraf ından
muhafaza edilir.

(3)Haz ır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tan ık için
ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlene-
meyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya ç ıkar ılmas ı açıs ından
tehlike oluş turacaksa; lükim, haz ır bulunma hakk ına sahip
bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın dinlenmesi
sırasında ses ve görüntülü aktarma yap ı lır. Soru sorma hakk ı
saklıd ır.	 -

(4)Tanıklık görevinin yap ılmas ından sonra, kişinin kimli-
ğinin sakl ı tutulmas ı veya güvenli ğinin sağlanmas ı hususunda
alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir46

(5) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, ancak
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak
uygulanabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 61. maddesinin kar şılığı
olmakla birlikte daha çok ayr ıntı içermektedir.

Tanığm aç ı klamalar ın ın değerlendirilebilmesi için onun
"kim" olduğunun bilinmesi zorunlu oldu ğu gibi tan ıkl ı ktan
veya yeminden çekinme hakk ına sahip olup olmad ığı , hafta
tan ık olarak dinlenip dinlenemeyece ği "kim" olduğunun

Tan ık Koruma Kanunu Tasarıs ı Başbakanl ıkça 4.01.2007 tarihin-
de TBMM Başkanl ığına sunulmu ştur. Tasarı 9.01.2007 tarihinde
Adalet Komisyonuna gönderilmi ş olup. Adalet Komisyonu, Dö-
nem ve yasama y ıl ı: 22/5 E. 1/1290/da kay ı tl ı olup, Komisyon
henüz raporunu vermemiş tir.
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öğrenilmesine ba ğl ıd ır. Bu husus ise kimli ğin saptanmas ı yla tANIKLIK,
mümkün olabilir. Bu nedenledir ki tan ığın kimliğine ilişkin	 B İ L İ RKİŞİ
bilgilerin sunulmas ın ın tan ıklık görevine dahil olduğu belir-	 İ NtELEMIS İ
tiimiştir.47	VE KE Şİ f

Tanığın kimliğinin sakl ı tutulmas ı ancak bir örgütün
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda mümkündür. Ancak
bu konuda tan ığm korkular ı hakl ı nedenlere dayanmal ıd ır.
Tan ığın kimliğinin gizli tutulmas ı sanığın savunma hakkm ı
kıs ıtlamamalı, savunmay ı zorlaştırmamal ıd ır. Tanığın kimli-
ğinin gizli tutulmas ı istemi, bu konuda ileri sürdü ğü nedenler
incelenerek mahkemece değerlendirilmeli ve buna, al ınacak ka-
rar gerekçesinde yer verilmelidir. Yarg ı denetimi bak ımından,
bu zorunludur. Aksi halde savunma hakkı kıs ıtlanmış olur.
AIHM de, tanığın kimliğini gizleme gerekçesinin tutariılığın ın
ve dayanaklarmın araştırılmaımş olmasın ı İHAS m. 6'ya ayk ırı
bulmuş tur (Visser ve Diğerleri/Hollanda 2002).

AİHM, polislerin ve benzer statüde görev yapan kamu
görevlilerinin kimliklerinin gizli tutulmas ın ı ancak özel ko-
şullar ın varlığı halinde kabul etmektedir (Van Mechelen/
Hollanda 1997).

Tanığın kimliğine ilişkin bilgilerin tespit edilerek duruşma
tutanağına geçirilmemesi, bozma sebebidir; 49 kimliğinin orta-
ya ç ıkmas ı kendisi veya yakmları aç ıs ından yakın bir tehlike
olu ştursa bile tanığın kimlik bilgileri tespit edilmelidir. Bu
durumda tanığa ait kişisel bilgiler, mahkeme veya Cumhuriyet
Savcıs ı tarafından muhafaza edilecektir. Bunun anlam ı, tanığın
kimliğine ilişkin bilgilerin dava dosyas ında yer almamas ıd ır.

Hazırbulunnı a hakkma sahip bulunanlar olmadan tan ığın
dinlenmesi s ırasında ses ve görüntülü aktarma yap ılacaktır.Bu

Feyzioğlu, s. 125, 388
48 Visser ve Mechelen Kararlar ı için bkz., Dinç, Güney, Sorularla in-

san 1-laklan Sözleşmesi, Ankara 2006s. 368
YCGK 28.09.1999 - 1/213-219
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• rAN ı K ıJK, s ırada tanığa soru sorulabileceklir. Bu olana ğın sağlanmamas ı
BIURKİŞi savunma hakk ının k ıs ıtlanmas ı sonucunu doğurur ve ayn ı za-

N(EMEsi manda adil yarg ılanma hakkım ihlal eder (IHAS m. 6/3-d).
VE KE Ş iF	 Tanığın dinlenmesi s ırasında sanığın dışarı ç ıkarılmas ı da,

tanığın korunmasmın bir başka türüdür (CMK m. 200).
Tanığm korunmas ı konusunda 3713/m. 20'ye bak ınız.

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular

MADDE 59 - (1) Tan ık, dinlenmeden önce hakk ında
tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme ba ş kan ı veya
hakim tarafından, kendisine bilgi verilir; haz ır olan san ık, ta-
nığa gösterilir. San ık haz ır değilse kimliği aç ıklanır. Tan ıktan,
tanıkl ık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir
ve tanıklık ederken sözü kesilmez.

(2) Tamklık edilen konular ı ayd ınlatmak, tamamlamak ve
bilgilerinin dayand ığı durumları gereğince değerlendirebilmek
için tamğa ayr ıca soru yöneltilebilir.

AÇIKLA..MA: Madde, CMUK'un 62. maddesinin kar şılığı
olup içerik itibariyle ikisi aras ında önemli bir fark yoktur. Söz
konusu maddede, haz ır olmayan san ığın kimliğinin aç ı klana-
cağma ilişkin hüküm yer alınıyordu.

Tanığa, dinlenilmesinden önce davanın anlatılmas ı, sa-
nık haz ır ise onun gösterilmesi düzenleyici bir kurald ır, ihlal
edilmesi kanun yolu nedeni olmaz. Ancak san ığın kimliğinin
açıklanmamas ı nedeniyle tan ığın çekinme hakkın ı kullana-
mamas ı söz konusu olmu ş ise, bu durum hukuka ayk ır ı l ık
oluş turur ve istinaf veya temyiz nedenidir.

CMIC m. 45/3, 52, 53, 54, 55 ve 58'e bak ın ız.
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TAN İ K tl K,

B İ L İ RK İŞİ

İ NCELEMES İ

VE KE Şİ F

Tan ı kl ıktan ve yeminden sebepsiz çekinme

MADDE 60 - (1) Yasal bir sebep olmaks ızın tan ıkliktan
veya yeminden çekinen tanık hakkmda, bundan doğan gi-
derlere hükmedilmekle beraber, yemininiıı veya tan ıklığm ın
gerçekleştirilmesi için dava hakk ında hüküm verilinceye kadar
ve her halde üç ay ı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir.
Kişi, tarııklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranmas ı ha-
linde, derhM serbest b ırakılır.

(2) Bu tedbirleri almaya naip hükim ve istinabe olunan
mahkeme ile soru şturma evresinde sulh ceza hakimi yetki-
lidir.

(3) Davanm görüldü ğü s ırada bu tedbirler al ınd ıktan
ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygulan-
d ıktan sonra o dava veya ayn ı işe ilişkin diğer davada tekrar
edilmez.

(4)Disiplin hapsi karar ına itiraz edilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUIC'un 63. maddesinin kar şı-
lığıd ır. Önceki düzenlemede, sebepsiz olarak tan ıkliktan ve
yeminden çekinme halinde, sebebiyet verdiği masraflar ın
ödettirilmesi ile birlikte para cezası öngörüldüğü gibi, tan ıklığa
ve yemine zorlamak amac ıyla altı ay ı geçmemek üzere hapis
cezas ı da verilebiliyordu. Ancak kabahat davalar ında hapis
cezas ın ın üst s ınır ı altı hafta olarak belirlenmiş ti.

Disiplin hapsine hüküm mahkemesinin d ışmda naip ha-
kim, istinabe olunan mahkeme ve soru ş turma evresinde sulh
ceza hakimi yetkilidir. Cumhuriyet Savc ıs ı'nm ve kollu ğun
disiplin hapsi vereme yetkisi yoktur. Disiplin hapsine kar şı
itiraz kanun yoluna ba şvurulabilir.

D İsiplin veya tazyik hapsine ili şkin kararlar adli sicile
kaydedilmez ASK m. 5/1-b).
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JANIKUK,

B İ lİ RKi Ş i

İ NC[tEMESİ

VE KE Ş iF

Tazyilc hapsi konusunda İİK m. 346 ve 353. maddeleri
hükümlerine bakm ız.

CMK m. 2/1-1, 45, 46, 48, 53, 54, 268'e bakm ız.

Tanığa verilecek tazminat ve giderler

MADDE 61 - (1) Cumhuriyet Savc ıs ı veya mahkeme
başkan ı veya hakim taraf ından çağr ılan ta ıiığa, her y ıl Adalet
Bakanlığmca haz ırlanan tarifeye göre kaybetti ği zaman ile
orantılı bir tazminat verilir. Tan ık haz ır olmak için seyahat
etmek zorunda kalm ışsa, yol giderleriyle tan ıklığa çağr ıldığı
yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

(2) Birinci fıkra hükmüne istiıüden ödenmesi gereken
tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim ve harç almmaks ız ın,
ödenir.

AÇIKLAMAJ Madde, CMUK'un 64. maddesinin kar şı-
liğıdır.

Maddeye göre, tazminahn belirlenmesinde mahrum kal ı-
nan kar, zorunlu yol masraflar ı, beslenme giderleri, duru şmaya
gelmek için olağandışı giderler göz önünde tutulmakla beraber
Adalet Bakanliğınca haz ırlanan tarife esas almacakt ır. Tanık
görevini yerine getirebilmek için seyahat etmek durumunda
kalmış ise yol giderleri ile ikamet giderleri de kar şılanacaktı r.

2006 yıl ı "Tan ı kl ı k Ücret Tarifesi" 26.12.2006 tarihli ve 26388
sayılı RG'de yayımlanm ış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiş tir.
Bu ödemeler Devlet hazinesinden yap ı l ır ve CMK m. 324
uyarınca yargılama giderlerinden say ı l ır. Tebliğde, tanığ a
ödenmesi gereken tazminat ve giderlerden hiçbir vergi, resim
ve harç ödenmeyeceği de ayr ıca belirtilmiştir.
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B İ L İ RKİŞİ
Bilirkişi incelemesi	

INCELEMESI

VE KE Şİ F

Bilirkişilere uygulanacak hükümler

MADDE 62 - (1) Tarnklara ilişkin hükümlerden a ş ağı-
daki maddelere aykırı olmayanlar bilirkişiler hakkında da
uygulan ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 65. maddesinin kar şıhğı
olup içerik aç ıs ından her iki madde aras ında fark bulunma-
maktad ır.

Bilirkişinin atanması

MADDE 63 - (1) Çözümü uzmanl ığı, özel veya teknik
bilgiyi gerektiren hMlerde bilirki ş inin oy ve görü şünün alın-
masma re'sen, Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın, kahlan ın, vekiliriin,
şüphelinin veya sanığm, müdafiinin veya kanuni temsilcinin
istemi üzerine karar veLilebilir. Ancak hükimlik mesle ğinin
gerektirdi ği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanakh ko-
nularda bilirkişi dinlenemez.

• (2) Bilirkişi atanmas ı ve gerekçe gösterilerek say ıs ınm
birden çok olarak saptanmas ı, lükim veya mahkemeye aittir.
Birden çok bilirkişi atanmasma ilişkin istemler reddedildi ğinde
de ayn ı biçimde karar verilir.

• (3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savc ıs ı da bu mad-
dede gösterilen yetkileri kulianabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 66. maddesinin kar şılığı
olmakla birlikte içerik bak ıınmdan her iki madde arasmda
önemli farkl ı lıklar bulunmaktad ır. Bilirkiş inin görüşünün
aimmas ına talep üzerine karar verileceğine ilişkin birinci fıkra
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rANIKL İ K, hükmü, 66. maddede yer alm ıyordu. Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın

	

B İıİ RK İŞİ 	 bilirkişinin görü şüne başvurma yetkisi, gecikmesinde sak ın-

	

İ NCEftMES İ	 ca bulunan haller ile s ın ırl ı idi. Ayr ıca bilirkişi say ıs ı da üçle

	

VE KE Şİ F	 sm ırlandırı lmıştı .

Adli T ıp Kurumunda bilirkiş i dinlenmesi: 2659/24'e
bakmız.

CMK m. 64, 66,67, 68, 74, 75 ve 76'ya; TCK m. 32 ve 57'ye;
CGTIK ni. 16 ve 18'e bak ınız.

Bilirkişi olarak atanabilecekler

MADDE 64 -(1) Bilirkişiler, il adli yargı adalet komisyon-
ları tarafından her y ıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek
veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savc ıları ve
lükimler, yaln ız bulunduklar ı il bak ım ından yap ılm ış listeler
den değil, diğer illerde olu şturulmuş listelerden de bilirki ş i
seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer
verilenlerin ç ıicarılmalarına ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte
gösterilir.50

ıo Ceza Muhakeitesi Kanununa Göre il Adli Yargı Adalet Ko ınis-
yonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakk ında Yönet-
melik 01.06.2005 tarihli ve 25832 say ı l ı RG de yay ımlanarak aynı
tarihte yürürlüğe girmiştir.

Maddedebilirki ş i atannıak için, özel bir bilgiye veya teknik bir
bilgiye sahip yani "uzman" olmas ı d ışında başkaca bir şart aran-
mamış tır. Madde gerekçesinde de böyle bir ko şuldan söz edilme-
mektedir. Durum böyle olmas ına rağmen Yönetmelikte, Listeye
kay ıt olabilmek için, bilirkişiliğin gerektirdi ği özel veya teknik
bilgiye sahip olman ı n d ışı nda başka koşullar da öngörülnı ü ş tür
(Yön m. 6). Bunlardan en önemlisi, "affa u ğram ış veya ertelenmi ş
olsalar bile Devlete karşı iş lenen suçlar ile" maddede yaz ıl ı diğer
(yüz k ızartı c ı) "suçlardan biriy-le hükümlü bulunmamas ı"d ı r. Bi-
lirkişi Listesine yaz ılmak için bu koşul arandığına göre, Hakim
veya C.Savc ıs ı , Liste dışından bilirkişi atamaya karar verdi ğinde

114



Ceza Muhakeinesi Kanunu

TNIKUK,

B İ L İ RKİŞİ

İ NCELEMES İ

VE KEŞİ F

(2)Atama kararmda, gerekçesi de gösterilmek suretiyle,
birinci fılçrada belirtilen listelere girmeyenler aras ından da
bilirkişi seçilebilir.

(3) Kanunlarm belirli konularda görevlendirdi ği resmi
bilirkişiler öncelikle atan ırlar. Ancak kamu görevlileri, bağl ı
bulunduklar ı kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atana-
mazlar.

(4)Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adma
incelemeyi yapacak gerçek ki ş i veya ki şilerin isimlerini, bilir-
kiş i atayacak yargı merciinin onayma sunar.

(5)Listelere kaydedilen bilirki şiler, il ad!? yarg ı adalet ko-
misyonu huzurunda "Görevimi adalete bağ l ı kalarak, bilin ve
fenne uygun olarak, tarafs ızlıkla yerine getireceğime namusum
ve vicdan ım üzerine yemin ederim." sözlerini tekrarlayarak
yemin ederler. Bu bilirki şilere görevlendirildikleri her iş te
yeniden yemin verilmez.

de atayaca ğı kişinin bu Listede yaz ılı koşullar ı taşıy ıp taşımad ı-
ğını araştırmak zorunda kalacak demektir. Her ne kadar, bilir-
kişi, görev yaptığı sürece "kamu görevlisi" say ılsa da (TCK m.6
gerekçesi), böyle bir düzenlemeyi, bilirki şilik kurumuyla bağ-
daş t ırmak mümkün değildir. Bir kere, kanunda yer almayan bir
nitehğe yönetınelikte yer yeril ınesi, Anayasan ın 124. maddesine
ayk ırıd ı r. Ikincisi, bilirkişinin tarafs ızlığı ve objektifli ği 69, 70 ve
71, maddeler hükümleriyle güvence altma al ınm ış tı r. Bilirkişinin
tarafs ı zlığından kuşku duyuluyorsa, reddi mümkündür. Ayr ıca
tan ıkl ıktan çekinme halleri, bilirki şiler için de geçerlidir. Çekin-
me hakkı bulunan bilirki şinin, çekinmemesi halinde, karşı taraf
reddini isteyebilir. Bu nedenle bilirkişide, süreklilik arz eden
devlet memuriyetine kabul için gerekli görülen ko ş ullar ın aran-
mas ına gerek yoktur. Sonuç olarak Yönetmeliğin bu hükmünün
(6. maddesinin) gözden geçirilerek değiştirilmesi hak ve huku-
ka daha uygun dü şecektir. Ayrıntıl ı bilgi için bilirki ş i listelerinin
düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine bu maddeye
ilişkin dipnota bak ını z.

115



Ceza Muhakemesi Kanunu

TANIKlIK,	 (6) Listelerde yer almam ış biirkişiler, görevlendirildik-
BiLiRK İŞİ lerinde kendilerini atam ış olan merci huzurunda yukar ıdaki

İ NCELEMES İ fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin yap ıldığına
VE KE ŞİF iliş kin tutanak lükim veya Cumhuriyet Savc ıs ı, zab ıt kğtibi ve

bilirkiş i tarafından imzalanır.

(7) Engel bulunan hMlerde yemin yaz ı l ı olarak verilebilir
ve metni dosyaya konulur. Ancak bu EtMe ili şkin gerekçenin
kararda gösterilmesi zorunludur.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un "Bilirkişiliği kabule mecbur
olanlar" başlikl ı 68. maddesi ile bilirkişiye yemin verilmesini
düzenleyen 72. maddesi hükümlerini içermekte birlikte, bilirki-
şi listelerinin il adalet komisyonlar ı tarafından düzenlenmesi ve
bilirkişinin yemininin usul ve zaman ı ile kamu görevlilerinin
bağli bulunduklar ı kurumla ilgili davalarda bilirkişilik yapa-
mayacaklarma ilişkin hükümler, 5271 say ıli kanunla getirilmi ş
yeni düzenlemelerdir. Kamu görevlilerinin bilirkişi olarak
dinlenmeleri yasağma, CMIJK'un 69. maddesinin 2. f ıkrasında,
" ... mensup oldukları dairece n ıemuriyetin menfaat ve icaplarına halel
vereceği beyan edilen Devlet memurlar ı bilirkiş i olarak din lenen ıez."
şeklinde yer verilmi şti.

Madde gerekçesinde bilirkişi olarak atanabileceklerle ilgili
olarak yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler için madde
gerekçesine bak ın ız.

Maddenin (6). f ıkras ırıda yer alan "yeminin yap ı ldığı na
ilişkin tutanak hdkim veya Cumhuriyet Savc ı s ı, zab ı t klitibi ve bi-
lirkişi tarajindan imzalan ır" hükmü ile, kanaatimizce duru şma
d ışında yap ılan işlemler ve bu işlemler için düzenlenmesi
gereken tutanaklar kastedilmektedir. Duru şma s ıras ında liste
dışından atanan bilirkişiye, huzurda usulüne uygun olarak ye-
min ettirilmesi ve bu hususun duru şma tutanağına geçirilmesi
yeterli olup tutanağın ayrıca bilirkişi tarafından imzalanmasma
gerek yoktur. Çünkü CMK m. 219'a göre duru şma tutanağm ın
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mahkeme başkanı veya hakim ile zab ıt katibi tarafmdarı imza- JMflKUK,

lanmas ı şart ve yeterlidir. Duru şma s ırasında yap ılan işlemler B İ L İ RKİŞİ

de ancak duruşma tutanağı ile ispat olunabilir. Kaldı ki Kanun İ NCELEMES İ

da, duruşmada yap ılan işlemler için ayrıca bir tutanak düzen- VI KE Şİ E
lenmesine gerek görmemi ştir. Nitekim Askeri Yargıtay, söz
konusu hükmün mahkemenin/hAkimin duruşmada yap ılan
işlemlerini kapsamadığma karar vermiş tir.51

Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi gereğince 2005 y ılı için
bilirkişi listesi düzenlenmemiştir.

Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi, bilirkişiliğe başvurma,
listeye kabul ve listeden çilcar ılma gibi hususlar için Adalet
Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik hükümlerine,

Bilirkişi listesi için Adalet Bakanlığı'nın internet sitesine,

Trafik kazalar ında bilirkişilik yapabilecek olanlar için
2918/m. 83 f 5-6'ya ve Karayollar ı Trafik Yönetmeliği m. 157
ve 158'e,

Hekimlerin bilirkişi olarak atanmaları konusunda 1219
sayı lı Tababet ve Şuabatı Sanatlar ın ın Tarz ı icras ına Dair
Kanun'un 11 ve 13. maddeleri ile 38 sayd ı Tababeti Adliye
Kanunu (RG: 12.3.1921-6)'nuna,

AsYDrIK 2.22006- E. 2006/41, K. 2006/28 Askeri Yarg ıtay'm bu
kararına konu olayda, listede yer almayan bilirki şiye duru şma
s ıras ında mütalaasm ı bildirmeden önce yemin ettirilmi ş ve bu
husus duruşma tutanağına yaz ılm ış , tutanak duru şmay ı yöneten
askeri hakim ve tutanak katibi tarafından imzalanm ıştır. Bilirkiş i
raporunda bilirki ş inin imzas ı mevcuttur. Fakat ayrı bir yemin tu-
tanağı düzenlenmemi ştir. Karara göre duruşma tutanağı yasan ın
aradığı şekil şartların ı ta şımaktad ır. Dolay ıs ıyla tutanakta bilir-
kişinin imzasmm bulunmamas ı duruşmanın yöntemine uygun
olarak yap ılmam ış say ılmasın ı gerektirmez. Ayrıca duruşma tır-
tanağının sahteliği de öne sürülmedi ğine göre; bilirkişi için ayr ı
bir yemin tutana ğı düzenlenmemesi duru şma tutanağının geçer-
liliğini etkilemez.
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TAN İKUK, Yüksek Sa ğ lık Şuras ınrn bilirkişilik görevi konusunda
BiRKi Şİ 24.4.1930 tarihli ve 1319 say ı l ı Umumi H ıfz ısıhha Kanununa,

NcEMEsi 2659 sayılı Adli Tıp Kanununa,

VE KE Ş iF	 Bakm ız

CMK m. 63'e ve 65'e bak ın ız.

• Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü

MADDE 65 - (1) A ş ağıda belirtilen kişi veya kurumlar,
bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler:

a) Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü
maddede belirtilen listelerde yer alm ış bulunanlar.

b) Incelemenin yap ılmas ı için bilinmesi gerekli fen ve
sanatları meslek edinenler.

c) incelemenin yap ılmas ı için gerekli mesleği yapmaya
resmen yetkili olanlar.

AÇIKLAMA: Madde, CMUTCun 68. maddesinin kar şı lığı
olup Ceza Muhakemesi Kanununun sistemati ğine uygun ve
bilirkişilikle ilgili diğer hükümler de dikkate al ınarak yeniden
düzenlenmiştir.

Balistik ve kriminolojiye ilişkin konularda, Adli T ıp Kuru-
mu, Polis laboratuarlar ı ve Jandarma krinıinoloji laboratııarları
resmi bilirkişi olarak görevlendirilmişlerdir. Ayr ıntı l ı bilgi
için 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu, Adli T ıp Kurumu
Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Polis Labaratuvarlar ı Teknik
Hizmet Yönetıneliği ile Jandarma Kriminal Labaratuvarlar ı
Daire Başkanlığı Yönetmeliği ile Jandarma Bölge Kriminal
Labaratuvarlar ı Amirlikleri Kurulu ş, Görev ve Yetkileri
Yönetmeliği'ne bak ınız.52

52 Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Bölge Kriminal Polis Laba-
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Askerliğe elverişlilik konusunda, asker hastaneleri sa ğ- İANIKIJK,

tık kurullar ı yetkilidir (1111/m. 28 ve TSK Sa ğlık Yeteneğ i	 l İ LiRK Ş i
Yönetmeliği m. 6).	 iNCEL[MFS İ

Yüksek Sağ l ık Şurasm ın görev ve yetkileri konusunda VE KE Şİ F

1593 say ılı Umumi H ıfzıs ıhha Kanutiu'nun 10 -17. maddeleri
ile 1219 say ılı Kanunun 75. maddesine,

Doktorlar ın rapor düzenlemeleri konusunda 4.4.1928
tarihli ve 1219 say ıl ı Tababet ve Şuabatı Sanatlar ının Tarzı
Icrasma Dair Kanun'un 11 ve 13. maddelerine,

Üniversite öğretim üyelerinin bilirki şilik yapmalar ı ve

Adli T ıp Kurumunda görevlendirilmeleri konusunda 4.11.
1981 tarihli ve 2547 say ı l ı Yükseköğretim Kanunu'nun 38/2.
maddesine,

Trafik kzalarma el koyma ve biirki şilik konusunda 2918
say ıl ı Karayollar ı Trafik Kanunu'nun 83 ve M. maddelerine,

Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2313 say ıl ı Uyuştu-
rucu maddelerin murakabesi Hakk ında Kanun'un Uygulan-
masma ilişkin Yönetmetik m. 12 ve 25'e; 2659/23 ve 31'e ve
3491 say ı lı Toprak Mahsulleri Kanunu'nun 27/F . maddesine;
eşyan ın kaçak olup olmad ığın ın belirlenmesi için ekspertiz
raporu düzenlenmesi konusunda 4926/m. 36'ya bakm ız.

Ayr ıca M.madde aç ıklamasına ve 2659/24e; 2547/38'e
bakınız.

ratuvartan Teknik Hizmet Yönetmeti ği 11.101984 tarihli ve 18542
say ı l ı RG'de, Jandarma Kriminal Labaratuvarlar ı Daire Ba şkanl ı -
ğı ve Jandarma Bölge Kriminal Labaratuvarlar ı Amirlikler ı Ku-
rutuş, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 1.08.2006 tarihli ve 26246
say ı l ı RG'de, Adli T ı p Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğ i
31.07.2004 tarihli ve 25539 say ı l ı RG'de yay ıınlanmış tır.
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TAN İ KUK,

B İ ÜRK İŞ i

İNCE tEMES İ

VE KEŞİ F

Atama karan ve incelemelerin yürütülmesi

MADDE 66 -(1) Bilirki şi incelemesi yaptırılmasma ilişkin
kararda, cevapland ır ılmas ı uzmaıı.lığı, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirile-
ceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ay ı geçemez.
Özel sebepler zorunlu k ıld ığmda bu süre, bilirkiş inin istemi
üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli karar ıyla en çok
üç ay daha uzatılabilir.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirki ş i
hemen değiş tirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana kadar
yaptığı işlemleri aç ıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle
kendisine teslim edilmi ş olan eşya ve belgeleri hemen geri
verir. Bu bilirkiş i, 64 üncü maddede öngörülen listelerden
çıkar ılabileceği gibi; gecikme dolay ıs ıyla uğran ılmış zararlar ı
ödemesine de karar verilebilir.

(3)Bilirkişi, görevini, kendisini atam ış olan merci ile ilişki
içinde yerine getirir, gerekti ğinde bu mercie incelemelerindeki
gelişmeler hakkmda bilgi verir, yararl ı görülecek tedbirlerin
alınmasmı isteyebilir.

(4)Bilirkişi, görevini yerine getirmek amac ıyla bilgi edin-
mek için şüphli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine
başvurabilir, Bilirki şi, uzmanl ı k alan ına girmeyen bir sorun
bak ım ından ayd ınlatılmasm ı isteyecek olu'rsa;hakim, mahke-
me veya Cumhuriyet Savc ıs ı, nitelikli ve konusunda bilgisiyle
tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu şekilde
çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirki ş i
raporunun tamamlay ı c ı bir bölümü olarak dosyaya konulur.

(5)ilgililer de merciinden, incelemeler yap ı l ırken bilirkiş i-
ye teknik nitelikte bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleye-
cekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmalarm yap ılmas ı
hususlarında karar verilmesini isteyebilir.
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(6)Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya TANIKUK,
samğa mahkeme baş kanı, hakim veya Cumhuriyet Savc ıs ı BiLİ RK İŞİ
aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme ba şkanı, hakim	 INCELEMESI
veya Cumhuriyet Savc ıs ı, bilirkişinin doğrudan soru sormas ına VE KE Şİ F
da izin verebilir. Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkiş i,
görevini yerine getirirken zorunlu sayd ığı sorular ı, hakim,
Cumhuriyet Savc ıs ı ve müdafi bulunmadan da mağdur, şüp-
heli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.

(7)Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altmda verilme-
den önce bunların listesi ve sayımı yap ılır. Bu hususlar bir
tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin aç ılmasmı ve yeniden
konulnıasmı yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle
yükümlüdür.

AÇIKLAMA: CMUK, bilirkişi atamas ı ve incelemelerin
yürütülmesini bir arada ve bu kadar ayrmtı lı düzenlememişti.
Bilirkişi incelemesinin hakim tarafmdan idaresi m. 71'de, bi-
lirkişinin yetkisi m. 73'de ve bilirki şinin mütalaas ını bildirme
şekli ve süresi m. 75'de yer al ıyordu.

Maddeye göre, bilirkiş i incelemesine ilişkin kararda,
inceleme konusu ve inceleme süresinin belirtilmesi gerekir.
Bilirkişi incelemesini bu süre içerisinde bitirmek zorundad ır.
Bitirmezse, bilirkişi değiştirilebilir. Ancak karar mercii, bilirki-
şinin incelemeyi bitirmeme nedenlerini kabul ederse, bu süreyi
en çok üç ay uzatabilir:

Bankac ıl ık Kanunu'nda yaz ı l ı suçlarla ilgili olarak gö-
revlendirilen bilirkişinin, raporunu mahkemeye vermesi için
gerekli süre ve bu süre içinde rapor verilmemesinin yapt ırmıı
için 5411/m. 165'e bak ınız.

CMK m. 64, 67, 68, 71, 72, 214 ve 215'e bak ınız.
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rAN İ KL1K,

8i[ İ RIĞŞİ

İ NCELEMES İ

VE KE Şİ F

Bilirkişi raporu, uzman mütalaas ı

MADDE 67 - (1) incelemeleri sona erdi ğinde bilirkiş i
yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçlart aç ıklayan bir raporu,
kendisinden istenen incelemeleri yaptığın ı ayr ıca belirterek,
imzalay ıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki
şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir
tutanağa bağlanır.

(2)Birden çok atanm ış bilirkişiler değişik görüş leri yarıs ıt-
mışlarsa veya bunlarm ortak sonuçlar üzerinde ayr ı k görüşleri
varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.

(3)Bilirkiş i raporunda, lükim taraf ından yap ılmas ı gere-
ken hukuki değerlendirmelerde bulunulamaz.

(4)Bilirkiş i tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duru ş-
ma sıras ında Cumhuriyet Savc ıs ına, katılana, vekiline, şüphe-
liye veya sanığa, müdafiine veya kanuni temsilciye do ğrudan
verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da
gönderilebilir.

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamland ığında, yeni bilirki şi
incelemesi yap ılmas ı veya itirazlarm bildirilmesi için istemde
bulunabilmelerini sa ğlamak üzere Cumhuriyet Savc ıs ına, ka-
tılana, vekiline, ş üpheliye veya san ığa, müdafiine veya kanuni
temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildi ğinde,
üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.

(6)Cumhuriyet Savc ıs ı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık,
müdafii veya kanuni temsilci, yarg ılama konusu olayla ilgili
olarak veya bilirki şi raporunun hazı rlanmas ında değerlen-
dirilmek üzere ya da bilirki şi raporu hakk ında, uzman ından
bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayr ıca süre
istenemez.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un "Bilirkişinin n ı ütnlans ı m
bildirme şekli ve süresi" baş lıkl ı 75. maddesi ile "Bilirkişi raporu-
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n ım kafi görülmemesi halindeki muamele" baş l ıklı 76. maddesinin IAN(KL İ K,

bazı fıkra hükümlerini karşılamakla birlikte, adil yarg ılanma B İ Lİ RII Şİ

hakkmın gereği olarak bilirkiş i raporlarmın C. Savc ısma ve İ NCELEMES İ

taraflara gönderilmesi ve itirazlar ını bildirmeleri için süre VE KE Ş F

verilmesi gibi, yeni düzenlemeleri de içermektedir.

Beşinci fıkrada belirtilen süre isteminin reddine ilişkin ka-
rara itiraz edilemez (m. 267/1); fakat bu karar hükümle birlikte
temyiz edilebilir. Bilirkişi raporuna karşı , taraflar ın diyecekleri
sorulmadan hüküm kurulmas ı bozma sebebidir.

CMIC m. 64, 66, 68, 71, 72, 214 ve 215'e; 2659/24'e bak ınız.

Duruşmada bilirki şinin aç ıklamas ı

MADDE 68 - (1) Mahkeme, her zaman bilirki şinin du-
ruşmada dinlenmesine karar verebilece ği gibi, ilgiliIerdn
birinin istemesi halinde de aç ıklamalarda bulunmak üzere
duruşmaya çağırabilir.

(2) Yaptıklar ı aç ıklamalardan sonra mahkeme baş kanı
veya lükim, çekilmelerine izin vermedikçe, bilirkişiler duruş-

ma salonunda kal ırlar; ancak salona teker teker alınıp birbirin-

den ayr ı olarak dinlenmeleri zorunlu de ğildir.

(3)Cumhuriyet Savc ıs ı'nm, katılamn, vekiinin, şüphelinin

veya sanığın, müdafiin veya kanuni temsi1cinin istemi üzerine
bilimsel mütalaa haz ırlayan uzmanın duruş mada dinlenmesi

hususunda da yukarı daki fıkralar hükümleri uygulan ır.

AÇIKLAMA: Bu düzenleme tamamen yenidir.

Madde, bihrkiş ilerin hangi hallerde duruşmaya çağr ılabi-
leceklerini ve dinlenme usulünü düzenlemekted ır.

Bilirkişinin mütalaasm ı yazı ile bildirmesi mümkündür
(m. 67). Ancak mahkeme her zaman bilirki şinin duruşmada
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TANIKLIK,	 dinlenilmesine karar verebilir. Kanun, bilirki şilerin dinlen-

	

B İ L İ RK İŞİ	 melerinde tan ıklara iliş kin hükümlerden ayr ılmış tır.Tan ık-

	

İ N(EMES İ 	 lar ın birbirinden ayrı olarak dinlenilmeleri zorunlu oldu ğu

VE KE ŞİF halde, bilirkişilerin topluca salona alın ıp birlikte dinlenmeleri
mümkündür. Ancak hakim, bilirki şileri teker teker salona alıp
birbirinden ayr ı olarak dinleme yetkisine de sahiptir.

CMK Madde 84, 214 ve 215'ebakm ız.

Bilirki şinin reddi

MADDE 69 - (1) Hakimin reddini gerektiren sebepler,
bilirkiş i hakk ında da geçerlidir.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı, katılan, vekili, şüpheli veya sa-
nık, müdafil veya kanuni temsilci, ret hakkm ı kullanabilirler.
Hakim veya mahkeme taraf ından atanan bilirkişinin ad ı ve
soyad ı, engel sebepler olmad ıkça ret hakk ına sahip olanlara
bildirilir.

(3) Ret istemini davay ı görmekte olan lükim veya mah-
keme inceler. Soru ş turma evresinde, Cumhuriyet Savc ıs ı nca
kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hAkimince incelenir. Reddi
isteyen kiş i, bunun nedenini, dayand ığı olguları göstererek
aç ı klamakla yükümlüdür.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 67. maddesinin kar şı lığı
olup söz konusu maddenin, tan ıklığın bilirkiş iliğe mani olma-
d ığma ilişkin ikinci fıkras ı ile üçüncü fıkranm, yeminin delil
olmayacağına ilişkin son cümlesine burada yer verilmiş tir.

Olgu, hayali olan ın kar şı tı olup "olan şey, yapılan iş; yer
alan şey; dene yin sağladığı gerçek veri" anlam ına gelmektedir?
Bu nedenle ret istemi, somut olaylara dayanmal ıd ır.

Öz Türkçe Sözlük, Ali PüsküIlüo ğ lu
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TAilKL İ K,

B İ L İ RKi Şİ

İ NCELEMES İ

VE KE Ş iF

Bilirkişinin reddi nedenleri, hakimin reddi nedenlerinin
aymd ır.

Hakimin reddini gerektiren sebepler ve ret usulü hakk ın-
da CMK Madde 22-28'e ve bu maddelerle ilgili aç ıklamalara

bakm ız.

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyen-

ler

MADDE 70- (1) Tan ıkhktaiı çekinmeyi gerektirecekse-

bepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer

sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 69. maddesinin karşı-
lığıd ır.

Madde bilirkişilikten çekinme bak ı mından iki neden
belirlemektedir.

1. Tanıkl ıktan çekinmeyi gerektiren nedenler,

2. Diğer nedenler.

Bilirkişinin ideolojik yap ıs ı veya sanığa karşı duyduğu

şefkat derecesi çekinme sebebidir (Madde gerekçesi).

CMK m. 45, 46, 47, 48'e ve 2949/ nt 51'e bakmiz.

Görevini yapmayan bilirki şi hakk ındaki işlem

MADDE 71 - (1) Usulünce çağr ıldığı halde gelmeyen
veya gelip de yeminden, oy ve görü ş bildirmekten çekinen
bilirkişiler hakkında 60 inci maddenin birinci fıkras ı hükmü

uygulan ı r.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 70. maddesinin kar şıliğı
olup buna paralel olarak düzenlenmiş tir.
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rANIKUK,	 Madde, usulünce çağrıldığı halde gelmeyen veya yemin
B İ L İ RKi Şİ etmekten ya da görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkın-

	

İ NCELEMES İ 	 da zorlama tedbirlerinin uygulanmas ın ı kabul etmiştir. Ancak
VE KEŞİF 70. maddede belirtilen çekinme sebeplerinden biri söz konusu

ise, bu hüküm uygulanamaz.

CMK m. 60 disiplin hapsini, m. 146/7 de ça ğrıldığı halde
gelmeyen bilirkişinin zorla getirilmesine karar verilebileceğini
öngörmektedir.

Bilirki şi gider ve ücreti

MADDE 72- (1) Biirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile
çalışmas ıyla orantı l ı bir ücret ödenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 77. maddesinin kar şı l ığı
olup içerik bak ım ından aralarında fark yoktur.

Sahte para ve değerler üzerinde yap ılacak incelemeler
MADDE 73- (1) Para ve Devlet taraf ından ç ıkar ılan tahvil

ve Hazine bonosu gibi değerler tzerinde işlenen sahtecilik suç-
larmda, elkonulan para ve değerlerin hepsi, bunların as ıllar ı.n ı
tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taş ra birimlerine
incelettirilir.5'

(2) Yabanc ı devletlerin paralar ı ve değerleri hakk ında
da, yetkili Türk makamlarmm görü şlerinin alınmas ına karar
verilir.

a) Sahte Banknotlann Incelenmesi ve De ğerlendirilmesinde Uyu-
lacak Usul ve Esaslar Hakk ı nda Yönetmelik 09.08.2005 tarihli ve
25901 say ılı RG de yayımlanarak aym tarihte yürürlü ğe girmiştir.

b)Sahte Madeni Paralar ı n ve Sikkelerin incelenmesi ve De ğer-
lendirilmesinde Uyulacak Usu! ve Esaslar Hakk ında Yönetmelik
09.05. 2006 tarihli ve 26163 say ı l ı RG de yay ımlanarak yürürlü ğe
girmiştir.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 84. maddesinin kar şı lığı TAN İ IIJK,

olup içerik bakım ından ayn ı mahiyette olmakta birlikte, yapıla- B İ l İ RK İŞİ

cak incelemenin, bu hususta ç ıkarılan yönetmelik hükümlerine İ NCElEMES İ

göre yürütülmesi tamamen yni düzenlemedir.	 VE KE Şİ F

5320 sayd ı Yürürlük Kanunu'nun 17/1. maddesine gore;
Parada sahtecilik suçundan dolay ı elkonulan sahte paralar ve

bunlara ilişkin bilgiler, Cumhuriyet başsavc ıliklar ı ve mahke-

meler tarafindan paralar ın as ıllarm ı tedavüle ç ıkaran kurumca

oluşturulacak sistemde incelenmek ve değerlendirilmek üzere

paralar ın as ıllar ını tedavüle ç ıkaran kurumun ilgili birimine

gönderilir.

Banknotlar, Banknot Matbaas ı Genel Müdürlüğü'nce

bas ılıp Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı Başkanlığı'nca

tedavüle ç ıkar ılmaktad ır. 14.1.1970 tarih ve 1211 saydı Kanunla

banknot ihrac ı imtiyazı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Merkez

Bankas ı'na verilmiştir (1211/ m. 4/II-a).

Madenî paralar ın bas ım ve dağı tım görevi, bir ba ş ka

ifadeyle tedavüle ç ıkar ılmas ı, 28/5/1970 tarihli ve 1264 say ıl ı
Maden? Ufakl ık ve Hatıra Para Bastır ılmas ı Hakk ında Kanun

ve 8/6/1984 tarihli ve 234 say ıl ı Kanun Hüknıünde Kararna-

me ile Darphane ve Damga Matbaas ı Genel Müdürlüğü'ne

verilmiş tir. Madeni para kapsamına "Yeni Kuru ş (YKR), Yeni

Türk Liras ı (YTL) ve Türk Liras ı (TL) n ıadenf para ile yabancı ülke

ınadenf paralar ı " girer.

Sikke ise, 8/8/1951 tarihli ve 7879 say ıl ı Resn ıf Gazete'de

yay ımlanmış olan 1/8/1951 tarihli ve 1738 say ılı Türkiye

Büyük Millet Meclisi karar ında tarif edilen Cumhuriyet alt ın
sikkeleriyle Cumhuriyet ziynet alt ınlar ını ifade eder.

Banknotlar ı ve madeni paraları tedavüle çıkaran kurumlar

farkl ı olduğundan, her iki para türünde yap ılan sahteciliğin
incelenmesi de farkli esaslara bağlanmış, bu amaçla iki ayr ı
yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Ayr ıntılı bilgi için yönet-

ınelik hükümlerine bakmız.
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B İ L İ RKİŞİ

	

INCELEMESI	
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

	

VE KEŞİ F	 Gözlem Alt ına Al ınma, Muayene, Keşif ve Otopsi

Gözlem altına ahnma

MADDE 74 - (1) Fiili i şlediği yolunda kuvvetli şüpheler
bulunan şüpheli veya sanığın ak ıl hastas ı olup olmadığın ı ,
ak ıl hastas ı ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun,
kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman
hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet Savc ısı'nm ve müdafiin
dinlenmesinden sonra resmi bir sa ğlık kurumunda gözlem
altına alınmas ına, soruşturma evresinde sulh ceza hakimi,
kovuş turma evresinde mahkeme taraf ından karar verilebiir.

(2) Şüpheli veya san ığın müdafii yoksa hükim veya
mahkemenin istemi üzerine, baro taraf ından bir müdafi gö-
revlendirilir.

(3)Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetme-
yeceği anlaşılırsa resmi sağ l ık kurumunun istemi üzerine, her
seferinde üç haftay ı geçmemek üzere ek süreler verilebilir;
ancak sürelerin toplam ı üç ay ı geçemez.

(4)Gözlem altına al ınma kararına karşı itiraz yoluna gidi-
lebilir; itiraz, kararın yerine getirilmesini durdurur.

(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fik-
ras ı gereğince yargılamanın durmas ı kararı verilmesi gereken
hAllerde de uygulan ı r.

AÇIKLAMA: Madde, CMI.JK'un 74. maddesinin kar şı lığı
olup birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları içerik itibariyle her iki
yasa maddesinde de ayn ı şekilde düzenlenmi ştir. Ancak yeni
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TMIKUK,

B İ L İ R Kiş i

İ N(ELEMES İ

VE KE Şİ F

düzenlemede metin, Türk Ceza Kanunu'na uyum sağlanmak
suretiyle, Kanunun sistematiğine uygun olarak ve günümüz
Türkçesiyle kaleme alınmıştır.

Bu hükme göre gözlem altına alınma karar ı;

Şüpheli veya sanığın fiili iş lediği hususunda kuvvetli
şüpheler varsa uzman hekimin önerisi üzerine verilebilir.

Karardan önce müdafinin dinlenmesi şarttır.

Gözlem altına alma kararına itiraz edilebilir. itiraz, kararm
yerine getirilmesini durdurur.

Gözlem altında geçen süre, ileride verilecek ceza veya
tedbir süresinden indiriir (TCK m. 63).

AY m. 17 ve 19'a; CMK m. 2, 149, 150, 223, 268, 271'e;
1219/13'e; 2659/18'e ve Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama
Yönetmeli ği (ATKUY) m. Il'e bakm ız.

Şüpheli veya san ığın beden muayenesi ve vücudundan
örnek alınmas ı

MADDE 75 - (Değiş ik: 25.5.2005 - 53531m. 2 ile)'

5353 say ı l ı kanunla değ iştirilen 75. madde şöyle idi: " (1) Bir suça
ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya san ığı n bedeninin tı bbf muaye-
nesine ya da vücudundan kan veya cinsel salg ı gibi örnekler al ı nnı as ı na,
Cumhuriyet Savc ı s ı veya mağdurun istennyle ya da re'sen hdkim veya
mahkeme tarafindan karar verilebilir. Bu müdahaleler ancak hekim ta-
rafindan veya hekim gözetiminde sağl ı k mesleği mensubu diğer bı r kiş i
taraJlndan yap ılabilir. Şüpheli veya san ığın vücudundan saç, tükürük
ve tı rnak gibi örnekler al ınabilmesine Cumhuriyet Savcıs ı da karar ve-
rebilir. Cumhuriyet Savc ı s ı 'n ın kararı, yirmidört saat içinde h.dkin ı veya
mahkemenin onayına sunulur. Hükım veya mahkeme, yirmidört saat
içinde karar ı n ı verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kal ı r ve elde
edilen deliller kullan ı lamaz.
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• TANIKUK, BiL İ RKi Şİ	 (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık
İ NCELEMES İ VE KE ŞİF üzerinde iç beden muayenesi yapilabilmesine ya da vücuttan

kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, t ırnak gibi
örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet Savc ıs ı veya mağdurun
istemiyle ya da re'sen lükim veya mahkeme, gecikmesinde
sakınca bulunan lüllerde Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından ka-
rar verilebilir. Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın karan, yirmidört saat
içinde hAkim veya mahkemenin onayma sunulur. HAkim veya
mahkeme, yirmidört saat içinde karar ını verir. Onaylanmayan
kararlar hükümsüz kal ır ve elde edilen deliller kullan ılamaz.

(2)İç beden muayenesi yap ılabilmesi veya vücuttan kan
veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahale-
nin, kişinin sağlığma zarar verme tehlikesinin bulunmamas ı
gerekir.

(3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri
biyolojik örnekler alınmas ı, ancak tabip veya sa ğlık mesleğ i
mensubu diğer bir kişi tarafından yap ılabilir.

(4)Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yap ılan muayene
de iç beden muayenesi say ılır.

(5)Üst s ınırı iki y ıldan daha az hapis cezasm ı gerektiren
suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yap ılamaz; kişiden
kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, t ırnak gibi
örnekler al ınamaz.

(6) Bu madde gereğince almacak hAkim veya mahkeme
kararlarına itiraz edilebilir.

(2) Tı bbf muayenenin yap ı labilmesi veya vücuttan örnekler al ına-
bilmesi için; müdahalenin, kişinin sağl ığı na zarar verme tehlikesinin
bulunmamas ı gerekir.

(3) Üst s ı n ı n iki y ı ldan daha az hapis cezas ı n ı gerektiren suç/arda
kiş i üzerinde beden muayenesi yap ı lamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tı r-
nak, cinsel salgı gibi örnek al ı namaz.

(4) Bu madde gereğ ince alınacak hdkim veya mahkeme kararlanna
itiraz edilebilir."
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(7) Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örneği TMBKUK,BIURXI Şİ

aimmas ına ilişkin hükümler sakl ıdır.	 İ NCELEMES İ VE KE Şİ F

AÇIKLAMA: Yeni düzenleme. Maddeye göre bu işlemlere
Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından karar verilmesi halinde, bu
karar ın yirmi dört saat içinde hakim veya mahkeme onayma
sunulmas ı şarttır. Hakim veya mahkeme de yirmi dört saat
içinde karar ını vermek zorundad ır. Bu süre içinde onaylanma-
yan kararlar hükümsüz kal ır ve bu suretle elde edilen bulgular,
hukuka ayk ırı olarak elde edilmiş say ılacağmdan, hüküm
gerekçesinde bunlara yer verilemez. Bu suretle maddede yeni
bir delil yasa ğı ihdas edilerek soruşturma ve kovuş turma ma-
kamlarmm uygulamaların ın insan hakları esaslar ına uygun
olmasının sağlanmas ı amaçlanm ıştır.	 -

İ lk metinde "bedenin tı bbi muayenesi" terimi kullanılmas ı
uygun görülmüş ve madde de bu şekilde yasala şmış tı .

Ancak madde, Kanun yürürlü ğe girmeden önce 25.5.2005
tarih ve 5353 say ılı kanunla, değiştirilmiştir.

Yap ılan düzenleme ile, beden muayenesi iç ve d ış beden
muayenesi olarak ikiye ayr ılmış, fakat d ış beden muayenesi
aynca düzenlenmemiştir. D ış beden muayenesi için, mahkeme,
lükim Veya Cumhuriyet savc ılığı tarafmdan bir karar verilme-
sine gerek bulunmay ıp soruş turma ve kovuşturma makamlar ı
bu işlemi kendileri yapabileceklerdir.

Buna karşı l ık, şüpheli veya sanığın vücudundan kan
veya benzeri biyolojik örneklerle, saç, tükürük, t ı rnak gibi
örnekler almmas ı da, iç beden muayenesine ili şkin şartlara
tabi tutulmu ş tur.

Diğer taraftan Cumhuriyet Savc ıs ı'nın iç beden muayenesi
ve vücuttan örnek alınmas ıyla ilgili kararı sadece soruşturma
evresiyle sınırlı değildir.
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TANIKIJK, 	 Ancak iç beden muayenesinin veya vücuttan örnek al ın-
BiuRK ış i	 mas ı, şüpheli veya sanığa isnat edilen suçla ilgili delil elde

İ N(EMES İ etmek amacma yönelik ve bu amaçla s ın ırl ı dır.
VE KE ŞİF İç beden muayenesi, şüpheli veya sanığın bedeni üzerinde

cerrahi müdahaleyi de gerekli k ıhyorsa, iç beden muayenesinin
veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler aimmas ı,
ancak tabip veya sa ğl ık mesleği mensubu diğer bir kişi tara-
fından yapılabilir.

Takip kavramı, uzman ve pratisyenlerle diş hekimlerini
de kapsar. Ancak uzmanli ğı gerektiren durumlarda muayene,
ilgili uzman tarafından yapılmalıd ır. Tabip dışında kalan sağlık
personelinin (ebe ve hem şirelerin) yapabilecekleri muayene
işlemleri, kendi mevzuatlarmm verdi ği yetkiyle sınırl ıdır.

Beden muayenesi için şüpheli veya sanığın r ızas ın ın olup
olmamas ın ın bir önemi bulunmamaktad ır.

Maddenin beşinci fıkrasmda, cinsel organlar veya anüs
bölgesinde yapilan muayenenin, iç beden muayenesi say ılacağı
belirtilmiştir. Ancak, örneğin ağız, burun veya kulak gibi vücut
boşluklarmda yap ılan muayene, iç beden muayenesi olarak
kabul edilemez.

Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi veya vücudun-
dan örnek alınmas ı iş leminin yasaya ayk ır ı olarak gerçekleş ti-
rilmesi halinde, elde edilen bulgularm delil olarak kullan ılmas ı
mümkün olmad ığı gibi, bu tür iş lemler beden bütünlü ğüne
müdahale niteliği taşıdığından, İIHAS in. 3'ün ihlal eder.

Şüpheli ve san ığın beden muayenesi ve vücudundan
örnek almmas ı, "Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik
incelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakk ı nda Yönetmelik" (BM-
CIFKTY) ile ayrıntıl ı olarak düzenlenmi ştir. Ayr ıntılı bilgi için
Yönetmelik]er bölümüne bakm ız.
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İHAS m. 3; CMK 76, 78,79 ve 80, 268; I3MC İFKTY m. 4, 5, TANIKlIK,

6 ve 18,19 ve 21'e; ATK m. 20; ATKUY n ı . 13'e; PVSK m. 13; B İ L İ RKİŞİ
JKDBY m. 8'e ve TCK m. 287'ye bakınız.	 İ NCELEMES İ

VE KE Şİ F

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek
alı nması (Değişik: 25.5.2005 - 53531n ı . 3 ile)

MADDE 76- (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amac ıy-
la, ma ğdurun vücudu üzerinde d ış veya iç beden muayenesi
yap ılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik
örnekterle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler al ınabilmesine;
sağlığın ı tehlikeye düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede
bulunmamak ko şuluyla; Cumhuriyet Savc ıs ı' nin istemiyle ya
da re'sen lükim veya mahkeme, gecikmesinde sak ınca bulu-

5353 say ılı kanunla Baş lığı ile birlikte değ i ş tirilen 76. maddenin
ilk metni şöyle idi:

"Diğer kişilerin beden muayenesi
MADDE 76 - (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amac ı yin, mağdu-

run bedeni üzerinde t ı bbi muayene yap ı labilmesine veya kan, saç, tükü-
rük, tırnak, cinsel salg ı gibi örnekler al ı nabilmesi ne; sağlığın ı tehlikeye
düşürmemek koşuluyla, Cumhuriyet Savcı s ı ' ııı n istemiyle ya da re'sen
hakim veya mahkeme tarafIndan karar verilebilir.

(2) Çocuğun soy bağı n ı n araş tırı lmas ı na gerek duyulmas ı halinde,
bu araştı rman ın yapılabilmesi için, birinci fikra hükmüne göre karar
al ı nmas ı gereklidir.

(3) Tan ıkl ıktan çekinme sebepleri ile nıuayeneden veya bedenden
örnek al ı nmas ı ndan kaçı n ı labilir. Çocuk ve akı l hastas ı n ı n çekinmesi
konusunda kanuni temsilcisi karar verir, Çocuk veya ak ıl hastas ı n ı n,
tan ıklığın hukuki anlam ve sonu çlann ı algı layabilecek durumda olma-
s ı halinde, görüşü de al ı n ı r. Kanuni temsilci de şüpheli veya san ı k ise
bu konuda hakim taraJindan karar verilir. Ancak, bu halde elde edilen
deliller davan ı n ileri aşamalarında şüpheli veya san ı k oln ıayan kanuni'
ten ısilcinin izni oln ı adıkça kullan ı lamaz.

(4) Bu madde gereğ ince al ı nacak hökin ı veya mahkeme kararlanna
itiraz edilebilir."
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JANIKUK, nan hallerde Cumburiyet Savc ıs ı tarafından karar verilebilir.
BftiRKi Şi Cumhuriyet Savc ıs ı'nın kararı, yirmidört saat içinde hakim

iNCEM[si veya mahkemenin onayma sunulur. Hakim veya mahkeme,

VE KE ŞiF yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar
hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullan ılamaz.

(2)Mağdurun rızas ının varlığı halinde, bu işlemlerin ya-
pilabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına
gerek yoktur.

(3) Çocuğun soy bağın ın araştır ılmas ına gerek duyul-
mas ı halinde; bu ara ş tı rman ın yap ılabilmesi için birinci fıkra
hükmüne göre karar al ınmas ı gerekir.

(4) Tan ıklıktan çekinme sebepleri ile rrtuayeneden veya
vücuttan örnek al ınmas ından kaç ın ı labilir. Çocuk ve ak ı l
hastasmın çekinmesi konusunda kanuni temsilcisi karar ve-
rir. Çocuk veya akıl hastas ının, tan ıklığın hukuki anlam ve
sonuçlarını algılayabilecek durumda olmas ı halinde, görü ş ü
de alın ır. Kanuni temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda
hakim taraf ından karar verilir. Ancak, bu halde elde edilen
deliller davan ın ileri aşamalarmda ş üpheli veya san ık olma-
yan kanuni temsilcinin izni olmad ıkça kullan ılamaz.

(5) Bu madde gereğince verilen h5kim veya mahkeme
kararlarına itiraz edilebilir.

AÇIKLAMA: Maddenin ilk şeklinde beden üzerinde tıb-
bi muayene teriniine yer verilmişti. Ancak bu madde de, 75.
maddede yapılan değ işiklik doğrultusunda, baş lığı ile birlikte
25.5.2005 tarih ve 5353 say ı l ı kanunla, değiş tirilmiş tir.

Mağdurun bedeni üzerinde muayene yap ılması hususun-
da, iç ve d ış beden muayenesi ay ır ım ına yer verilmemi ş tir.

Mağdurun r ızas ı, özel bir hukuka uygunluk sebebi kabul
edilmiştir. Ancak çocu ğun soy bağının araş tırılmas ı için, r ıza
yeterli olmayıp birinci fıkraya göre karar alınmas ı şarttı r.
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ÇHS m. 12; AY. m. 17/2, 38/6; CMK m. 45, 48, 75, 78, TAHIKUK,
217/2, 268; 2659/20 ve BMG İFKTY m. 7, 8, 9 ve 10'a; JKDBY BiL İ RK İŞİ
m. S'e; ATKUY m. 13'e; TCK m. 6/1-b; MK m. 282-284'e ba- İ NCELEMES İ
k ınız.	 VE KE Şİ F

Kadının muayenesi

MADDE 77 - (1) Kad ınm muayenesi, istemi halinde ve
olanaklar elverdiğinde bir kadm hekim tarafından yap ıl ır.

AÇIKLAMA: Tasar ıda 80. madde olarak düzenlenen bu
hüküm, "Kad ın ın muayenesi, olanaklar elverdiğinde bir kad ın be/am
tarafindan yapı l ır.Buna olanak bulunmad ığında, muayene edilecek
kadı n ın bir yak ı n ı veya başka bir kadı n muayene s ıras ı nda haz ır
bulundurulur." şeklinde idi. Madde gerekçesinde de, bu düzen-
lemenin 'genel ahlak anlay ışı na uygun.. olduğu" belirtilmiş ti. Alt
Komisyonda bu hüküm k ısmen yumu ş ahlarak, muayenenin
kadm hekim tarafından yap ılmas ı, kadının istenıine bırakılmış-
tır. Madde Adalet Komisyonu görü şmelerinde sert tartışma-
lara neden olmuştur. Komisyon üyelerinden baz ılar ınca "hem
!ıekin ılik mesleğine karşı benz de şüpheli veya sanığa karşı cin siyet
ayırı mcı lığı " yaptığı belirtilerek bu düzenleme eleştirilmiş ve
maddenin Tasar ı metninden ç ıkarılmas ı konusunda önerge
verilmiştir. Bu önerge kabul edilmediği gibi, ikinci cümlenin
metinden çıkarılmak suretiyle maddenin yeniden düzenlenme-
si hususunda verilen önerge de Adalet Komisyonu'nda kabul
görmemiştir. Maddenin Genel Kurulda görü şülmesi s ırasmda
da yoğun tartışmalar yaşanmış tır. Madde, Irfan Gündüz ve
arkadaşlarının verdikleri önerge do ğrultusunda, oya sunulmu ş
ve bu şekliyle kabul edilmiştir."

" Tutanaklarla Ceza Muhakernesi Kanunu, Adalet Bakanl ığı yayını,
Ankara 2005, s. 310-358. Genel Kurulda madde üzerinde yap ılan
görüşmeler için 3.12.2004 tarihli Genel Kurul Oturum tutana ğına
bak ın ı z.
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lM4 İ KLI	 Maddede açıkça belirtilmiş olmamakla birlikte muayene
B İ ÜRKi Şİ edilecek kadm, şüpheli veya san ık olabileceği gibf mağdur ve

İ NCEMEs İ diğer bir kiş i de olabilir. Muyene, hem iç hem de d ış beden
VE KF ş F muayenesini kapsar.

• Yönetmeliğe göre muayene edilecek kad ınm talebine rağ-
men bir kadın tabibin bulunmasma olanakların elvermediği
durumlarda; muayene s ırasında tabip ile birlikte bir ba ş ka
kad ın sağl ık mesleği personelinin bulundurulmasma özen
gösterilir (BMGIFKTY m. 11). Ancak, Adalet Komisyonu'nda
kabul edilen madde metninde bulunan ve bu hükümle ben-
zerlik ta şıyan cümlenin metinden ç ıkarılmış olmas ı karşısm-
da, Yönetmeliğin bu hükmünün kanuna ayk ır ı olduğu ileri
sürülebilecektir.

Erkeğin muayenesinde, muayene edecek hekimin cinsi-
yetinin 	 yoktur.

İHAS m. 14; Birleşmiş Milletler Kad ınlara Karşı Her Türlü
Ayırımc ılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) m. 1, 2,4, 5 ve
12; CMK m. 75 ve 76'ya bak ınız.

Moleküler genetik incelemeler

MADDE 78- (1)75 ve 76 nc ı maddelerde öngörülen iş lem-
lerle elde edilen örnekler üzerinde, soybağm ın veya elde edilen
bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olma-
dığınm tespih için zorunlu olmas ı hMinde moleküler genetik
incelemeler yap ılabilir. Alman örnekler üzerinde bu amaçlar
dışında tespitler yap ılmasma yönelik incelemeler yasakt ır.

(2) Birinci fıkra uyarmca yap ılabilen incelemeler, bulunan
ve kime ait oldu ğu belli olmayan beden parçalar ı üzerinde
de yap ılabilir. Birinci fıkran ın ikinci cümlesi, bu lülde de
uygulan ır.
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AÇIKLAMA: Madde, çoğu kez soybağı veya ele geçirilen IANIKIIK,

materyalin şüpheliye, sanığa veya mağdura ait olup olmadığı B İ L İ RE İŞ I

konusunda duyulan ku şkularm giderilmesi amac ıyla düzen- NcELEMS İ

lenmiştir. Bu konudaki kuş kular, genellikle "moleküler genetik yI KE Şİ F

inceleme" yap ılmaks ızm giderilmemektedir.

Bu hüküm, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun
Sla ve Slf paragraflarına paralel olarak düzenlenmi ştir.

CMK m. 75, 76, 79, 80, 159, 217/2'ye; 2659/20'ye; BM-
GIFKTY m. 12,13 ve 14'e;JKDBY m. S'e; ATKUY m. 13'e
bakmız.

Hakimin karan ve inceleme yapılması

MADDE 79 -(1)78 inci madde uyarınca moleküler genetik
incelemeler yapılmasma sadece hAkim karar verebilir. Kararda
inceleme ile görevlendirilen bilirki şi de gösterilir.

(2) Yapilacak incelemeler için resmen atanan veya bilir-
kiş ilikle yükümlü olan ya da soru şturma veya kovu şturmay ı
yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruş-
turma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilAt yap ıs ı
itibarıyla ve objektif olarak ayr ı bir birimine mensup olan
görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, tek-
nik ve teşkilat bakımmdan uygun tedbirlerle yasak moleküler
genetik incelemelerin yap ılmas ın ı ve yetkisiz üçüncü kişilerin
bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. incelenecek bulgu,
bilirkişiye ilgilinin adı ve soyad ı, adresi, doğum tarihi bildi-
rilmeksizin verilir.

AÇIKLAMA: Maddeye göre, moleküler genetik incele-
meler yap ılmasına sadece hakim karar verebilecektir. Kararda,
görevlendirilen bilirkişi de gösterilecektir.
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TAN İ lIJK,	 İkinci fıkrada, bilirkişi olarak görevlendirilebilecek kiş i-
B İ LiRKİŞ i	 lerin nitelikleri, yasak genetik inceleme yap ılmamas ı ve elde

İ NCELEMESi edilecek bilgilerin d ışarıya s ızmamas ı için almmas ı gereken
VE KE ŞiF 

önlemler düzenlenmi ş tir. Yönetmeliğin 13. maddesinin son
fıkrasmda; moleküler genetik incelemeler aç ıs ından, teşkilat
yap ıs ı itibar ıyla üniversiteler, Emniyet Genel Müdürlü ğü,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Adli Tıp Kurumu objektif
olarak ayr ı birimler sayılmışlard ır.

CMK m. 63/2, 64/1-3, 78'e; BMG İFKTY m. 13'e; 2659/20
ve ATKUY m. lYe ve TCKm. 287'ye bak ın ız.

Genetik inceleme sonuçların ın gizliliği

(Değ işik: 25.5.2005 - 53531n ı . 4 ile)

MADDE 80— (1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümkrine
göre alman örnekler üzerinde yap ılan inceleme sonuçlar ı,
kiş isel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullan ı lamaz;
dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan ki şiler tara-
fından bir başkasma verilemez.

(2) Bu bilgiler, kovu ş turmaya yer olmad ığı kararına itiraz
süresinin dolmas ı, itiraz ın reddi, beraat veya ceza verilmesine
yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi lüllerinde Cumhuriyet
Savcıs ı 'nın huzurunda derhM yok edilir ve bu husus dosya-
sında muhafaza edilmek üzere tutana ğa geçirilir.

5353 say ı l ı kanunla de ğ iş tirilen 80. maddenin ilk metni ş öyle idi:
"MADDE 80 - (2) 75, 76 ve 78 inci maddeler hükümlerine göre

al ınan örnekler üzerinde yap ılan inceleme sonu çlan, ki ş isel veri ı rite-
liginde olup, başka bir amaçla kullan ılamaz; dosya içeriğini öğrenme
yetkisine sahip bulunan kişiler tarafindan bir ba şkas ı na verilemez. Bu
bilgiler, kovu ş turn ıaya yer clmadiği karanna itiraz süresinin dolmas ı ,
itiraz ı n reddi veya hükmün kesinle şmesi hallerinde en geç on gün içinde
Cumhuriyet Savcı s ı 'n ı n huzurunda yok edilir ve bu husus dosyas ı nda
muhafaza edilmek üzere hüanağa geçirilir"
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AÇIKLAMA: İlk metinde vücuttan alman örnekler üze- TAN İ lUK,

rinde yap ılan inceleme sonuçlarm ın, "hükmün" kesinleşmesi BiL İ RKi Ş i
halinde yok edilmesi öngörülmekte idi. Dolay ıs ıyla, hüküm İ NCELEMES İ
çeşitleri aras ında herhangi bir ay ır ım yapılmamıştı .	 VE KE Ş iF

Madde, 25.5.2005 tarih ve 5353 say ılı kanunla, mahku-
miyet halinde kişisel verilerin muhafaza edilmesi amac ıyla

değ iştirilmiştir.

Bu düzenlemeyle, "her türlü" hükmün değil, sadece beraat
veya ceza verilmesine yer olmad ığı kararlarmm kesinleşmesi
hallerinde bu bilgilerin yok edilmesi kabul edilmi ş, böylece,
özellikle mahkumiyet halinde bilgilerin muhafazas ı mümkün

k ılmmıştır. Verilerin korunmas ı Yönetmeliğin 17. maddesi ile

düzenlenmiş tir.

Aİ}JM, kişinin iradesine ayk ırı olarak yap ılan tıbbi müda-

haleleri, bu bağlamda alkol, kan ve DNA incelemelerini özel
yaşam kapsammda değerlendirmektedir. Bu inceleme sonu-
cunda ortaya ç ıkan kişisel veriler de özel yaşamm ayr ılmaz

bir parças ını oluşturduklar ı rıdan IHAS m. 8 kapsammdad ır.
Bir başka ifadeyle İHAS m. 8'deki güvenceler kişisel yerlerin

korunmas ında da geçerlidir. Dolay ıs ıyla, kişisel verilerin hu-

kuka aykırı olarak kaydedilmesi, toplanmas ı ve depolanmas ı,

IHAS m. 8'i ihlal edecektir.

Diğer taraftan kişisel yerlerin hukuka ayk ır ı olarak kay-
dedilmesi, ele geçirilmesi veya bir başkas ına verilmesi TCK
Madde 135-138'de suç olarak düzenlenmiş olup bu suçların -

kamu görevlisi tarafından işlenmesi suçun nitelikli halini

teşkil etmektedir.

CMK m. 75, 76, 78,153, 157,172, 173, 209/2, 223, 271/4,
272/3,275/1, 293/1,296/2, 302/l'e; BMC İPKTY m. 14'e; TCK

nı. 287'ye bak ın ız.

Gözübüyük/Gölcüklü> s. 335 (578/c); Tezcan/Erdem/Sancak-
dar, s. 385
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rMlIKur

B İ Lİ RKİŞ i

İ NCELEMES İ

VE KE Şİ F

Fizik kimliğin tespiti

(Değişik: 25.5.2005 - 53531m. 5 ile)60

MADDE 81 - (1) Üst sm ır ı iki yil veya daha fazla hapis
cezas ın ı gerektiren bir suçtan dolay ı şüpheli veya san ığın,
kimliğinin teşhisi için gerekli olmas ı halinde, Cumhuriyet
Savcıs ı'nm emriyle foto ğrafı, beden ölçüleri, parmak ve avuç
içi izi, bedeninde yer alm ış olup teşhisini kolayla ştıracak diğer
özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda almarak, soru şturma
ve kovuş turma işlemlerine iliş kin dbsyaya konulur.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı kararma itiraz süresinin
doiması, itirazm reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olma-
d ığı kararı verilip kesinle şmesi hallerinde söz konusu kay ıtlar
Cumhuriyet Savcıs ı'nm huzurunda derhM yok edilir ve bu
husus tutanağa geçirilir.

AÇIKLAMA: Madde, 25.05.2005 tarih ve 5353 say ı l ı
kanunla değiştirilmiş tir. Yap ılan değiş iklikle, Mkim karar ı
a ı'anmasından vazgeçilmiş, bu konuda as ıl yetki Cumhuriyet
Savc ısına verilııı iş tir. Cumhuriyet Savc ıs ı bu konuda sözlü
emir verebilecektir.

İkinci fıkrada yap ılan değişiklik ile, 80. maddenin değişik
ikinci fıkras ıyla paralellik sa ğlanmıştı r.

Ğo 5353 say ı l ı kanunla değiştirilen 81 inci maddenin ilk metni şöyle
idi:

"MADDE 81 - (1) üst s ı n ırı iki y ı l veya daha fazla hapis cezas ı n ı
gerektiren bir suçtan dolay ı şüpheli veya san ığın, kimliğini>i teşhisi için
gerekli olmas ı halinde, Cumhuriyet Savcı s ı veya hdkim kararıyla,fo ı oğ-
rafi, beden ölçüleri, pannak ve ayak izi, bedeninde yer alm ış olup teşhisi-
ni kolaylaş t ı racak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda al ı narak,
soruş turma ve kovuş tunna işlemlerine ilişkin dosyaya konulur.

(2) Kovuş turmaya yer olmad ığı veya beraat kararı verilmesi höllerin-
de söz konusu kay ı tlar Cumhuriyet Savcıs ı 'n ın huzurunda derhdl yok
edilir ve bu husus tutanağa geçirilir."
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Bu hükme göre, fizik kimliğin tespiti teşhis için gerekli ise JAN İ KIIK,

yap ılabilecektir. Olay yerindeki bir izin şüpheli veya san ığa ait Bil İ RKİŞİ
olup olmadığının tespih, şüpheli veya sanığın kimliğinin öğre- İ NCELEMES İ
nilememiş olmas ı ya da tanık tarafmdan teşhisinin gerekmesi VE KE Şİ F
bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Fizik kimliğin tespiti, Yönetmeliğin 15. maddesi uyarınca
yapılacak ve şüpheli veya sanığın kimlik tespitine yarayabile-
cek vücut izleri ile sesi ve görüntüleri, fizik kimli ğin tespitinde
kullanılan diğer teknik yöntemler ile kayda al ınarak, soruştur-
ma ve kovuştıırma işlemlerine iliş kin dosyaya konulacaktır. Bu
konuda ayrıntı lı bilgi için Yönetmelikler bölümüne bak ınız.

CMK m. 80 açıklamasına ve in. 161'e; BMG İFKTY m. 15,
16 ve 17'ye bakm ız.

Yönetmelik

MADDE 82 - (1) 75 iM 81 inci maddelerde öngörülen i ş
lemlerin yap ılmas ı ile ilgili usuller yönetmelikte gösterilir.'

Keşif

MADDE 83 - (1) Ke ş if, hakim veya mahkeme veya
naip hakim ya da istinabe olunan hakim veya mahkeme ile
gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savc ısı
tarafından yapılır.

(2) Keş if tutanağma, var olan durum ile olay ın özel ni-
teliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delillerin
yokluğu da yazılır.
61 Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik lncelemeler ve

Fizik Kimliğin Tespiti Hakk ında Yönetmelik 01.06.2005 tarihli ve
25832 say ıl ı RG de yay ımlanarak aynı tarihte yürürlü ğe girmiştir.
Yönetmelikler bölümüne bak ın ız.
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JANIKE İ K,

B İ EiRKİŞİ

INCELEMESI

VE KE Şİ F

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 78. maddesinin kar şı lığı
olup içerik itibariyle iki hüküm arasmda fark yoktur.

Keş fin olay yerinde yap ılmas ı şart değildir; duru ş ma
salonunda da keşif yapılabilir. Ancak keşif, "olayı n yer zaman,
hava gibi şart/anna uygun olarak yap ı lmal ıdı r."

Keş fi kural olarak hakim yapar. Gecikmesinde sak ınca
bulunan hallerde Cumhuriyet Savc ısma da bu yetki verilmiş tir.
Keş if açısmdan gecikmesinde sak ınca bulunan hal kavram ı;
"derhöl keş if yapı lnıadığı takdirde suç belirtilerinin, suç ı in delil/en-
nin kaybolmas ı ihtinıalini" ifade eder.

CMK m. 84, 85, 209/1'e bak ın ız.

Keşifte, tanık veya bilirki şinin dinlenmesinde buluna-
bilecekler

MADDE 84- (1) Ke şif yap ılmas ı s ırasmda şüpheli, san ık,
mağdur ve bunlar ın müdafii ve vekili haz ır bulunabilirler.

(2) Tan ık veya bilirkişinin duruşma s ıras ında haz ır bu-
lunamayacağı veya oturduğu yerin uzaklığı nedeniyle bu-
lunmas ının güç olduğu anlaşıhrsa, bu tanık veya bilirkiş inin
dinlenmesinde de birinci ftkra hükmü uygulan ı i-.

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tan ıklardan
birinin gerçeğe uygun tan ıklık etmesine engel olabilecekse, o
işte şüpheli veya san ığın bulunmamas ına karar verilebilir.

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakk ı olanlar, işin geri
b ırakılmas ına neden olmamak koşuluyla, işlerin yap ılmas ı
gününden önce haberdar edilirler.

(5)Şüpheli veya san ık tutuklu ise, hükim veya mahkeme
tarafmdan ancak zorunlu sayılan lüllerde keşifte hazır bulun-
durulmas ına karar verilebilir.
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AÇIKLAMA: Madde; CMUK'un 162. maddesinin kar şılığı TANIKLIK,

olup söz konusu madde hükmüne benzer şekilde düzenlenmiş giUg şı
olmakla beraber her iki hüküm arasmda bazı farkhiıklar vard ır. 1NCELFMFSI

Yeni düzenlerneyle, CMK ile getirilen şüpheli kavram ı metne 
VE KE Şİ F

eklenmiştir. Uçüncü fıkra başmda, şüpheli ve san ığın yan ı s ıra
mağdur terimine yer verilmiş , fakat fıkranın devam ında, tanık
dinlenmesi s ırasında hazır bulunmamasma karar verilebilecek
kişiler aras ında "mağdur" say ılmamıştır. Ayr ıca 162. maddenin
son fıkras ı buraya al ınmamıştır.

Maddenin (4) numaral ı fıkras ı, CMUK'un 162. maddesi-
nin dördüncü fıkras ı hükmü ile tamamen aynıd ır. Yargıtay,
CMUK'un 162. maddesinin 4.fıkrasmm uygulamas ına ilişkin
olarak verdi ği bir kararda, bu kuraim emredici bir nitelik ta-
şımad ığı sonucuna Ulaşmış tır 62

Ancak, keşif sırasında hazır bulunmaya hakk ı olanların,
bulunmalar ına imkan sağlanmamış olmas ı halinde, adil ve
dürüst bir yargılamadan söz edilemez. San ık bu yüzden savun-
masmı gereği gibi yapamam ışsa, savunma hakk ı kıs ıtlamnış
say ılacağından !HAS m. 6/3'de ihlal edilmi ş olur. Bu nedenle,
keşfirı daha sonraki bir tarihte yap ılmas ı mümkün ise, sanık ve
müdafinin mazeretleri mahkemece dikkate al ınmalıd ır.

CMK m. 58/3, 68, 280, 181/2, 200, 203, 204'e bakm ız.

Yer gösterme

(Değiş ik: 25.5.2005 - 53531m. 6 ile)

MADDE 85.— (1) Cumhuriyet Savc ısı, kendisine yükle-
nen suç hakkında aç ıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer
gösterme işlemi yaptı rabilir. 250 nci maddenin birinci f ıkras ı
kapsam ına giren suçlar söz konusu oldu ğunda, adli kolluk
amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir.

' YCGK: 22.5.1995- 9/129 - 156.
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(2)Soruşturmay ı geciktirmemek kayd ıyla, müdafi de yer
gösterme işlemi s ıras ında haz ır bulunabilir.

(3)Yer gösterme işlemi, 169 uncu maddeye uygun olarak
tutanağa bağlan ır.

AÇIKLAMA Tasanda yer göstermeye ilişkin bir hüküm
bulunmuyordu.

Bu madde Adalet Komisyonu tarafmdan Tasar ıya eklen-
mişti ve yasalaşan ilk metin "(J) Yer gösterme işlemi hakkı nda 83
ve 84. madde hükümleri uygulan ır." şeklinde idi.

Ancak madde, uygulamada karşılaşılabilecek tereddüt-
jeri gidermek amac ıyla 25.5.2005 tarih ve 5353 say ı l ı kanunla
değiştirilmiş tir. Değişiklik Teklifinin Adalet Komisyonu'nda
flrüşülmesi s ırasmda özellikle kolluk amirine yer gösterme
yetkisi veren birinci fıkranm ikinci cümlesi üzerinde sert tar-
tışmalar yap ılmış, bu düzenlemenin hukuk devleti ilkesiyle
bağdaşmadığı ileri sürülmüştür.0 Genel Kurulda da benzeri
görüşler ileri sürülmesine ra ğmen, madde oy çokluğuyla kabul
edilmiştir."

Adalet Komisyonu Raporuna göre, bu değişiklikle yer
gösterme işleminin hukuki niteliği açıkliğa kavuşturulmuştur.
Buna göre:

a. Bu işleme ancak soruşturma evresinde başvurulabilir.

b. Yer gösterme, yüklenen suç konusunda aç ıklamada
bulunmama hakkm ı kullanmış olan şüpheli aç ısmdan geçerli
değildir ve yüklenen suç konusunda aç ıklamada bulunan
şüphelinin bu aç ıklamalarmm doğruluğunu kontrol etmek
için yaptırılabilir.

° Tutanakiarla Ceza Muhakemesi Kanunu, Adalet Bakanl ığı yay ı-
nı, Ankara, 2005, s. 373-388.

" Genel Kurul görü şmeleri için 25.05.2005 tarihli Oturum tutanak-
lanna bakınız.

144



Ceza Muhakemesi Kanunu

TANIKEİ K,

BiURKi Ş

iNCE[FMES İ

VE KE Ş iF

c. 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. madde-
sinin birinci fıkras ı kapsamına giren suçların soruş turmas ı çer-
çevesinde, kolluk amiri de yer gösterme i şlemi yaptırabilir.

d. Yer gösterme işlemi yap ıl ırken, soruş turmay ı geciktir-
memek kayd ıyla müdafi de hazır bulunabilir.

e. Yer gösterme işlemi bir tutanağa bağlanır. Tutanağın
169. maddedeki hususlar ı içermesi gerekir.

Yasalaşan ilk metinde yer gösterme, bir tür ke şif olarak
düzenlenmişti. Yap ılan değ iş iklikle, "yüklenen suç konusunda
aç ı klamada bulunan şüphelinin bu aç ıklamalann ı n doğruluğunu.
kontrol etmek için yapt ın (an bir işlem" haline getirilmiştir. Bu
işlemle şüphelinin aç ıklamalarının doğruluğu, yer gösterme
s ırasında yap ılacak tespitler ve işlenmiş olan suçla ilgili olarak
gösterilen yerden elde edilecek bulgular, suçun iz, eser ve
belirtileri, şüphelinin aç ıklamalar ıyla karşılaştır ılacak; açık-
lamalarınm, elde edilen bulgularla uyumu kontrol edilerek
aç ıklamalann ın doğru olup olmad ığı öğrenilmeyeçali şı lacak-
tır. Bu işlem s ıras ında, şüphelinin söylediklerinin de tutana ğa
yazılacağında ku şku yoktur. Ayrıca yer gösterme, tutanağa
bağlanmas ı sebebiyle, işlem sonunda elde edilen delillerin
kaybolmamas ın ı sağladığı için koruma tedbiri özelli ğine de
sahiptir. Bu özellikleri dikkate al ınd ığında yer gösterme, hem
bir delil araştırmas ı ve koruma tedbiri hem ifade alma hem de
delillerin değerlendirilmesini sağlayan, kendisine özgü karma
bir usul işlemi olarak ortaya ç ıkmaktadır.

Yer gösterme, Cumhuriyet Savc ıs ı ve baz ı suçlarla (CMK
m. 250) ilgili olarak da kolluk amiri tarafından yaptır ılabilir.
Bu nedenle amir d ışındaki kolluk mensuplarının yaptıracağı
yer gösterme işlemi sonunda elde edilen deliller, hukuka ay-
kırı olarak elde edilmiş olacağından hükme esas almamaz (m.
217/ 2)65 Meğerki bu husus, hakim veya mahkeme huzurunda
sanık tarafından doğrulanm ış olsun (m. 148/4).

65 Yurtcan, Erdener, Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ve Yorumu, lstan-
bul 2005, s. 56.

145



Ceza Muhakemesi Kanunu

TANIKE İ l,	 Diğer taraftan, CMK m. 213'e göre; ifadeler aras ında
B İ IJRKI Şi çelişki bulunmas ı halinde, duru şmada sanığın kolluk ifadesi-

iNCElEMES İ nin okunmas ı, bu ifadenin müdafi haz ır bulunmak suretiyle
VE KE ŞİF 

alınmış olmasına bağlı dır. Bu itibarla CMK m. 250'de yaz ı l ı
suçlarla ilgili olarak kolluk amiri taraf ından yaptır ılacak yer
gösterme işlemi s ırasında şüphelinin tespit edilecek ifadesinin
duruş mada okunabilmesi için, (sn ığm hakim veya mahkeme
huzurunda doğrulamas ı hariç) işlem s ırasında müdafinin de
hazır bulunmu ş olmas ı şarttır. Ayrıca yer gösterme sonunda
elde edilen detillerin duru şmada ortaya konulmas ı ve hükme
esas alinması, 148/4'deki dürum hariç, işlem s ırasmda müda-
finin hazır bulunmasına bağ lıd ır. Bir başka ifadeyle, müdafi
hazır bulunmaks ızın kolluk amiri tarafından yaptır ılan yer
gösterme işlemi hukuka ayk ır ıd ır.

Yer gösterme, şüphelinin aç ıklamaların ın do ğruluğunu
kontrol için yaptırıldığına göre, müdafinin de haz ır bulunmas ı
koşuluyla, şüphelinin yüklenen suçla ilgili olarak kollukta aç ık-.
lamada bulunmuş olmas ı, yer gösterme işlemi için yeterlidir.
Şüphelinin bu ifadesini, Cumhuriyet Savc ıs ı huzurunda ifadesi
alın ırken reddetmesi veya kolluktaki aç ıklamaların ın zora da-
yalı olduğunu ileri sürmesi, yer gösterme i şlemi yaphrılmasma
engel değildir. Çünkü, müdafi haz ır bulunmak koşuluyla kol-
lukta alman ifadenin, mahkeme hi ızurunda doğrulanmasa bile
hükme esas almmas ı mümkündür. Bu husus, 148. maddenin
4. fıkrasınm karşıt anlam ından ortaya ç ıkmaktadır.

Yer göstermenin Cumhuriyet Savc ıs ı veya kolluk amiri
tarafmdan yaptır ılabileceğine ilişkin hüküm, şüpheli veya
sanığın haklarını korumaya yönelik oldu ğundan, bu ki şilerin
dışında kalanlara kolluk memurlar ı tarafından yer gösterme
işlemi yaptırılmasmda hukuka ayk ırılık yokturP

Hükümlü ve tutuklular ın yer gösterme amac ıyla ceza
infaz kurumu veya tutukevinden al ınmaları da mümkündür.

Onver/Hakeri, Soru/arta Ceza Muhakernesi Hukuku, Ankara 2006,
s. 93-98.
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Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Deva- IANIKE İ K.
m ı Süresince Al ınacak ilave Tedbirler Hakk ında KHK'nin BiHRK İŞ I
11.01.2003 tarihli ve 4778 say ı l ı kanunla değiş ik 3. fıkrasmm (c). İ NCELFMES İ
bendinde, hükümlü ve tutuklular ın yer gösterme ve maddede VE KE Şİ E
sayılan diğer işlemler için Bölge Valisinin teklifi üzerine, C.
Başsavcıs ı'nm talebi ve hakim karan ile her seferinde dört günü
geçmemek üzere ceza infaz kurumundan veya tutukevinden
almabilecekleri belirtilmektedir.

CMK m. 2/1-c, 83, 84, 145/5, 148/4, 164, 169, 213, 250'ye
vë YGIY m. 28'e;430 say ılı KHK m. 3/c (11.01.20034778 ile
değişik) bakımz.

Ölünün kimliğini belirleme ve adli muayene

• MADDE 86- (1) Engelleyici sebepler olmad ıkça ölü mua-
yenesinden veya otopsiden önce ölünün kimli ği her suretle ve
özellikle kendisini tan ıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde
edilmiş bir şüpheli veya san ık varsa, teşhis edilmek üzere ölü
ona da gösterilebilir.

(2)Ölünün adli muayenesinde t ıbbi belirtiler, ölüm zaman ı
ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular saptan ır.

(3) Bu muayene, Cumhuriyet Savc ısı'nm huzurunda ve
bir hekim görevlendirilerek yap ılir.

AÇIKLAMA: Bu hükümle düzenlenen ölünün kimli ğinin
belirlenmesi ve ölü muayenesine, CMUK'un otopsiyi de dü-
zenleyen 79, maddesinin birinci f ıkrasmda ve 80. maddede yer.
verilmişti ve bu hükümlere göre söz konusu işlemler, hakim•
veya savc ı tarafından hekimin huzurunda yap ılacaktır.

Bu düzenlemenin CMUK' tan farkı, ölünün adli muaye-
nesinin savcı tarafından değil, hekim tarafından yap ılmasıd ır. -
Hekimin uzman olup olmamasının önemi yoktur. Adli müa-
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yene yaptırma ve hekim görevlendirme yetkisi ise sadece C.
Savcıs ına verilmiş tir.

CN4K m. 2/1-a, b, 87, SSve 89'a;ATKUY m. 18/a; MK m. 28,
30'a; 5490/m. 31ve 32'ye; TCK m. 64,130 ve 196'ya bakm ız.

Otopsi

MADDE 87 - (1) Otopsi, Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın huzu-
runda biri adli tıp, diğeri patoloji uzman ı veya diğer dallardan
birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim taraf ından ya-
pılır. Müdafi veya vekil taraf ından getirilen hekün de otopside
hazır bulunabilir. Zorunluluk bulundu ğunda otopsi i şlemi bir
hekim tarafından da yap ılabilir; bu durum otopsi raporunda
açıkça belirtilir.

(2)Otopsi, cesedin durumu olanak verdi ği takdirde, mut-
laka baş, göğüs ve kanım aç ılmas ın ı gerekhrir.

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi
etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi verilemez. Ancak, bu
tabibin otopsi s ırasında haz ır bulunmas ı ve hastalığın seyri
hakk ında bilgi vermesi istenebilir.

(4)Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi
yap ılmas ı için mezardan ç ıkarılabilir. Bu husustaki karar,
soruşturma evresinde Cumhuriyet Savc ısı, kovuşturma evre-
sirıde mahkeme tarafından verilir. Mezardan ç ıkarma karar ı,
araştırman ın amacım tehlikeye dü şürmeyecekse ve ula şı lmas ı
da zor değilse ölünün bir yakınına derhil bildirilir.

(5)Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken,
cesedin görüntüleri kayda alm ır.

AÇIKLAMA: CMIJK nı . 79'a göre, otopsi kural olarak
hakim huzurunda yap ılacaktır; Cumhuriyet Savös ı huzurun-
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da yap ılmas ı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kabul TANIKLIK,

edilmişti.	 l İ URKi Ş i

Yeni düzenlemeye göre otopsi, Cumhuriyet Savc ıs ı hu- İ NCElEMES İ

zurunda yap ı l ır Ancak kovu ş turnı a evresinde, gömülmü ş VE KE Şİ f

bulunan bir cesedin incelenmesi veya otopsi yap ılmas ı söz
konusu olursa bu takdirde gerekli karar, mahkeme tarafmdan
verilecektir.

Müdafi veya vekil tarafından getirilen hekimin otopside
bulunabilmesi, CMUK'da düzenlenmemiş ti. Bu olanağın
sağlanmas ı ile avukatın bu evrede belli delillerin saptanma-
s ına katk ıda bulunmas ı ve böylece "adil yargı lanma hakkı "n ın
güçlendirilmesi amaçla ıımıştır.

Otopsi yap ı l ırken, cesedin görüntülerinin kayda alma-
cağına iliş kin hükme, AIHM kararlar ı doğrultusunda yer
verilmiş tir.67

A İHM'e göre, iş kence veya kişilere karşı güç kullan ılmas ı
nedeniyle ölüm iddias ı üzerine, klasik otopsi ile yetinilmemesi
gerekir. Bu konuda Birle şmiş Milletler tarafmdan 1991 y ı l ında
kabul edilen "Yasa d ışı, Keyfi ve Yarg ı s ı z İnfazları n Önlenmesi ve
Soru ş turulması Hakkı ndaki K ı lavıız", savc ı lık ve tıbbi personel
tarafından yürütülen otopsiler için, bir otopsi protokol modeli
içermektedir. Bu belgenin giriş k ısmmda, çeliş kili durumlar söz
konusu olduğunda eksik, yetersiz bir inceleme veya raporun
uygun olmad ığı, detaylar ın atlanmasma f ırsat vermeyecek
şekilde haz ırlanan detaylı ve kapsamlı bir rapora ihtiyaç bu-
lunduğu belirtilmektedir.

Kılavuza göre şüpheli ve çelişkili bir biçimde meydana
gelen ölümün ardmdan detayl ı bir otopsi yap ılmas ı büyük
önem ta şımaktadır. Belgelendirme, bilgilerin kay ıtlara geçiril-

67 AtHM, Tanl ı/Türkiye Karar ı, 26129/95, Strazburg, 10 Nisan
2001.
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IANIKLtK, mesi de otopsi sonuçlar ın ın anlaml ı bir biçimde kullarıılmasm ı
l İ L İ Ki şİ 	 sağlamak için detayl ı olmalıd ır. Bölüm 2 (c) de, otopsi bulgu-

N(EftMES İ lann ın belgelenmesi için yeterli netlik ve say ıda foto ğrafın
VE KE ŞİF 

gerekli olduğu belirtilıniştir. Fotoğraflar kapsaml ı olmal ı ve
otopsi raporunda üzerinde yorum yap ılan yara veya hastal ık
işaretlerini teyit etmelidir.

Diğer taraftan otopsinin adli tabip de olsa tek tabip tara-
fından yap ılmamis ı gerekir.

Bu nedenlerle otopsinin belirtilen ko şullara uygun olarak
yap ılmamas ı nedeniyle ölüm sebebinin t ıbbi olarak tespit edi-
lememesi halinde Sözle şmenin 2. maddesi ihlal edilmi ş olur.

Adalet Bakanlığı , otopsi işlemlerinin yerine getirilmesi
konusunda, AIHM kararlarına da gönderme yaparak bir "Ge-
nelge" yayımlamış tı r.TM

CMKm. 86 ve 88'e; 5490/31, 32; 2659/17 ile ATKUY m.
10 ve 18'e bakm ız.

Yeni doğanın cesedinin adli muayenesi veya otopsi

MADDE 88 - (1) Yeni do ğanm cesedi üzerinde adli
muayene veya otopside, do ğum s ı rasında veya doğumdan
sonra yaşam bulgularmm varl ığı ve olağan süresinde doğup
doğmadığı ve biyolojik olarak ya şam ın ı rahim d ışında sür-
dürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama
yeteneği bulunup bulunmadığı saptan ı r.

CMUK Madde 82

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 82. maddesine paralel
bir düzenleme içermektedir. Bu maddeyle getirilen yenilik,

Adalet Bakanl ığı'n ın 23.11.2006 tarihli ve 136 say ı lı Genelgesi.
Bu genelge için, "httji://cigm. adalet.gov.tr/genelgeler'  internet
adresine bakmız.
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yeni doğan ın yaşama hakkmm bir belirtisi olarak, klasik adli rANIKLIK,
muayene veya otopsi i şlemlerinin yap ılmasmdan beklenen I İ URKİŞİ

amacm ötesinde, anan ın bedeni d ışmda yaşammm olgunlaşıp
olgunlaş madığmm veya yaşama yeteneğinin bulunup bulun- VE KE Şİ F
madığınm da saptanmasm ırı zorunlu hale getirilmesidir.

Yeni doğan ın cesedi üzerinde adli muayene veya otopsi
Cumhuriyet Savcıs ı'n ın huzurunda yap ılacaktır.

CMK m. 86 ve 88'e;5490/31 ve 32; 2659/17 ile ATKUY m.
10 ve 18'e bakm ız.

Zehirlenme şüphesi üzerine yap ılacak işlem

MADDE 89 - (1) Zehirlenme şüphesi olan hallerde or-
ganlardan parça alın ırken, görünen şekli ile organın tahribatı
tan ımlan ır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmu ş şüpheli
maddeler, görevlendirilen uzman tarafından incelenerek tahlil
edilir.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı veya mahkeme, bu incelemenin,
hekimin katılmas ıyla veya onun yönetiminde yap ılmas ına
karar verebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 83'e paralel olarak dü-
zenlenmiştir.

Kanun yapm ış olduğu bu düzenlemeyle, organlardan
parça alma karar ının verilmesinde otopsiyle ilgili hükümler-
den ayr ılmıştır. Zehirlenme şüphesi olan hallerde, parça alma
karan, soruşturma evresinde Cumhuriyet Savc ıs ı, kovuşturma
evresinde ise mahkeme taraf ından verilir.

Madde gerekçesi, maddede belirtilen i şlemleri s ıras ına
göre tekrar etmekten ibarettir. 	 -

CMK Madde 86,87 ve 88'e; 2659/17 ile ATKUY m. 10'a
bakmız.
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Yakalama ve Gözaih

Yakalama ve yakalanan kişi hakk ında yap ılacak i şlem-
ler

MADDE 90- (1) Aşağıda belirtilen lüllerde, herkes tara-
fmdan geçici olarak yakalama yap ılabilir:

a) Kişiye suçu iş lerken rastlanmas ı .

b)Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçmas ı olas ı-
liğmm bulunmas ı veya hemen kimliğini belirleme olanağın ın
bulunmamas ı .

(2) Kolluk görevlileri, tutuklama karar ı veya yakalama
emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bu-
lunan hMlerde; Cumhuriyet Savc ısına veya âmirlerine derhM
başvurma olanağı bulunmad ığı takdirde, yakalama yetkisine
sahiptirler.
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(3) Soruşturma ve kovuşturmas ı şikayete bağlı olmakla KORUMA
birlikte, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malüllük veya TEOBIRtERI
güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara
karşı işlenen suçüstü hallerirıde kiş inin yakalanmas ı şikayete

bağ lı değildir.

(4) (Değişik ğlkra: 25.5.2005 - 53531m. 7 ile) Kolluk, yaka-
landığı sırada kaçmas ını, kendisine veya başkalarına zarar
vermesini önleyecek tedbirleri ald ıktan sonra, yakalanan kişiye

kanuni haklar ını derhal bildirir.

(5) (Değişik flkra: 25.5.2005 - 53531itt. 7 ile) Birinci fıkraya
göre yakalan ıp kolluğa teslim edilen veya ikinci f ıkra uyar ın-

ca görevlilerce yakalanan kişi ve olay hakkmda Cumhuriyet
Savc ıs ına hemen bilgi verilerek, emri do ğrultusunda işlem
yap ılır.69

(6) Yakalama emrine konu i ş lemin yerine getirilmesi
nedeniyle yakalama emrinin ç ıkarılma amacının ortadan kalk-
mas ı durumunda mahkeme, lükim veya Cumhuriyet Savc ıs ı
tarafmdan yakalama emrinin derhM iadesi istenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un, yakalamayı düzenleyen
127 ila 131, maddeleri hükümlerini bir arada ve günümüz
Türkçesiyle aç ık bir şekilde düzenlemektedir.

Maddenin dört ve beş inci f ıkralar ı 25.5.2005 tarih ve 5353

sayılı kanunla değiştirilmiş olup değişiklikle ilgili olarak mad-
de gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir: "Koltuk, öncelikle,

yakalanan kişinin kaçmasznt ve kendisine veya ba şkaları na zarar

69 5353 say ı l ı Kanunla De ğ iş tirilen dördüncü ve be şinci fıkralar şöy-
le idi:
"(4)Kolluk, yakalanan ki şiye kanuni haklar ını derhal bildirir."
"(5) Birinci fıkraya göre yakalan ıp kolluğa teslim edilen veya
ikinci fıkra uyarıi ıca görevlilerce yakalanan ki ş i, düzenlenecek
soruşturma belgesiyle birlikte hemen Cumhuriyet Savc ılığına
gönderilir."
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KORUMA vermesini önleyecek tedbirleri alacak, daha sonra yakalanan ki ş iye ka-
rEDliltEli mini haklar ı n, bildirecektir. Böylece kol/akla ilgili mevzuat ile uyum

sağlanm ı5tı r.70 Ayrıca, yakalan ı arıın bir uzan t ı s ı olan bit tedbirlerin,
başka koruma tedbirleriyle karışmas ı önlen ıniş olmaktad ır.

Beşincifikrada yap ı lan değişiklikle, yakalanan kişilerin Cun ıhu-
riyet Savcı s ı huzuruna ç ıkarı lnıaks ız ı n, onun talimat ıyla gözaltı na
alı nabilmesi ınü,ııkün k ı l ı nm ıştır."

Kolluğun, yakalanan kişiye kanuni haklarm ı derhal bil-
direceğine iliş kin hüküm CMUK da yer alm ıyordu.Tasar ıda
da yer almayan bu hüküm (4. f ıkra) Tasar ıya AltKonı isyonda,
altınc ı fıkra ise Adalet Komisyonunda eklenmiştir. Yakalama
nedeninin bildirilmesi, yakalanan ki şinin kanuni haklar ına
girer. Bu hususun bildirilnı emesi, 141. maddenin 1. fıkrasm ın
(g) bendinde Devletten tazminat isteme nedenleri aras ında
sayılmıştır.

Kolluk, yakalanan ki şi ve olay hakk ında Cumhuriyet
Savc ısma bilgi verecek ve onun emrine göre hareket edecek-
tir; yoksa yakalanan ki ş iyi hemen Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın
huzuruna ç ıkarmayacaktır. Cumhuriyet Savc ısı, yakalanan ın
gözaltma alınmas ın ı, serbest b ırak ı lmas ın ı veya huzuruna
getirilmesini emredebilir.

Bir kişiyi geçici olarak durdurmak, yakalama say ılmaz;
yakalama say ılmas ı için kiş inin fiilen denetim alt ına almmas ı
gerekir. Denetim için araçlarm durdurulmas ı da mümkündür
(ADOAY m. 27).

Yakalama, kişi özgürlüğünün s ınırland ırılmas ıd ır. Kiş i
özgürlüğü, II-IAS m. 5 ve Anayasa M. 19 ile güvence altına

W PVSK ni. 13'ün dördüncü f ıkras ında, yakalanan kişilerin kaçmas ı
veya sald ı rıda bulunmas ınm önlenmesi bak ı m ından gerekli ted-
birlerin al ınacağı belirtilmiş, yakalama sebebinin bildirilmesine
iliş kin hükme ise be ş inci fıkrada yer verilmi ştir.
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alındığmdan, yakalaman ın, kanuna uygun olmamas ı halin- KORUMA

de, haks ız bir yakalama söz konusudur ve bu durum, haks ız TEOBIRtERI

yakalanan kişiye CMK m. 141'e göre tazminat isteminde bu-
lunma hakk ı doğurabileceği gibi, Sözle şmenin ihlali nedeniyle

bireysel başvuruda bulunma hakk ı da verir.

AİHM, yakalamanm kanuna ayk ırı olması halinde Sözleş-

menin ihlal edildiğini kabul etmektedir?1 Sözleşme, yakalana-

na birtakım haklar tan ımış tır. Bu haklar şunlard ır:

1) Yakalama sebeplerinin ve isnad ın en kısa sürede bil-

dirilmesi,

2)Yakalanan kişinin hemen hakim önüne ç ıkartılması,

3) Yakalama işlemine karşı yargı yoluna başvurma hak-

kı,

4)Haks ız yakalama nedeniyle tazminat isteme hakk ı .

Yakalanan ın bu haklardan yoksun b ırak ılması da sözleş-

menin ihlali sonucunu doğurur ([HAS m. 5/2, 3,4, 5).

tHAS 5/1 c'de "Bir suç iş lediği ş üphesi altı nda olan yahut suç

işlemesine veya suçu i şledikten sonra kaçmas ı na engel olmak zorun-

luluğu inancı n ı doğuran makul nedenlerin bulunmas ı dolayısıyla, bir
kimsenin yetkili merci önüne ç ıkarı lmak üzere" yakalanabilec ği

• hüküm altma al ınmıştır.

AY. Madde 19/3'de "HjŞki ın karar olmadan yakalama, an-
cak suçüstü halinde veya gecikmesinde sak ı nca bulunan hallerde

• yap ılabilir; bunun şartların ı kanun gösterir." Bu maddenin son

fikrasında da; "Bu esaslar d ışı nda bir iş leme tdbi tutulan ki ş ilerin

Ayrıntıl ı bilgi için bkz., Dinç, Güney, Sorularla Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, Türkiye Barolar Birli ği Yay ını, Ankara 2006,
s.123-137. Tezcan, Durmu ş/Erdem, M. Ruhan/Sancakdar, O ğuz,
Türkiye'nin Insan Haklar ı Sorunu, Ankara, 2004, s. 278 vd.
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KORUMA ukradiklaei zarar, tazminat hukukunun genel prensiplerine göre,
rEDB ı RLER ı 	 Devletçe ödenir. "hükmü yer almaktad ır.

Asker ki şilerin hangi hallerde ve kimler tarafı ndan yakala-
nabilecelderi konusunda 353 say ılı AsMKYUK nun, (29.06.2006
tarihli ve 5530 say ı l ı Kanunla değişik) 79. maddesine ve TSK
Iç HK m. 92, 93, 94 ve 95. maddelerine,

Asker kişilerin, askeri inzibatın ve askeri karakolun ya-
kalama yetkileri konusunda TSK Iç HI< m. 80, 81, 82, 92/c, 93,
94, 95 ve 96. maddelerine,

Orman memurlar ınm yakalama yetkisi konusunda 6831/
M. 79'a,

Kiş i özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali ve özgürlüğünden
yoksun b ırak ılan kiş inin hakları konusunda IHAS m. 5/1-c,
5/2, 5/3, 5/4, 35'e,

Ayrıca AY. .m. 19/5; CMK m. 91, 93- 98, l41/g, 202/3'e;
JTGYK m. 25'e; PVSK m. 13/4, 5 ve 27'ye; JTGYY m. 29, 30'a
ve YGIY m. 5, 6, 9, 18, 19 ve 20'ye, bakm ız.

Gözalt ı

MADDE 91 -(1) Yukar ıdaki maddeye göre yakalanan ki ş i,
Cumhuriyet Savcılığınca bırak ılmazsa, soruşturman ın tamam-
lanmas ı için gözaltma almmasma karar verilebilir. (Değiş ik ek
czirnle:25.5.2005 - 53531117, 8 ile) Gözaltı süresi, yakalama yerine
en yak ın lükim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu
süre hariç, yakalama anmdan itibaren yirmidörtsaati geçemez.
Yakalama yerine en yak ın hakim veya mahkemeye gönde-
rilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.'2

' Maddenin birinci fıkrasmı rı ikinci cümlesi ilk metinde "Gözaltı
süresi, yakalama an ında,ı itibaren yirmidört saati geçenzez." şeklinde
ifade edilmi ş ti.
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(2)Gözaltma alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zo- KORllM

runlu olmasma ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek TEDB İ RLER İ

emarelerin varlığına bağ lıd ır.

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanma-
s ındaki güçlük veya şüpheli say ı s ın ın çokluğu nedeniyle;
Cumhuriyet Savc ıs ı gözaltı süresinin, her defas ında bir günü
geçmemek üzere, üç gün süreyle uzat ılmasma yaz ıl ı olarak
emir verebilir. Gözaih süresinin uzat ılmas ı emri gözaltına
al ınana derhM tebliğ edilir.

(4)Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözalh süresi-
nin uzatılmas ına ilişkin Cumhuriyet Savc ısı'n ın yazıl ı emrine
karşı, yakalanan kişi, müdafli veya kanuni temsilcisi, eş i ya
da birinci veya ikinci derecede kan h ıs ım ı, hemen serbest
b ırak ılmay ı sağlamak için sulh ceza hakimine ba şvurabilir.
Sulh ceza hakimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derlül
ve nihayetyirmidört saat dolmadan ba şvuruyu sonuçland ır ır.
Yakalaman ın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzat-
manm yerinde oldu ğu kanıs ına varı lırsa başvuru reddediir
ya da yakalanan ın derhal soru ş turma evrak ı ile Cumhuriyet
Savc ılığında hazır bulundurulmas ına karar verilir.

(5) Gözaltı süresinin dolmas ı veya sulh ceza hakiminin
karar ı üzerine serbest b ırak ılan kiş i hakk ında yakalamaya
neden olan mile ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve
Cumhuriyet Savc ıs ı'nm karar ı olmadıkça bir daha ayn ı nedenle
yakalama işlemi uygulanamaz.

(6) Gözaltına al ınan kişi b ırak ı lmazsa, en geç bu süreler
sonunda sulh ceza hakimi önüne ç ıkar ılıp sorguya çekilir.
Sorguda nıüdafii de haz ır bulunur.

AÇIKLAMA Madde, CMUK' un 128- maddesinin kar şılığı
olup yakalanan kişinin hakim önüne ç ıkar ılmas ı, gözaltına atın-
mas ı ve gözaltı süresinin dolmas ı halinde yap ılacak işlemleri,
IHAS ve Anayasa hükümleri ile A İHM kararlar ı doğrultusun-
da düzenlemektedir.
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KORUMA	 Maddenin ilk metninde, gözalh süresinin üst sm ır ı belir-

	

rEDI İ RLERI	 lenmiş, fakat yolda geçecek süreyle ilgili bir düzenlemeye yer
verilmemişti.

Kanun'un 146. maddesinin 4. fıkras ında zorla getirilme-
sine karar verilen şüpheli veya sanığın derhal, bıma olanak
bulunmadığında "yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde"...
hakim önüne ç ıkarılmas ı öngörülmüş tür. Ayrıca, bazı durufrı -
larda yol süresi dikkate alındığında yirmidört saatlik gözalti.
süresi fonksiyonsuz kalmaktad ır. Bu gerekçeyle maddenin
"Cözalt ı süresi, yakalama yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi
için zorunlu süre hariç, yakalama an ı ndan itibaren yirmidört saati
geçemez." şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş ve bu teklif
Adalet Komisyonu'nda değiş tirilerek kabul edilmiş ve bu
şekliyle yasalaşmıştır.

Maddede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, insan•
Hakların ı ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Söz-
leşmesiyle Kurulu Bulunan Denetim Mekanizmas ın ı Yeniden
Yap ıland ıran 11 Nolu Protokol ile daha da güçlenen Avrupa
insan Hakları Sözleşmesi'nin kişi özgürlüğü ve güvenliği ile
ilgili 5 inci maddesine getirdiği yorum ve içtihatlar göz önüne
alınmıştır. Gerçekten de AH-IM, dört günü a şan gözaltı süresini,
IHAS m5'e ayk ırı bulmaktadır.n Il-JAS m. 5'in amac ı, yakalanan
kişilerin adli bir makam huzuruna fiziksel olarak vaktinde ge-
tirilınelerini temin etmektir. AIHM'e göre, bu şekilde otomatik
olarak h ızland ırılmış olan adli bir inceleme, keyfi muameleye,
incommunicado (d ışar ıdakilerle görüştürülmeden) gözaltına
ve kötü muameleye karşı önemli bir koruma önlemi sa ğlamak-
tad ır. AIHM, terör suçlarmm soru şturulmasınm makamları
özel sorunlarla karşı karşıya b ıraktığın ı kabul etmekle beraber
bu, mahkemelerin ve Sözle şmeyi denetleyici kurumların etkin

Brogan ve Diğerleri/ İngiltere, 29.11.1988, Sak ık ve diğerleri/Tür-
kiye 26.11.1997 ve öcalan/Türkiye davas ı, 12.5.2005-46221/99
(bu karar Adalet Bakanl ığı Yargı Mevzuatı Bülteni'nin, 28.11.2006
tarih ve 318 say ıs ında yay ımlanmış tı r).
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denetiminden bağıms ız olarak, soru şturma yapan makam- KORUMA
ların terörizmin söz konusu olduğuna karar verdikleri her rFD6iRER İ
an, şüphelileri soru ş turma amac ıyla tutuklamak için kay ıts ız
şarts ız yetki sahibi olduklar ı aniamma gelmemektedir. AIHM,
Brogan davasmda, amaç toplumu bütünüyle terörizmden ko-
rumak olsa dahi, adli bir denetim olmadan dört gün alt ı saat
süren bir gözaltınm, Sözleşmenin 5/3 maddesinin öngördü ğü
süreyle ilgili sm ırlamalarm d ışmda .kaldığına karar vermiştir.
Mahkemeye göre gözaltı süresi mevzuatm öngördüğü şekilde
uzatılmış olsa bile, yargıç huzuruna ç ıkar ılmadan dört günden
fazla ğürıiıeği Sözleşmeye ayk ırıd ır (Öcalan/Türkiye kararı
prg. 109).

Öte yandan, 3/10/2001 tarihli ve 4709 say ılı Kanunla
Anayasa'nm 19. maddesinde yap ılan değ işikliğe uygulama
yeteneği kazand ır ılmas ı amac ıyla 6/2/2002 tarihli ve 4744
say ıl ı kanunla 1412 say ı lı kanunun 128. maddesinde yap ıhın
değişiklik de maddeye yans ıtılmış olup, yakalama ve gözalt ı
süresi makul bir ölçüyü aşmayacak hale getirilmiştir. Ancak bu
süreler en çok süreler olup, her olay ın kendi özellikleri içinde
gerektiği kadar süre ile sm ırland ır ılarak kullan ılmalıd ır.

Cumhuriyet Savcısı'nm gözaltma alma hususunda karar
vermesi, gözaltına alma tedbirinin soru ş turma yönünden
zorunlu olmasına ve kişinin suçu işlediğini dü şündürebilecek
emarelerin varl ığına bağlıdır; yoksa bu iki koşulun varlığı de-
ğerlendirilmeden gözaltına alma kararmm verilmesi hukuken
olanaks ı zdır (Madde: gerekçesi).

Cumhuriyet Savc ısı 'nm gözaltına alma kararına karşı sulh
ceza hakimine başvurulabilir.

Gözaltına alınan kiş inin sulh ceza hakimi taraf ından
yap ılan sorgusu s ırasında müdafi bulundurma hakk ı vard ır
(m. 147/1-c).

Yakalanan asker kişilerin gözaltına al ınmas ı ile ilgili ola-
rak AsMKYUK'nun, 29.06.2006 tarihli ve 5530 say ılı kanunla
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KORUMA Değişik 80. maddesine, çocu ğun gözaltına alinmas ıyla ilgili
TEDBiRlERi	 olarak ÇKK m. 16'ya bakm ız.

İHAS m. 5/1-c, 5/3, 5/4; AY m. 19/5; CMI( m. 90, 93-
98, 141/11, ve 141/2, 146, 147, 149/2, 150/1, 156/1-a, 202/3,
251/5'e'ye, m. 90 aç ıklamasma; ÇKK. M. 16'ya ve YCIY m. 10,
11,12 ve 15'e bakmız.

Gözaltı işlemlerinin denetimi

MADDE 92 -(1) Cumhuriyet ba şsavc ılar ı veya görevlendi-
recekleri Cumhuriyet savcılar ı, adli görevlerinin gereği olarak,
gözaltına alınan kişilerin bulundurulacaklar ı nezarethaneleri,
varsa ifade alma odalar ın ı, bu kişilerin durumların ı, gözaltına
alınma neden ve sürelerini, gözaltına al ınma ile ilgili tüm ka-
yıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Almanlar
Defterine kaydederler.

AÇIKLAMA: Nezarethanelerin ve buralardaki i şlemlerin
özenle gözetlenmesi ve denetlenmesi Cumhuriyet savc ıların ın
adli görevlerinin gereğidir. Bu nedenle Cumhuriyet savc ılar ır
nezarethaneleri, varsa ifade alma odalar ın ı, gözaltına alman
kişilerin durumlarm ı, gözaltına alma neden ve sürelerini ve
gözaltına almaya ilişkin bütün kay ı t ve işlemleri yasa ve yönet-
meliğe uygun oliıp olmad ığı açısından inceleyecek, inceleme
sonunda ulaştığı sonuçları Nezarethaneye Almanlar Defterine
kaydedeceklerdir. Maddede "inceler ve araş tınr" ibaresine yer
verilmiş ti. Bu ibare Adalet Komisyonu'nca "denetler" sözcüğü
ile değiştirilmiştir. Savc ının yapmış olduğu denetleme sonun-
da gözaltı işlemlerinde suç unsuru bulundu ğunu saptamas ı
halinde, gerekli yasal işlemi başlataca ğında kuş ku yoktur..
Denetleme teriminin kullan ılmas ı da bu sonuca ula şmamızı
zorunlu kılmaktad ı r.
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•	 Bu maddeyle yerli yersiz öne sürülen işkence iddialarmm KORUMA
ortadan kald ırılmas ı ve kolluğun da as ıls ız iddialardan kurta- TEOB İ RUR İ
rılmas ı amaçlanm ıştır.

YGİY m. 26'ya bakmız.

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli

MADDE 93- (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden
diğer bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklanna ya da kendisi
veya başkalarmm hayat ve beden bütünlükleri bak ımından
tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hMlerinde kelepçe
takılabilir.

AÇIKLAMA: Maddede, yakalanan veya tutuklanan kim-
seye bir yerden di ğer bir yere nakledilirken kelepçe tak ılma-
smm koşulları gösterilmiştir. Buna göre kelepçe tak ılabilmesi
için;

1. Kişinin kaçacağı hususunda kuvvetli belirtiler bulun-
mas ı,

2.Kişinin kendisinin veya başkalar ının hayat veya beden
bütünhikleri bak ımından tehlike teşkil ettiğine dair belirtilerin
varlığı

Şarttır.

Bu hükmün istisnas ı, Çocuk Koruma Kanunu'nun 18.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre, Çocuklara zincir,
kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hallerde
çocuğun kaçmasmı, kendisinin veya başkalarının hayat veya
beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önle-
mek için kolluk taraf ından gerekli önlem alınabilir,
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	KORUMA	 CMK m. 90, 100, 101; ÇKK m 18'e ve YG İY m 7'ye ba-

	

TEDB İ RLERi	 km ız.

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi

MADDE 94 - (1) (Değişik: 25.5.2005 - 53531111. 9 üe) 74 H-
kim veya mahkemei taraf mdan verilen yakalama emri üzerine
soruşturma veya kovu şturma evresinde yakalanan kişi, en geç
yirmidört saat içinde yetkili hakim veya mahkeme önüne ç ıka-
rılam ıyorsa, aynı süre içinde en yakm sulh ceza hakimi önüne
çıkarıl ır; serbest bırakılmadığı takdirde, yetkili hakim veya
mahkemeye en k ısa zamanda gönderilmek üzere tıı tuklan ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 129. maddesinin kar şılığı
olup yakalama emri üzerine yakalanan kişinin yirmidört saat
içinde emri veren mahkeme veya hakim önüne ç ıkar ılamamas ı
halinde yap ılacak işlemi göstermektedir.

Maddenin ilk şeklinde, hakim veya mahkemece verilen
yakalama emri üzerine yakalanan ki şi hakk ında yap ılacak iş-
lem, o kimse hakkında kamu davas ı açılmış olup olmamasma
göre farklı idi. Fakat yakalananm mutlaka yetkili hakim veya
sulh ceza hakimi önüne çıkarılmas ı zorunluluğu vard ı . Halbu-
ki CMK gıyabi tutuklamaya yer vermemiştir. Bunun sonucu
olarak soru ş turma veya kovu şturmanın yap ıldığı yer dışında
bulunan ve hakk ında yakalama emri düzenlenmiş bulunan
şüpheli veya sanığm yakalanmas ı halinde, yirmidört saat için-
de yakalama emrini veren hakim önüne ç ıkar ılmas ı mümkün
olmayabilir. Bu durum, soru şturman ın veya kovuş turman ın
yap ıldığı yer d ışında yakalanan kişilerin mağduriyetine neden

' Değiş tirilen 94. madde şöyle idi: "(1) Yakalanan kişi, hakkı nda kamu
davas ı açı lmış ise hemen yetkili ıııahkemeye; kamu davas ı açı lnıam ış ise,
en yakın sulh ceza /vikin ı liğine götürülür.

(2) Hükim veya mahkeme, ayn ı gün yaka! anan ı n serbest b ı rak ı lmas ı na
veya adIf kontrol altı na al ı nmas ına veya tutuklanmas ına karar verir."
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olabilmektedir. Dolay ıs ıyla sözü edilen kişiler bak ım ından KORUA

da hakim güvencesi getirilmesi gerekmektedir. Madde, bu TEDB İ RLER İ

gerekçelerle 5353 say ı l ı kanunla değiştirilmiştir.

Yap ılan değiş ikliğe göre, yakalanan, fakat yirmidört saat
içinde yetkili hakim önüne ç ıkar ılamayan kiş i, en yakın sulh
ceza lükimi huzuruna ç ıkar ılacaktır. Sulh ceza h5kimi, öncelik-
le, yakalama emrinin geri alın ıp al ınmadığını , ayrıca huzuruna
getirilen kişinin yakalama emrinde belirtilen kişi olup olmad ı-
ğın ı araştıracaktır. Yine, örneğin, yakalama emrini düzenleyen
lükiın veya mahkeme, bu emrin ekinde, şüpheli veya sanığa
yöneltilmek üzere baz ı sorular sorulup cevab ı al ınd ıktan
sonra serbest b ırakılmas ını isteyebilir. Bütün bu durumlarda,
soruşturulduğu veya kovuş turulduğu yer dışında yakalanan
kişinin gereksiz yere mağdur edilmesi önlenmiş olacaktır. Ya-
kalama emri geri al ınm ışsa, yakalanan kişi yakalama emrinde
belirtilen kişi değilse ya da somut durumda bu kişinin yetkili
hakim veya mahkemeye gönderilmesine gerek bulunmamakta
ise, sulh ceza hakimi kişiyi serbest b ırakacaktı r. Buna karşılık
yakalanan kişinin yetkili lükim veya mahkemeye gönderilmesi
gerekmekte ise, gönderme işlemi de hakim güvencesir ı de ve
onun kararıyla olacaktır. Bu durumda hakim, sevk tutuklaması
karar ı verecektir. Kararda, kişinin gönderileceği hakim veya
mahkeme ile ne zamana kadar götürülmesi gerekti ği hususu
belirtilecektir. Sulh ceza hakimi tarafmdan verilecek olan sevk
tutuklamas ı karar ı, yakalanan ın, nakli ve yetkili hakim önüne
ç ıkarılmas ıyla smırhd ır. Bu karara itiraz mümkündür.

YGİY m. 13/son fıkrahükmüne göre suç "5271 say ı l ı Ceza
Mulıakenzesi Kanunu'nun 250. maddesinin birinci fikras ı nda yer
alan suçlara bakmakla görevli olan ağı r ceza ınahkemelerinin görev
alan ına giriyorsa bu süre kı rksekiz saattir."

İHAS m. 5/3; AY nı . 19/5; CMK m. 2/1-e, t' ye, 90, 91, 93,
95, 96, 97ye ve 141/b'ye bakm ız.
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KORUMA	 Yakalanan veya gözaltına al ınamn durumunun yak ı n-

	

TEOI!Rt[R İ	 lanna bildirilmesi

MADDE 95 - (1) Şüpheli veya san ık yakalandığında,
gözaltına almdığmda veya gözaltı süresi uzatıldığmda, Cum-
huriyet Savc ısı'n ın emriyle bir yakınına veya belirlediği bir
kişiye gecikmeksizin haber verilir.

- (2) Yakalanan veya gözalt ına al ınan yabanc ı ise, yazı l ı
olarak karşı çıkmamas ı halinde, durumu, vatandaşı olduğu
devletin konsoloslu ğuna bildiriir.

AÇIKLAMA Anayasan ın 19. ve CMUK'un 128. madde-
leri dikkate al ınarak Tasar ıda, yakalama ve gözaltına almanın
kimlere bildirileceği ayrı bir madde olarak düzenlenmi şti.

Maddenin Adalet Komisyonu'r da grüşülmesi s ırasında,
maddenin birinci f ıkras ında yer alan, akalamanm "belirlediği
bir kişiye" bildinilmesinin uygulamada vözellikle örgütlü suç-
larda sakmca doğurabileceği ileri sürülmüş ise de, bu düşünce,
benzeri düzenlemenin Anayasa'da-da bulundu ğu belirtilerek
kabul görmemiş ve madde bu şekilde yasalaşmış tır.

Yakalanan kişinin yabanc ı olması durumunda yap ılacak
işlem konusunda CMUK da düzenleme yoktu. ->

Terörle Mücadele Kanunu kapsamma giren suçlarda, so-
ruş turman ın amac ı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya
gözaltına alman veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu
hakkında Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın emriyle sadece bir yak ınına
bilgi verilir (3713/10 a (5532 ile değ işik).

AY m. 19/6; CMK m. 141/h; YG İY m. S'e bakmız.

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi

MADDE 96 - (1) Soruşturma ve kovu şturmas ı şikayete
bağli olan suç hakkmda 90 mc ı maddenin üçüncü fıkrasma
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göre şildyetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikayete yet- KORUMA
kili olan kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine TEDBIRLERI
yakalama bildirilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUI< m. 130'un kar şılığıd ır.

Madde, CMK'un 90/3. maddesine, göre yakalama yap ı l-
mas ı halinde şikayete hakk ı olan kimselere veya bunlardan
hiç değilse birine, yakalamadan haber verme zorunlulu ğunu
getirmiştir.

CMK m.2/1-e, f, 90,91, 93-98'e ve TCK nt 73'e bak ınız.

Yakalama tutanağı

MADDE 97 - 1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlan ır.
Bu tutanağa yakalanan ın, hangi suç nedeniyle, hangi ko şullar-
da, hangi yer ve zamanda yakaland ığı , yakalamay ı kimlerin
yaptığı, hangi kolluk mensubunca tespit edildiği, hakların ın
tam olarak anlatıldığı aç ıkça yazılır.

AÇIKLAMA: Yakalama tutana ğının düzenlenme şekli ve
-içeriği YGİY Madde 6/7'de gösterilmi ştir.

CMI< Madde 169a bak ı n ı z.

Yakalama emri ve nedenleri

MADDE 98- (1) (Değişik fikra: 25.5.2005 - 53531111. 10 ile)75
Soruşturma evresinde çağr ı üzerine gelmeyen veya çağrı ya-
p ılamayan şüpheli hakk ında, Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi
üzerine sulh ceza hkimi taraf ından yakalama emri düzenlene-
bilir. Aynca, tutuklama isteminin reddi karar ına itiraz halinde,

5353 say ıl ı kanunla değiştirilen birinci fıkra şöyle idi: "(1) Soru ş -
turma eı>resinde şüpheli kaçak ise, Cumhuriyet Savc ısı 'n ın istemi üzeri-
ne sulh ceza hükimi taraJlndan yakalama emri düzentene bilir." 	
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KORUMA itiraz mercii tarafından da yakalama emri düzenlenebilir.
TEDB İ RtERi

(2) Yakalanm ış iken koltuk görevlisinin elinden kaçan
şüpheli veya san ık ya da tutukevi veya ceza infaz kurumundan
kaçan tutuklu veya hükümlü hakk ında Cumhuriyet savc ılari
ve kolluk kuvvetleri de yakalama emri düzenleyebilirler.

(3)Kovuşturma evresinde kaçak san ık hakk ında yakalama
emri re'sen veya Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi üzerine lükim
veya mahkeme tarafından düzenlenir.

(4) Yakalama emrinde, kişinin aç ık eş kMi, bilindiğinde
kimliği ve yüklenen suç ile yakalandığında nereye gönderi-
leceği gösterilir.

AÇIKLAMA: Madde CMUK m. 131'in kar şıl ığıd ır.

Maddenin birinci fıkras ı ilk metinde, şüphelinin soruş tur-
ma evresinde "kaçak" olmas ı halinde yakalama emri verilebil-
mesini öngörüyordu. Kaçaklık ise Kanun'un 247. maddesinde
kovuşturma evresi bak ım ından bir statü olarak düzenlenmişti
ve "yurt içinde saklanan veya yabanc ı ülkede bulunan ve mahkenzece
kendisine ula şı lamayan kirnse"nin durumunu ifade ediyordu.

Madde, 25.5.2005 tarih ve 5353 say ı lı kanunla değ iş ti-
rilmiştir. Bu değişiklikle; tutuklama talebinin reddi kararma
itiraz üzerine merciin itiraz ı yerinde görmesi halinde, bu
arada serbest b ırakılm ış olan kişi hakk ında tutuklama karar ı
vermek üzere yakalama emri düzenlenebilmesi mümkün hale
getirilmiş ve bu suretle 271. maddenin dördüncü fıkras ıyla
uyum sağlanm ış ür.

İHAS m. 5/1-b; AY m. 19/3'e; CMK m. 141,145,146,193,
199, 247 ve 271'e bakmtz.
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KORUMA

TEDBIRLERi

Yöne tnıe lik7'

MADDE 99 - (1) Gözaltına alman kiş ilerin bulunduru-
lacaklan nezarethanelerin maddi ko şulları, bu kişinin hangi
görevlinin sorumlulu ğuna bırakılacağı, sağl ık kontrolünün
nas ıl yap ılacağı, gözaltı işlemlerirıe ilişkin kayıt ve defterlerin
nas ıl tutulacağı, gözaltına alınmanm başlangıcında ve bu ted-
bire son verildiğ nde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına
al ınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından
gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyu-
lacak kurallar, yönetmelikte gösterilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama

Tutuklama nedenleri"

MADDE 100- (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını göste-
ren olgular ın ve bir tutuklama nedeninin bulunmas ı halinde,
şüpheli veya sanık hakkında tutuklama karar ı verilebilir. İşin
önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü
olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez.

76 Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeli ği (YAGAY),
01.06.2005 tarihli ve 25832 say ı l ı RG de yay ımlanarak ayn ı tarihte
yürürlüğe girmiştir.

" Maddede, 25.5.2005 tarihli ve 5353 say ıl ı ve 6.12.2006 tarihli ve
5560 say ıl ı kanunlarla değ iş tirilmiştir. 5353 Değişikli ği ile dör-
düncü f ıkra hükmü yeniden düzenlenmiş , 5560 Değiş ikliği ile
de maddenin üçüncü fıkras ının (a) bendine, (2) ve (5) numaralı
alt bentlerinden sonra gelmek üzere, s ıras ıyla 3 ve 7 numaral ı alt
bentler eklenmiş ve diğer alt bent numaraları buna göre teselsül
ettirilmiştir.
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KORUMA	 (2) Aş ağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var say ıla-

	

TID8 İ RL(R İ	 bilir:

• a) Şüpheli veya sanığın kaçmas ı, saklanmas ı veya kaçacağı
şüphesini uyand ıran somut olgular varsa.

» Şüpheli veya samğın davranışları;

1. Delilleri yok etme, gizleme veya de ğiş tirme,

2.Tank, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılmas ı
girişiminde bulunma,

Hususlarırıda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.

(3) Aş ağıdaki suçlar ın işlendiği hususunda kuvvetli
şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var
sayılabilir:

a) 26.9.2004 tarihli ve 5237 say ılı Türk Ceza Kanunu'nda
yer alan;

1. Soyk ır ım ve irısanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. (Ek alt bent: 6.12.2006 - 55601m. 17 ile) Silahla işlenmiş
kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bente) ve neticesi sebebiyle
ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),

4. işkence (madde 94,95)

5. Cinsel sald ırı (birinci fikra hariç, madde 102),

6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

7. (Ek alt bent: 6. 12.2006 - 55601m. 1 7 ile) 7. Hırs ızlık (madde
141, 142) ve yağma (madde 148, 149),

8.Uyuşturucu veya uyar ıcı madde imal ve ticareti (madde
188),
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9.Suç işlemek amac ıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci KORUfM
fıkralar hariç, madde 220),	 rEDB İ RLER İ

10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303,
304, 307, 308),

11.Anayasal Düzene ve Bu Düzenin i şleyişine Karşı Suçlar
(madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315),

b) 10.7.1953 tarihli ve 6136 say ıl ı Ateşli Silahlar ve B ıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçak-
çılığı (madde 12) suçlar ı .

c) 18.6.1999 tarihli ve 4389 say ılı Bankalar Kanununun 22
nd maddesinin (3) ve (4) numaral ı fıkralarmda tanımlanan
zimmet suçu.

d) 10.7.2003 tarihli ve 4926 say ılı Kaçakç ılıkla Mücadele
Kanununda tan ımlanan ve hapis cezasm ı gerektiren suçlar.

e) 21 .7.1983 tarihli ve 2863 say ıl ı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde
tanımlanan suçlar.

Q 31.81956 tarihli ve 6831 say ılı Orman Kanununun 110
uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tan ımlanan
kasten orman yakma suçlar ı .

(4) (Değişikjlkra: 25.5.2005 - 53531111. 11 ile) Sadece adli para
cezasını gerektiren veya hapis cezasm ın üst sınırı bir y ıldan
fazla olmayan suçlarda tutuklama karar ı verilemez."

AÇIKLAMA: Bu maddenin kayna ğın ı olu ş turan
CMUK'un 104. maddesinde, söz konusu maddede belirtilen
tutuklama nedenlerinin var say ılabilmesinde, soruş turma
konusu suçun cezas ı esas alınmıştı .

' Değiş tirilen dördüncü f ıkra şöyle idi: (4) Sadece ad/t para cezasun
gerektiren veya hapis cezas ı n ın üst s ı mn iki yı ldan fazla olmayan suç-
/arda tutuklama karar ı verilemez."
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KORUMA	 Ceza Muhakemesi Kanunu, CMUK'un benimsediği gibi,
rEDl ı ltERi a) şüpheli veya sanığm kaçmas ı veya kaçma şüphesinin bulun-

mas ı ve b) şüpheli veya sanığın davran ışlar ı olmak üzere iki
tutuklama nedeni kabul etmiştir. Buna karşı l ık tutuklama ne-
denleri varsay ılabilecek halleri, suçun cezas ına göre değil, tek
tek suçları saymak suretiyle (katalog halinde) belirlemiş tir.

Tutuklama karar ı verilemeyecek haller ise dördüncü
fıkrada gösterilMiş tir. Yasanın ilk metninde, bu fıkraya göre
sadece adli para cezasın ı gerektiren veya hapis cezasm ın üst
sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama karar ı ve-
rilemeyeceği hükme bağlSmış tı . Bu fıkra, 25.5.2005 tarih ve
5353 say ı l ı kanunla değiş tirilerek hapis cezas ın ın üst sın ır ı iki
yıldan bir y ıla indirilmiş ve böylece tutuklama karar ı veri1-
bilecek suçlar ın kapsam ı genişletilmiş ti.

Maddede 5560 say ı l ı kanunla yap ılan değ işiklikle de,
özellikle büyük kentlerde h ırs ızlık ve yağma suçlarmda mey-
dana gelen artışlar ile çocuklar ın bu suçlarda kullan ılmas ı ve
kamuoyunda meydana gelen infial de dikkate al ınmak sure-
tiyle, bu suçların işlendiği hususunda kuvvetli ş üphe sebep-
lerinin varl ığı halinde tutuklama nedeninin varsay ılabilmesi
öngörülmüştür.

Onbeş yaşını doldıı rmam ış çocuklar hakkında üst sın ır ı
beş yılı aş mayan hapis cezasın ı gerektiren fiillerden dolay ı tu-
tuklama karar ı verilmesi de mümkün de ğildir (ÇKK m. 21).

Maddede geçen "kuvvetli şüphe" terimi; "objektif bir izleyi-
cide maddi olaylara dayalı olarak suç ş üphesi doğıiracakflih olgular
veya bilgiler" olarak anlaşılmal ıd ır.'9

Şüpheli veya san ığın kaçacağından şüphelenilmesi yetmez.
Bu şüphey.i hakl ı k ılacak somut olayların bulunmas ı gerekir.
Mesela suç i ş lediği s ırada yakalanan şüphelinih, görevlilerin
elinden kaçmaya kalk ışnıış olmas ı , daha önce işlemiş olduğu

" Schroeder/Yenisey/Peukert, s. 248.
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tutuklama yasağı olmayan bir suç nedeniyle aran ıyor olmas ı KORUMA

gibi durumlar, kaçma şüphesini haklı kılacak olgulardır.	 TEDBIRLERI

Buna karşılık delilleri yok etme, gizleme ve değiş tirme ko-
nusunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunmas ı yeterlidir

Şüpheli veya sanığın CMK'un 112. maddesinde belirtilen
tedbirlere uymamas ı halinde, tutuklama nedenlerinin varlığı
kabul edilebilir.

Üçüncü fıkrada say ılan suçların iş lendiğ i hususunda
kuvvetli şüphe sebeplerinin varl ığı halinde, maddenin 2. f ık-

ras ında sayılan koşulların gerçekleş tiği, dolay ıs ıyla tutuklama
nedeninin varlığı kabul edilebilir.	 -

İHAS m. 5/1; AY m. 19; CMK m. 2/1-a, b, 101,102,103,
106,108 ve 112'ye; ÇKK m. 21'e ve TCK m. 281 bak ınız.

Tutuklama kararı

MADDE 101 -(1) Soruş turma evresinde şüphelinin tutuk-
lanmas ına Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın istemi üzerine sulh ceza h-
kimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasma
Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi üzerine veya re'sen mahkemece
karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adli
kontrol uygulamasının yetersiz kalacağın ı belirten hukuki ve
fiili nedenlere yer verilir.

(2)Tutuklamaya, tutııklamanm devam ına veya bu husus-
taki bir tahliye isteminin reddine ili şkin kararlarda hukuki ve
fiili nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Karar ın içeriği şüpheli
veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayr ıca bir örneği yazılmak
suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya san ık, ken-

disinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir
müdafiin yard ımından yararlan ır.
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KORUMA	 (4) Tutuklama karan verilmezse, şüpheli veya san ık derhal

	

ILOB İ RLERi	 serbest bırak ı l ır.
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen ka-

rarlara itiraz edilebilir.

AÇIKLAMA: Tutuklama karar ını verecek merciler,
CMUK nun 106/1, 124/1,3 ve 125. maddelerde gösterilmi şti.
Sanığın tutuklanmas ı ve tutuklama müzekkeresinin şekli ve
içeriği ise 106. maddede düzenlenmiş ti.

Madde, adli kontrol kurumu ile ba ğlantıl ı olarak hem
tutuklama karan verecek mercileri ve hem de usulünü gös-
termektedir. Bu hükme göre, tutuklama isteminin gerekçeli
olmas ı ve adli kontrol uygulamas ının yetersiz kalacağın ı belir-
ten hukuki ve fiili nedenleri içermesi şarttır. Özellikle koruma
tedbirlerinin önşartlar ından8° olan ölçülülük ile tutuklama
nedenlerine gerekçede yer verilmelidir.

Tutuklama kararında, tutuklaman ırı hukuki ve fiili ne-
denleri gösterilecek ve karar şüpheli veya sanığa sözlü olarak
bildirilecektir. Tutuklama nedenlerinin san ığa bildirilmesi de
IHAS ile güvence altına al ınan temel haklardan biridir (m.
5/2). Bu hakk ın ihlalinin tazminatı gerektirdiği gözden irak
tutulmamal ıdır (m. 5/5).

Tutuklama kararına itiraz da İHAS m. 5/4 de düzenlen-
miştir.

Tutuklama kararının yerine gehrilmesi, tutuklunun hakla-
rı ve tutukluya disiplin cezas ı verilmesi gibi hususlar ı CGTIK
düzenlemişlir (m. 111-116).

AİHM, Mahkemelerin, sanığm tutukluluk halinin deva-
mina veya tahliye isteminin reddi kararlarmda sadece "suçun
niteliği ve delil durumu" nun gerekçe gösterilmesini yeterli
görmemektedir. Mahkemeye göre kaçma tehlikesi, sadece

Kunter/Yenisey, a.g.e., No.48.1/111 (s. 687).
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suçun ağırlığına dayand ırılamaz. Kaçma tehlikesinin varli ğı KORUMA
başka unsurlara dayand ırılmalıd ır. Bu nedenle "tutuklu kaldığı İEOB İ RtiR İ
süre, delil durumu ve suçun niteliği" gerekçe gösterilerek verilen
tutukluluk halinin devam ı kararları IHAS m. 5/3'ün ihlali
niteliğindedir.tm

İHAS m. 5/1-c, 5/2, 5/3, 5/4; AY m. 19/2,3,8; CMK m.
2/1-e, f, 34, 35, 100, 109, 141, 149, 150, 268'e; AvK m. 60'a ve
ÇKK m. 21'e; CGTİK m. 111-116'ya bak ın ız.

Tutuklulukta geçecek süre

MADDE 102 - (Değişik Jikra: 6.12.2006 - 55601m. 18 ile)'

(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen i şlerde
tutukluluk süresi en çok bir y ıldır. Ancak bu süre, zorunlu
hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabiir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren i şlerde, tu-
tukluluk süresi en çok iki y ıld ır. Bu süre, zorunlu hallerde,
gerekçesi gösterilerek uzatılabiir; uzatma süresi toplam üç
yılı geçemez.

(3)Bu maddede öngörülen uzatma kararlar ı, Cumhuriyet
Savc ısı' n ın, şüpheli veya san ık ile müdafiinin görüşleri alın-
d ıktan sonra verilir.

AÇIKLAMA: Tutukluh ıkta geçecek süre, CMUK'un 110.
maddesinde, hazırlık soruşturmas ı ve yargılama süresi esas
alınarak belirlenmişti.

al Mansur/Türkiye davas ı 8.6.1995.(14/1994/461j542). Bu karar
için Yargı Mevzuatı Bülteni, Ekim 2000/123'e bakıııı z..

22 Değişiklikten önce 102. maddenin (1) inci f ıkras ı şöyle idi: (1)
Ağır ceza mahkemesinin görevine girnıeyen iş lerde tutukluluk süresi
en çok aih aydı r. Ancak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek
dört ay daha uzatı labilir."
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KORUMA	 IHAS m. 5, haklarmda yap ılan soruşturma ve kovuşturma
JEDS İRtERi nedeniyle tutuklanan sanıklara tan ınan hak ve güvenceleri dü-

zenlemiştir. Bu güvencelerden biri de maddenin 3. f ıkras ında
ifade edilen "makul bir süre içinde yargılanma ve kovu ş tıırrna s ıra-
sında serbest b ırakılma..," hakkıd ır. Bu hak, san ığm özgürlüğünü
geçici olarak k ıs ıtlayan tutuklaman ın, tutuklamayı gerektiren
koşullarm ortadan kalkmas ı veya tutuklamayla güdülen amaca
ulaşı lması halinde, geri alınmas ını ve sanığın salıverilmesini
zorunlu kılmaktad ır. Bu hak, Sözleşmenin 6. maddesinin 1.
fıkras ındaki "makul sürede yargılann ıa hakkı"ndan farklid ır?

AIHM, tutuklamay ı gerektiren koşullar ortadan kaiktığı
an, bu önleme son verilerek san ığın sahverilmesi gerektiği
görüşünü benimsemiş tir. Böylece Mahkeme, Sözle ş menin,
tutukluluğu uygun say ılacak bir süreyle s ınırland ırdığın ı ka-
bul etmiştir. Mahkeme, uygun (makul) sürenin hesaplanmas ı
konusunda belirli bir ölçüt belirlemiş değildir. Mahkeme, her
davada olay ın özelliklerini, tutuklama nedenlerini, ulusal
mahkemelerin tutukluluk halinin devanuna ilişkin kararların-
da gösterdikleri gerekçeleri inceleyerek makul sürenin aşı l ıp
aşılmadığın ı belirlemektedir.84 Bu sürenin aşı lmas ı ise, sanığa
tazminat ödenmesini gerektirmektedir (IHAS m. 5/5).

Madde, sözleşmenin bu hükümlerini ve A İHM kararlar ını
göz önünde tutarak tutukluluk süresinin üstsm ırın ı ağır cezalik
olan veya olmayan suçlar ay ırımma göre düzenlemektedir.

Maddede, 5560 sayılı kanunla değiş iklik yap ılarak tutuk-
luluk sın ır ı yukarıya çekilmiş tir. Bu maddeye iliş kin değ işiklik,
Teklif metninde yoktu. Değ iş iklik hükmü, Teklik, Adalet
Komisyonu tarafından "Ağı r ceza mahkemesi d ışındaki ceza da-
ya/anma bakan mahkeme krizi görevine giren suç/an ız karmaşıklığı ,

Donay, Süheyl, Sanığın Hak/an, Istanbul 1982,s. 193
Bu konuda aynntıl ı bilgi için, Dinç, Güney, Sorularla Avrupa In-
san Hakları Sözleşmesi, Ankara 2006, soru 27,s.138. Tezcan! Er-
dem/Sancakcjar s. 288-290.
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delillerin topla ıımas ıııdaki güçlük, tutukluluktan beklenen amaç göz 	 KORUMA

önünde b ıı lundurulmak ve uygulamada ortaya ç ı kmış olan ihtiya- TDBiRftR İ

cin giderilmesi amac ıyla" eklenmiştir. Maddenin Meclis Genel
Kurulu'nda görü şülmesi s ırasında tutukluluk için öngörülen
toplam on ayl ık sürenin ceza davas ın ın sonuçland ır ılmas ı
aç ısından yeterli olduğu ve bu süre içerisinde bir dava sonuç-
land ırılm ıyorsa bunun sorumluluğunun Devlete ve yarg ıya ait
olmas ı gerektiği ve değişiklikle tutukluluk süresinin toplam
olarak bir buçuk y ıla ç ıkarıld ığı, bu sürenin oldukça uzun olup
adil yargılanma hakk ına ayk ır ı oldu ğu ileri sürülerek değişik-
lik önergesi verilmiş ise de, madde Komisyonun benimsedi ğ i
şekliyle kabul edilmi ştir. Ayr ıntılar için 5 Aralık 2006 tarihli
Genel Kurul tutana ğına (Üçüncü oturum) bak ın ız.

Aslmda 5320 say ıl ı Yürürlük Kanunu'nun 12/1. maddesi,
bu maddenin, CMK'un 250. maddesinin birinci fikras ın ın (c)
bendinde yaz ı l ı suçlar ile ağır ceza mahkemesinin görev alanı-.
na giren suçlar bak ım ından, 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlü ğe
gireceğini ve bu tarihe kadar 1412 say ı l ı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu'nun 110. maddesinin uygulanmas ına devam
olunacağın ı hüküm altına almıştır. ıs

Ağır Ceza Mahkemelerinin görevleri 5235/12'de say ıl-
mıştır. CMK Madde 250/1-c'de say ılan suçlar bak ı m ından
tutukluluk süresi iki kat olarak uygulan ır (m. 252/2).

CMUK nun 110. maddesi aşa ğıya aynen al ınmış hr.

CMUK Madde 110 - (28.11.1992 - 3842111. 7 Üe)"I-Iaz ırl ı k

ış 5320 say ı l ı kanunun 12. maddesinin (1) numaral ı fıkras ı şöyledir:
"Ceza Muhakenıesi Kanununun 102 nci maddesi, ayn ı Kanunun 250
nci maddesinin birinci fikras ın ı n (c) bendinde yaz ı l ı suçlar (Ek ibare:
11.5.2005 - 53471111. 2) "ile ağır ceza ,nahkemes ı nin görev alan ı na giren
suçlar" bak ı m ından, 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlü ğe girer. Bu süre
zarfinda 1412 say ı l ı Ceza Muhakenıeleri Usulü Kanununun 110 uncu
maddesinin uygulanmas ı na devam olunur."
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KORUMA soru ş turmas ında tutukluluk süresi azami alt ı ayd ı r. Kamu diivası n ın
TEDB İ RLER İ 	 açı lmas ı halinde bu süre haz ı rlı k soru ş turnıasında tutuklukta geçen

süre dahil iki y ı lı geçemez.

Soruş turman ın veya yargılaman ı n özel zorluğu veya geniş
kapsaml ı olmas ı sebebiyle yukanda belirtilen sürelerin sonunda
kamu dfivas ı açılamam ış veya hüküm tesis edilememi ş ise, soruş tur-
nıa konusu filin kanunda belirtilen cezas ı n ın alt sı n ırı yedi seneye
kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda tutuklama ka-
ran kaldınlır. Yedi sene ve daha fazla hürriyeti bağlayı c ı (Değişik
ibare:14. 7.2004 — 5218/m. 1)"cezalar ı " gerektiren suçlarda tutuk-
lama sebebine, delillerin durumuna ve san ığın şahsi hallerine göre
tutukluluk halinin devan ıı na veya sona erdirilmesine veya uygun
görülecek nakdi kefaleti vennesi şartıyla sanığın tahliyesine karar
verilebilir."

!HAS m. 5/1-c, 5/3; AY m. 13; CMK m. 2/1-e, , f, 33, 34
ve 252/2'ye bakm ız.

Cumhuriyet Savc ıs ı 'nın tutuklama karar ını n geri al ı n-
masını istemesi

MADDE 103- (1) (Değişik Jlkra: 25.5.2005 - 5353/in. 12 ile)
Cumhuriyet Savc ısı, şüphelinin adli köntrol altına alınarak ser-
best bırakılmas ım sulh ceza hükiminden isteyebilir. Hakk ında
tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafü de ayn ı istemde
bulunabiirler. (...)87

86 Değişiklikten önce fıkrada "cezalar ile ölüm cezas ı nı" ibaresi yer
al ıyordu.

87 Parantez (...) içindeki birinci f ıkranın üçüncü cümlesi 25.5.2005
tarih ve 5353 sayı lı kanununun 12. maddesi ile madde metninden
ç ıkarı lmış tı r.

Madde metninden çıkarı lan cümle şöyle idi: "Bu Mide sulh ceza
hdkimi, Cumhuriyet Savcı s ı ile şüpheli ve müdafiini dinledikten sonra
üç gün içinde karar verir."
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(2) Soruş turma evresinde Cunıhuriyet Savc ısı adli kontrol KORUMA
veya tutuklaman ın artık gereksiz olduğu kan ısına varacak TEDB İ RLER İ
olursa, şüpheliyi re'sen serbest b ı rak ır. Kovuş turmaya yer
olmadığı karar ı verildiğinde şüpheli serbest kal ır.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci fikras ı yeni düzenlemedir.
İkinci fıkra, CMUK'un 126. maddesinin karşı lığı olarak kale-
me alınmış olmakla birlikte, adli kontrol kurumu da dikkate
almmak suretiyle düzenleme yap ılmıştır. Bu fıkraya göre C.
Savc ısmm soru şturma evresiyle s ın ırlı olarak tutukluyu serbest
bırakma yetkisi bulunmaktad ır. Bunun için C. Savc ıs ı, hem
adli kontrol hem de tutuklaman ın gereksiz oldu ğu kan ıs ına
varmış olmalidır. C. Savcıs ı, yaln ızca tutuklama nedenlerinin
ortadan kalktığı , fakat şüpheli veya sanığın adli kontrol altına
alınması gerektiği düşüncesinde ise, gerekli kararın verilmesini
sulh ceza hakiminden isteyecektir.

Buna karşılık şüpheli veya san ık tutuklanmayarak hak-
kında adli kontrol kararı verilmiş ise bu karar ın kaldırılması
yetkisi 111. madde ile hakim veya mahkemeye tan ınmıştır. Bir
başka ifadeyle, şüpheli veya san ık hakkında tutuklama karar ı
verilmiş ise C. Savc ıs ı, m. 103/2 gereğince, tutuklama veya
adli kontrolun gereksiz oldu ğu kanısma varmas ı koşuluyla,
bu kişileri sal ıverme yetkisine sahip olduğu halde, tutuklama
karar ı verilmeyip de daha hafif bir koruma tedbiri olan adli
kontrol karar ı verilmesi halinde ise, bu karar ın kald ır ılmasm ı,
hakim veya mahkemeden talep edecektir.88

Kovu ş turmaya Yer olmad ığı Karar ı verildiğinde de bu
tutuklu başka bir karara gerek olmaks ızın serbest b ırakil ır.

Maddede adli kontrol ve tutuklanıay ı gereksiz kılan sebepler
aç ıklanmam ış t ır. Bu nedenle söz konusu hüküm keyfili ğe yol aça-
bilecek bir nitelik ta şımaktad ır. Nitekim öğretide de bu yetkinin
kuvvetler ayrılığı ilkesine aykın olduğu ve ayr ıca bu karara karşı
bir yarg ı yolunun öngörülmemiş olmas ı nedeniyle de sak ıncal ı
olduğu, bu nedenle bu hükmün k ısa sürede değiştirilmesi gerek-
tiği hakl ı olarak ileri sürülmü ş tür (Ünver/Hakeri s. 129-131).
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	KORUMA	 Maddenin 1. fıkrasmdaki usul, tutuklamanm adli kontro-

	

tEDB İ RLER İ	 le çevrilmesirıde uygulanacaktır. Bu istemle ilgili karar ıos:
maddedeki usule göre verilecektir.

CMK m. 2/1-a, c, 105, 109,110,111, 172'ye bakm ız.

Şüpheli veya sanığın sal ıverilme istemleri

MADDE 104- (1) Soruş turma ve kovuşturma evrelerinin
her aşamas ında şüpheli veya sarnk salıverilmesirıi isteyebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hMinin devam ına
veya sal ıverilmesirıe hakim veya mahkemece karar verilir. Ret
kararına itiraz edilebilir.

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yarg ı taya
geldiğinde sal ıverilme istemi hakk ındaki karar, bölge adliye
mahkemesi veya Yarg ıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza
Genel Kurulunca dosya üzerinde yap ılacak incelemeden sonra
verilir; bu karar re'sen de verilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, şüpheli ve sanığa soruşturma ve ko-
vuşturma evrelerinin her aşamasında sahverilmelerini istemek
hakk ını vermiştir. Bu hükmün karşılığını teşkil eden CMUK
m. 112'de bu hak daha sm ırlı idi. Ayrıca dosyanın Yarg ıtaya
gönderilmiş olmas ı halinde, tutukluluk durumunun incelenip
incelenmeyeceği konusunda da söz konusu yasada aç ıkl ık
yoktu ve bu durum sanıklarm mağduriyetine yol aç ıyordu.

Diğer taraftan, tutuklunun, kovuş turman ı n devam ı
s ırasında tutuklama karar ın ı n geri al ınmas ını talep etme
hakk ı, insan haklarmdan olup IHAS m. 5/3 ile garanti altına
alınm ıştır. Bu hakkm bir gereği alarak tutukluk hali, makul
bir süreyi a ş mamal ıd ır. Avrupa Insan Hakları Mahkemesine
göre, bunu sağlamak yarg ı merciinin görevidir. Tutukluluk
süresinin hükmedilebilecek ceza kadar sürmesi, suçsuzluk
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karinesini ihlal edecektir. Tutuklu ş ahsm bir suç işlemiş olma- KORUMA
sina ilişkin makul şüphenin devam ı, sürdürülen tutukluluk rEuliR ı IR İ
halinin geçerliliği için bir zorunlu koşul olmakla beraber belli
bir sürenin aşılmas ı durumunda bu yeterli değildir. Bu nedenle
mahkeme, tutuklulu ğun devam ı yönünde öne sürülen gerek-
çelerin özgürlüğün kığıtlanmas ın ı haklı kılıp kılmayacağını
incelemeli ve kararmda bunlara yer vermelidir. Uygulamada
bazen görüldü ğü üzere, basmakal ıp olmasa bile "delil duru-
nut, suçun niteliği" şeklindeki gerekçelerle verilen tutukluluk
halinin devamma ilişkin kararlar, Sözleşmenin 5. maddeinin
ihlali niteliğindedir.

Yeni düzenlemeye göre, Bölge Adliye Mahkemesi veya
Yarg ıtay aşamas ında tutuklu bulunan sanığın sal ıverilme
istemi hakkmdaki karar, incelemeyi yapan Dairelerce veya Yar-
gftay Ceza Genel kurulunca dosya üzerinden verilecektir.

İHAS m. 5/3; AY m. 19/7 (ilk cümle); CMK m. 2/1-a, b,
e, 1,101,105,175/1,267, 268'e bak ın ız.

Usul

MADDE 105 - (1) (Değişik: 25.5.2005 - 5353/m. 13 ile)' 103

89 Mansur/Türkiye 8.6.1995 kararı (Dipnot 38'e bakımz); Şuyur/
Türkiye karar ı, Başvuru No. 13797/02, 23 May ıs 2006; AII-IM,
Şuyur karar ında, mahkemenin kendi inisiyat-ifi veya ba şvuranm
talebi üzerine, sanığın tutukluluk halini 58 kez ele ald ığını, her
defas ında tutukluluk halini "suçun niteli ği, kanıtların durumu ve
dava dosyas ının içeriği gibi benzer ve basmakal ıp ifadeler kul-
lanarak uzattığın ı, genel olarak, "kamflarm durumu" ifadesinin,
ciddi suç emarelerinin mevcut olmas ıyla alakal ı bir unsur olabi-
leceğini, ancak bu davada yalnız başına sekiz buçuk y ıldan fazla
olan ihtiyati tutukluluk süresini hakl ı kılmayacağmı belirtmiş tir
(Şuyur karan için Adalet. gov. Tr// Insan Hakları Sitesine bakı-
nız.)
Değiş iklikten önce 105. madde şöyle idi: "Saime rilme istemi üze-
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KORUMA ve 104 üncü maddeler uyar ınca yap ılan istenı üzerine, merciince
rEoBiR ıai Cumhuriyet Savc ıs ı, şüpheli, sanık veya müdafiin görü şü

al ınd ıktan sonra, üç gün içinde istemin kabulüne, reddine
veya adli kontrol uygulanmas ına karar verilir. Bu kararlara
itiraz edilebilir.

AÇIKLAMA: Yeni düzenleme.

Madde, tutukluluk halinin incelenmesinin istenmesi üze-
rine verilebilecek olan tutukluluk halinin devam ı, salıverıne
ve tut-uklaman ın adli kontrole dönüştürülmesi kararlar ınm
usulünü göstermektedir.

Saliverme kararına itiraz, şüpheli veya sanığın salıverilme-
sine engel teşkil etmez. Bu nedenle itiraz nedeniyle sal ıverme
geciktirilemez. 	 -

Bu madde, 103. madde ile paralellik sa ğlamak amacıyla
25.5.2005 tarih ve 5353 say ılı Kanunla değiş tirilmiştir.

İHAS m. 5/4; AY m. 19/8; CMK m. 2/1-a, b, c, 103, 104,
109, M7,268, 269'a bak ınız.

Sal ıverilenin yükümlülükleri

MADDE 106 -(1) Sal ıverilmeden önce şüpheli veya san ı k,
yetkili yargı merciine veya tutukevinin müdürüne adresini ve
varsa telefon numaras ın ı bildirmekle yükümlüdür.

(2) Şüpheli veya sanığa soruşturman ın veya kovuşturma-
nın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak
suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdi ği
adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi ihtar olunur;

rine, merciince Cumhuriyet Savc ı sı, şüpheli, san ık veya ınüdafli dinlen-
dikten sonra, istemin kabutüne, reddine veya 109 uncu maddeye göre,
adiL kontrol uygulanmas ı na karar verüebilir. Bu kararlara itiraz edilebi-
lir."
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ayrıca, ihtara uygun hareket etmedi ğinde, önceden biidirdi ği KORUMA

adrese tebligatm yap ılacağı bildirilir. Bu ihtarlar ın yapıldığın ı	 IIDRiRLER İ
belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya tutukevi müdü-
rünün düzenleyeceği belgenin asil veya örne ği yargı merciine
gönderilir.

AÇIKLAMA: Madde, sal ıverilmesine karar verilen şüp-
heli veya saııığın, adresinde vaki olacak değişiklikleri bildirme
•yükümlülüğünü ve bu yükümlülü ğe uymamanm sonuçlar ın ı
düzenlemektedir. Bununla, "Adlf kontrol n ıekanizn ı as ı n ı n iyi
işlemesi ve özellikle davalann makul bir sürede sonuca hağlanabil-
ınesi... amaçlanm ış tır. Bu husus madde gerekçesinde aç ıkça
ifade edilmiştir.

Bu hükme göre şüpheli veya san ık mahkemeye veya tu-
tukevi müdürüne adres ve telefon de ğiş ikliklerini bildirmek
zorundad ır. Öncelikle şüpheli veya san ık hem yükümlülüğü
hem de bu yükümlülüğe uymaman ın sonuçlar ı hakk ında
uyar ılacakt ır. Bu uyar ı bir tutanağa bağ lanacak, tutanak
yarg ı merciine gönderilecektir. Yarg ı merciince ç ı karılacak
tebligatlarda, şüpheli veya san ığm bildirdiği bu adres veya
sonradan adres değ iş ikliği halinde iadeli taahhütlü mektupla
bildirdiği adres esas al ınacak, fakat bu adreste bulunamamas ı
ve bir başka adreste oturdu ğunun bildirilmesi halinde, adres
araş tırmasma gidilmeksizin Tebligat Kanunu'nun 20 ve 21.
maddelerine göre tebli ğ işlemi gerçekleştirilecektir.9'

Tebligat Kanunu'nun 20. maddesi, kendisine tebli ğ yap ılacak
kimsenin geçici olarak ayrı lm ış olmas ı halinde, tebliğin yap ılma
usulünü düzenlemektedir. Bilindi ği gibi, kendisine tebli ğ yap ı la-
cak şah ıs tebliğ s ıras ında adresinde bulunamazsa, tebli ğ kendisi
ile aynı konutta oturan kişilere veya hiz ı netçilerinden birine yap ı -
lır (m. 16). Ancak, kendisine tebli ğ yap ılacak şah ıs geçiciolmak-
la beraber bir ay, üç ay, beş ay gibi uzun say ılabilecek bir süre
için oturduğu adresten ayr ılmış ise, bu takdirde tebliğ evrakı, 16.
ınaddede say ılan kişilerden tebligatı kabul etme ehliyetine sahip
(m. 22) olan birine teslim edilir ve beyan ı kendisine imzalat ı l ı r.
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• KORUPM	 Ancak 106. madde hükrnüné göre tebli ğ memuru, Tebligat
rEDBiRt.FR İ Kanunu'nun 21. maddesini de ğil, bu madde hükmüne göre
• tebliğ işlemini gerçekleş tirecektir. Tebli ğ memuru, şüpheli

veya sanığın tebligatın çı kar ıldığı adresten ayrıldığını tespit
ettiğinde, yeni adres ara ştırmas ı yapmaksız ın ihbarıı ameyi
kap ıya yapıştırmak suretiyle tebliği gerçekleştirecektir. Tebliğ
memuru şüpheli veya san ığın yeni adresini ö ğrenip bildirebilir.
Bu durumda yargı mercii, şüpheli veya san ığın, tebliğ memuru
tarafından bildirilen adresine yeniden tebligat ç ıkarmak zo-
runda değildir.Bununla beraber, huzuruna ihtiyaç duyuldu ğu
takdirde şüpheli veya sanığm zorla getirilebileceği de gözden
ırak tutulmamalid ır.

TebK m. 10, 13,14, 15,16, 20, 21, 22'ye ve TebTüz m. 26,
28, 29 ve 30'a bak ınız.

Tuhildanan ın durumunun yakınlarına bildirilmesi

MADDE 107 - (1) Tutuklamadan ve tutuklamanm uza-
tılmasma ilişkin her karardan tutuklunun bir yakmma veya
belirlediği bir kişiye, hakimin karar ıyla gecikmeksizin haber
verilir.

(2)Ayrıca, soruşturmamn amac ın ı tehlikeye düşürmemek
kaydıyla, tutuklunun tutuklanıay ı bir yakınına veya belirledi ği
bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir.

(3) Şüpheli veya san ık yabanc ı olduğunda tutuklanma
durumu, yaz ı l ı olarak karşı ç ıkmamas ı halinde, vatandaşı
olduğu devletin konsoloslu ğuna bildiriir.

Bu maddeye göre yap ılacak tebliğlerde tebliğ tarihi, tebliğ evra-
kının bu kiş ilere verildiği tarihtir.	 -

Tebligat Kanunu'nun 21. maddesi ise, tebli ğden kaç ınma ile
tebliğ yap ılacak kimsenin kesin olarak oturdu ğu adresten ayr ı l-
mış olmas ı halinde, tebli ğ usulünü düzenlemektedir.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 107'nin karşı lığıd ır.	 KORUMA

Bu düzenleme, Anayasanm 19. maddesinin 6. f ılcrast ile 
rIDIIRIIR İ

tam olarak bağdaşmamaktad ır. Çünkü Anayasa'nm söz konu-.
su hükmünde "Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yak ı nları na
derhal bildirilir." denilmektedir. Maddede kanuni yakmmdan
değil, sadece yakmmdan söz edilmi ş olmas ı, bu kavram ın
daha geniş anlaşılinasma olanak sağlamaktad ır. Ancak, sanığın
belirlediği kiş i, yakmı olınayabilir.

AY m. 19/6'ya; CMK m. 141/1-h ve 142'ye bakm ız.

Tutukluluğun incelenmesi

MADDE 108- (1) Soru ş turma evresinde şüphelinin tutu-
keviride bulundu ğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler
itibarıyla tutukluluk hMinin devam ının gerekip gerekıneyeceğ i
hususunda, Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi üzerine sulh ceza
hakimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde
bulundurularak karar verilir.

(2)Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukar ıdaki hkra-
da öngörülen süre içinde şüpheli tarafmdan da istenebilir.

(3)Hakim veya mahkeme, tutukevinde bulunan san ığm
tutukluluk halinin devam ın ın gerekip gerekmeyece ğine her
oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar aras ında
ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re'sen karar
verir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 112'nin kar şılığı olup
gerek soruş turma, gerek kovu şturma evrelerinde tutukluluk
halinin devam ının gerekip gerekmeyeceği hususunun, merci-
ince belirli aral ıldarla mutlaka incelenmesir ıi zorunlu kılmakta
ve böylece tutuklama gibi kişi özgürlüğünü geçici olarak yok
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KORUMA eden bir tedbirin gereksiz olarak uzamas ını önlemek ve ayn ı
TEDBIRLERI zamanda IHAS m. 5/3 ile getirilen güvenceye i şlerlik kazan-

d ırmak amacını gütmektedir.

İHAS m. 5/3'e; CMK m. 2/1-a, 100 ile m. 102 vel04'ün
açıklamas ına bak ın ız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Kontrol

Adli kontrol

MADDE 109 -(1) 100 üncü maddede belirtilen tutuklama
sebeplerinin varlığı halinde, üst smırı üç y ıl veya daha az hapis
cezas ın ı gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soru ş turmada,
şüphelinin tutuklanmas ı yerine adli kontrol altına alinmas ına
karar verilebilir.

(2)Kanunda tutuklama yasa ğı öngörülen hallerde de, adli
kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

(3) Adli kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya
birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmas ını içerir:

a) Yurt dışına ç ıkamamak.

b) Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler
içinde düzenli olarak ba şvurmak.

c) Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağr ı lar ına ve
gerektiğinde mesleki uğraş larına ilişkin veya eğitime devam
konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
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d) Her türlü taşıtlar ı veya bunlardan baz ılarmı kullana- KORUMA
mamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz kar şılığında sürücü JFD6IRLER
belgesini teslim etmek.

e) Özellikle uyuşturucu, uyar ı cı veya uçucu maddeler ile
alkol bağmılılığından armmak amac ıyla, hastaneye yatmak
dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve bunlar ı
kabul etmek.

f) Şüphelirtin parasal durumu göz önünde bulundurula-
rak, miktar ı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme
süreleri, Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın isteği üzerine hakimce belir-
lenecek bir güvence miktarını yatırmak.

g)Silah bulunduramamak veya ta şıyamamak, gerektiğin-
de sahip olunan silahlar ı makbuz kar şılığında adli emanete
teslim etmek.

h) Cumhuriyet Savc ısı'nın istemi üzerine hakim tarafından
miktar ı ve ödeme süresi belirlenecek paray ı suç mağdurunun
haklarını güvence altına almak üzere ayni veya ki şisel güven-
ceye bağlamak.

i) Aile yükümlülüklerini yerine getirece ğine ve adli ka-
rarlar gereğince ödemeye mahküm edildiği nafakay ı düzenli
olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

(4) (Ekfikra: 25.5.2 005 - 53531m. 14 ile) Şüphelinin, üçün-
cü fıkranın (a) ve (0 bentlerinde yaz ı lı yükümlülüklere tübi
tutulmas ı bak ımmdan, birinci fıkrada belirtilen süre s ın ır ı
dikkate alınmaz.

(5) Hakim veya Cumhuriyet Savc ıs ı (d) bendinde be-
lirtilen yükümlülüğün uygulamas ında şüphelinin mesleki
uğraşılarında araç kullanmasma sürekli veya geçici olarak
izin verebilir.
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K0RUM	 (6) Adli kontrol altında geçen süre, şahsi hürriyeti sinir-
TEDBIRLERI lama sebebi say ılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm,

maddenin üçüncü f ıkras ırun (e) bendinde belirtilen hallerde
uygulanmaz.

(7) (EkJikra: 6.12.2006 - 55601m. 19 ile) Kanunlarda öngö-
rülen tutukluluk sürelerinin dolmas ı nedeniyle sal ıverilenler
hakk ında birinci fıkradaki süre ko şulu aranmaks ız ın adli
kontrole ili şkin hükümler uygulanabilir.

AÇIKLAMA: Maddede 25.5.2005 tarih ve 5353 say ılı ve
6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı kanunlarla de ğişiklik yapılmış-
tır.

5353 değiş ikli ği ile maddeye (3) fıkradan sonra gelmek
üzere bir fıkra (4.fıkra) eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre
teselsül ettirilmiştir.Yapılan değişiklikle yurt dışına ç ıkma
yasağı bakımından, birinci f ıkrada öngörülen üç y ı llık süre
sm ırlamas ı kaldırılmış tır. "Bu değiş iklikle, bütün suçlar bak ı m ı n-
dan yurt dışına ç ı kn ın yasağı tedbirine hükmedilebilecektir. Böylece,
tutuklamadan beklenen amacın yurt dışı na çıkma yasağı koymak
suretiyle de sağlanabileceği her durumda, kişinin tutuklanmas ı gibi
daha ağı r bir tedbir yerine, daha hafif olan yurt d ışı na çı knı a yasağı
tedb ırine karar verilebilecektir, Ölçü lülük ilkesi de bu şekilde sağ-
lm ıın ış olacaktı r." Değiş iklik teklifinin Adalet Komisyonu'nda
görüşülmesi s ıras ında dördüncü fıkra kapsam ına (0 bendi de
eklenmiş , bu suretle üst s ın ırı üç yıldan fazla hapis cezasm ı ge-
rektiren suçlar bakımından da nakdi kefaletle tahliyeye olanak
sağlanm ış tır. IHAS m. 5/3'ün son cümlesi de, sal ıvermenin,
ilgilinin duruşmada hazır bulunmasın ı sağlayacak bir teminata
bağlanabileceğini öngörmektedir.

5560 değ i şikliği ile de, birinci fıkrada ön görülen üç y ıllık
ceza koşulu aranmaks ızın, adli kontrole ili şkin hükümlerin
uygulanmas ına olanak sağlanmas ı amac ıyla maddeye yedinci
fıkra ekleiımiştir.
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Adli kontrolun soru şturma evresinde uygulanmas ın ın KORUMA

koşulları şunlard ır.	 IFOBiRLER İ

1 -Tutuklama sebeplerinin bulunması

2. Filin, üst s ınır ı üç y ıl veya daha az hapis cezasın ı ge-
rektirecek bir suçu olu şturmas ı	 -

3. Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın istemde bulunmas ı

4. sulh ceza hakiminin karar ı

Adli kontrol kararı ile, şüpheli veya san ık maddenin (3).
Fıkrasmda say ılanlardan bir veya birden çok yükünılülüğe tabi
tutulur. Bu f ıkrada say ılan yükümlülükler, 3.07.2005 tarihli
ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yard ım Merkezleri Ile
Koruma Kurullar ı Yönetmeliği'nde ayrıntı l ı olarak düzen-
lenmiş tir. Bu yükümlülüklerin kapsam ı, uygulanma şekli
ve sona ermesi ise her bir yükümlülük bak ımından ayr ı ayr ı
düzenlenmiştir.

Çocuklar hakkında da adli kontrol karar ı verilmesi müm-
kündür (ÇKK m. 20).

İHAS m. 5/3 (son cümle); CMK in, 100/4'e; 4926 (KMK) m.
25'e ve ÇKK. m. 20'ye; 5402/5, 11, 12 vd. maddelere, DSKKY
11, 14, 17, 19 ila 30'a bak ın ız.

Adli kontrol kararı ve hülcmedecek merciler

MADDE 110 -(1) Şüpheli, Cumhuriyet Savc ıs ı' nın istemi
ve sulh ceza hakiminin karar ı ile soruşturma evresiriin her
aş amasmda adli kontrol altma alınabilir.

(2) Hakim, Cumhuriyet Savc ıs ı'nın istemiyle, adli kontrol
uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük
altına koyabilir; kontrolun içeri ğini oluşturan yükümlülük-
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KORUMA leri bütünüyle veya k ısmen kald ırabilir, değiş tirebilir veya
1EOBIRtE1 İ şüpheliyi bunlardan bazilarma uymaktan geçici olarak muaf

tutabilir.

(3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli gö-
rüldüğünde, görevli ve yetkili diğer yargı mercileri tarafından
da, kovuşturma evresinin her aşamas ında uygulan ır.

AÇIKLAMA Kararm verilmesi s ırasında şüpheli veya
san ık hazır değilse, adli kontrol altına almma kararında öngö-
rülen yükümlülük altına girmesi ancak bu kararın kendisine
bildirilmesinden sonra söz konusu olabilir. 112. maddeye göre
tutuklama karar ı verilebilmesi bak ımından da yükümlülükle-
rinin şüpheli veya san ık tarafından bilinmesi gerekir.

Tutuklama kararı verilmesi s ıras ında avukat bulunmas ı
zorunlu olduğu halde, adli kontrol karar ı verilirken müdafiin
bulunmas ı gerekmez.

CMK m. 2/a, E, 109, 111'e bak ın ız.

Adli kontrol karar ın ın kald ınlması

MADDE 111 - (1) Şüpheli veya san ığın istemi üzerine,
Cumhuriyet Savc ıs ı 'nın görüşünü ald ıktan sonra lükim veya
mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkras ına göre beş gün
içinde karar verebilir.

(2) Adli kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.

AÇIKLAMA: Adli kontrol karar ı şüpheli veya sanığın
istemi üzerine, Cumhuriyet Savc ıs ı'nm görüşü ald ıktan sonra
kald ırılabilir.

Diğer taraftan 103. maddenin 2. fıkrasma göre soruştur-
ma evresiyle sinirli olmak üzere C. Savc ıs ı, adli kontrol veya

188



Ceza Muhakemesi kanunu

tutuklamanm artık gereksiz olduğu kan ısma varacak olursa, KORUMA
ştipheliyi re'sen serbest b ırakacaktır. Bu konuda 103. madde 11DBRLFRI
açıklamasma bakın ız.

İkinci fıkradaki itiraz, adli kontrole ili şkin her türlü karan
kapsamaktad ır: itiraz mercii m. 268/3'e göre belirlenir.

AY m. 19/8; CMK m. 2/a, b, 103/2,109, 110'a bak ın ız.

Tedbirlere uymama

MADDE 112 - (1) Adli kontrol hükümlerini isteyerek.
yerine getirmeyen şüpheli veya san ık hakk ında, hükmedi-
lebilecek hapis cezas ının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı
mercii hemen tutuklama karar ı verebilir.

AÇIKLAMA: Madde, adli kontrol yükümlülüklerine
bilerek ve isteyerek uymayan şüpheli veya samk hakk ında
uygulanacak yaptırım! göstermektedir.

Bu hükme göre yarg ı mercii, yükümlülüğü ihlal eden
hakk ında hükmedilebilecek hapis cezas ın ın süresini göz
önüne almaks ızm hemen tutuklama karar ı verebilir. Ancak,
tutuklamaya karar verilirken tutuklama nedenlerinin var olup
olmadığı mutlaka göz önünde bulundurulmalid ır. Tutuklama
kararı 101. maddede belirtilen usule göre verilecek olup bu
karara itiraz mümkündür (m. 101/5).

CMK m. 100/2, 101'e bak ınız.

Güvence

MADDE 113 - (1) Şüpheli veya san ık tarafmdan gösteri-
lecek güvence, aşağıda yazil ı hususlarm yerine getirilmesini
sağlar:
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KORUMA

	

	 a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün
TFD8R!iRI infaz ında veya altına almabileceği diğer yükümlülükleri yerine

getirmek üzere haz ır bulunmas ı .

b) Aş ağıda gösterilen s ıraya göre ödemelerin yap ılması :

1. Katılan ın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu za-
rarlarm giderilmesi ve eski hale getirme; şüpheli veya san ık
nafaka borçiann ı ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa
nafaka borçlan.

2. Kamusal giderler.

3. Para cezalar ı .

(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu k ılan
kararda, güvencenin kar şıladığı kısımlar ayr ı ayrı gösterilir.

AÇIKLAMA: Madde, 109. maddenin 3. fıkras ının (t), (h)
ve (i) bentlerindeki güvencelerin hangi hususlan garanti alt ına
alacağını belirtnıektedir.

AY m. 19/7 (son cümle); CMK m. 2,109, 115'e ve TCK m.
233'e bakm ız.

Önceden ödetme

MADDE 114 - (1) Hakim, mahkeme veya Cumhuriyet
Savcısı, şüpheli veya sanığın r ızas ıyia güvencenin mağdurun
haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan
kıs ıınların ın, istedikleri takdirde, ma ğdura veya nafaka ala-
caklılar ına verilmesini emredebilir.

• (2) Soruşturma ve kovuşturmanıri konusunu olu ş turan
olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacakl ıs ı lehinde bir
yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın r ızas ı olmasa da
ödemenin yap ılmas ı emredilebilir.
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AÇIKLAMA: Önceden ödetme emrini, soruşturma ev- KORUMA

resinde Cumhuriyet Savc ıs ı, kovuşturma evresinde davaya IIDRRLER İ

bakan mahkeme veya hakim verebilir. Emrin verilebilmesi
için;

1. Mağdurun veya nafaka alacakl ısmın istemde bulun-
mas ı ,

2. Şüpheli veya sanığın bu hususta rıza göstermesi

Gerekir.

Ancak; soru şturma ve kovu şturmanın konusu ile ilgili
olaylar nedeniyle bir yargı mercii mağdur veya nafaka ala-
caklıs ı lehine bir karar vermiş ise, şüpheli ve san ığm r ızasm ın
aranmas ına gerek yoktur; bu hususta ma ğdur veya nafaka
alacakl ısmın istemde bulunmuş olmas ı ödetme emrinin ve-
rilmesi için yeterlidir.

CMK m. 2/1-a, b, e, f, 115e ve TCK m. 233'e bakmız.

Güvencenin geri verilmesi

MADDE 115 - (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci
fıkras ınm (a) bendinde yaz ı l ı bütün yükümlülükleri yerine
getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci f ıkras ınm
(a) bendini karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkras ına göre
verilecek kararda belirtilen k ısmi kendisine geri verilir.

(2)Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacakl ıs ına
verilmemiş olan ikinci k ısmı, kovu ş turmaya yer olmad ığı
veya beraat kararlar ı verildiğinde de şüpheli veya san ığa geri
verilir. Aksi hMde, geçerli mazereti d ışında, güvence Devlet
Hazinesine gelir yaz ı lır.

(3) Hükümlülük lülinde güvence 113 üncü maddenin
birinci fıkras ınm (b) bendinde yer alan hükümlere göre kulla-
.n ı lır, fazlas ı geri verilir.
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KORUM	 AÇIKLAMA: Cüvencenin geri verilmesinde 113. madde
IEOB İ R İLR İ göz önünde bulundurulacakt ır.

CMK m. 109, 113, 172, 223'e ve TCK m. 233'e bakm ız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama

MADDE 116 - (1) Yakalanabileceği veya suç delilleri ıı in
elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; ş üpheliriin
veya sanığm üstü, eşyas ı, konutu, işyeri veya ona ait di ğer
yerler aranabiir. 	 -

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 94. maddesinin kar şılığı
olup şüpheliyi de kapsayacak şekilde günümüz Türkçesiyle
yeniden düzenlenmiştir.

Arama, ceza muhakemesi hukukunda, suçlular ın yaka-
lanmas ı ve suç deliilerinin ortaya ç ıkarılması için başvurulan
geçici bir koruma tedbiridir. Konutta yap ılan arama, konuta
yönelik müdahale niteliği taşıdığından ll{AS m. 8 ile de ilişki-
lidir. AtTIM, aramanm Sözle şmeyi ihlal edip etmedi ğ ini ince-
lerken aramayı hakh gösterecek yeterli şüphenin mevcut olup
olmadığı üzerinde durmakta ve "oranhl ı l ık"92 araştırmas ı yap-
maktad ır. Nitekim AİHM, hakaret suçu nedeniyle ba şlatılan

Koruma tedbirlerinin önşartlanndan biri olan orantıl ı l ık (ölçü-
lülük), "hak ve hürriyellerden krsrnt ı olarak ödenen bedel ile, bir yan-
dan korkulan zarann ağı rlığı, bir yandan da zarar ihlimalinin kuuoeti
arasında, ihtiyacın gerektirdiği ölçüde ikili bir denge aranmas ı " olarak
tan ı mlanmaktad ı r (Kimler- Yenisey, 48.11111 (36113).
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bir soruşturma s ıras ında delil elde etmek amac ıyla avukatl ık KORUMA
bürosunun aranmasm ı orans ız olarak nitelendirmiştir.93	rEÜBiRtFR İ

Aramanm yap ılabilmesi için yasal koşulların ın gerçekleş-
miş olmas ı gerekir. Aksi takdirde, yani yasaya ayk ır ı olarak
yap ılan aramada elde edilen delil karara esas alinamaz (AY.
m. 38/6 ve CMK m. 217). Anayasa Mahkemesi de CMUK. nun
97. maddesiyle ilgili olarak aç ılan iptal davas ında, incelemeyi,
bu Yasanın yürürlükten kald ırılmış olmasından sonra yapmış
olmas ına rağmen, ba şvuran Mahkemenin, "bakmakta olduğu
davada aykrnl ığı ileri sürülen kurala dayan ı larak verilen bir arama
kararı ı zerine elde edilen delile göre san ığı n hukuki durumunu be/ir-
leıjeceği", şeklindeki gerekçeyle iş in esasına girerek söz konusu
maddenin birinci fıkras ın ı Anayasan ın 20 ve 21. maddelerine
aykır ı bularak iptal etm4tir?4

Arama ile ilgili ayr ıntılar Adli ve Önleme Aramalar ı
Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Makul şüphe kavramı, anılan Yönetmeli ğin 6. maddesinde
tan ımlanmış ve açıklanmıştır.

Şüphenin makul olup olmad ığını aramayı gerçekleştirecek
olan kolluk görevlisi takdir eder. Ancak araman ın hukuka
uygun olup olmad ığı kovuşturma evresinde hakim tarafından
değerlendirilecektir.

Av K m. 58/1'e göre; Avukat yazıhaneleri ve konutlar ı
ancak mahkeme karar ı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili
olarak Cumhuriyet Savc ıs ı denetiminde ve baro temsilcisinin
katılımı ile aranabilir. Ağır cezay ı gerektiren suçüstü halleri
dışmda avukatm üzeri aranamaz.

Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 402.
Anayasa Mahkemesi'ninl2.10.2005 tarih veE. 2003/38, K.2005/63
say ı l ı iptal karar ı 605.2006 tarih ve 26160 say ılı RG de yay ımlan-
mıştır.

91 Adli ve Onleme aranıaları Yönetmeliği 01.06.2005 tarihli ve 25832
say ı l ı KG de yayımlanarak ayn ı tarihte yürürlüğe girmiş tir.
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KORUW	 Konut, işyeri ve eklentilerinde arama ve arama s ırasmda
TEDBiRLER İ güç kullanılmas ı için ADÖAY m. 30'a, Araçlarda arama için

ADÖAY m. 29'a, üst ve e şya aramasm ın icras ı için m. 28'e,
Orman suçlarmda arama için 6831/m. 88'e,

Kaçak eşya bulundu ğu şüphe edilen yerlerde arama ve
aramaya yetkili mrciler için 10.7.2003 tarihli ve 4926 say ıl ı Ka-
çakç ılıkla Mücadele Kanununun 17. maddesine, bak ın ız.

Hukuka ayk ırı olarak bir kimsenin üstünün ve e şyaların ın
aranmas ı TCK m. 120'ye göre suçtur.

İHAS m. 8; AY m. 20/2, 21; CMK m. 2/a, b,117-122'ye;
PVSK m. 9/2'ye; ADÖAY m. 5,6 ve 13'e bak ın ız.

Diğer kişilerle ilgili arama

MADDE 117- (1) Şüphelinin veya san ığın yakalanabil-
mesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amac ıyla, diğer
bir kişinin de üstü, eşyas ı, konutu, işyeri veya ona ait diğer
yerler aranabilir.

(2)Bu hAllerde araman ın yapılmas ı, aran ılan kişinin veya
suçun delillerinin belirtilen yerlerde bulundu ğunun kabul
edilebilmesine olanak sa ğlayan olaylar ın varlığına bağ l ı d ı r.

(3)Bu s ın ırlama, şüphelinin veya san ığın bulunduğu yerler
ile, izlendiği s ırada girdiği yerler hakk ında geçerli değildir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 95. maddesinin kar-
şılığı olup suçla ilgisi olanlar d ışında kalan kiş iler yönünden
aramanın koş ullarm ı göstermektedir.

Bu hükme göre suçla ilgili olmayan kişinin üstü, eşyas ı,

4926 say ı l ı Kaçakç ı l ıkla Mücadele Kanunu 19.07.2003 tarihli ve
25173 say ı l ı RG de yay ımlanm ış t ı r.
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konutu, işyeri veya kendisine ait diğer yerlerde arama yap ı- KORUMA
labilmesi için, aran ılan ki ş inin (şüpheli veya san ık yada suça	 rfDliRfR ı
yataklık etme şüphesi altında olan kiş i) veya suçun dehulerinin
oralarda bulundu ğunu kabul ettirebilecek olaylar mevcut
olmal ı ve bu husus saptanm ış olmal ıd ır. Ancak sanığın ya-
kalandığı veya izlendiği s ırada girdiği yerler bakımmdan bu
koşul aranmaz.

Yarg ıtay'a göre, Polis olan san ıklar ın, sadece şikyetçiler-
den birinin de kar ıştığı ileri sürülen h ırsızl ık suçunun şüphelisi
olarak aranan M. G.'nin yakalanabilmesi amac ıyla, gece 04.00
sıralarında aramakta olduklar ı M. G. adli kişinin adresinin şiU-
yetçilerce bilinebilece ği düşüncesiyle, mü ş tekilerden H.T.'nin
evine, hakim tarafından verilmi ş arama karar ı -bulunmadığı
halde, arama yapmak için girmeleri haks ız aramad ır. Hakim
karar ı olmadan arama yapılabilecek durumlara ilişkin Yasada
öngörülen koşullar gerçekleş meden yap ılacak konut aramas ı ,
arama yapan memur bak ım ından konut dokunulmazl ığı su-
çunu olu şturur.97

İHAS m. 8; AY m. 20/2, 21; CMK m. 2/a, b, 90,116 (aç ık-
lamas ına), 118-122 ve 130'a; ADÖAY ni. 6'ya ve Av Km. 58'e
ve ayr ıca nı . 116 aç ıklamas ına bakın ız.

Gece yap ılacak arama

MADDE 118 - (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapal ı
yerlerde gece vaktinde arama yap ılamaz.

(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakmca bulunan hMler
ile yakalanm ış veya gözalt ına al ınm ış olup da firar eden ki ş i
veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanmas ı amac ıyla
yap ılan aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

4. CD. 19.04.2006- E. 2004/21680, K. 2006/9696

195



Ceza Muhokemesi Kanunu

• KORUM	 AÇIKLAMA: Madde, CMUK'm 96. maddesinin kar şı lığı
TEDB İ REgj olarak düzenlenmiş tir. Maddenin birinci fıkras ında konutta,

işyerlerinde ve diğer kapal ı yerlerde ilke olarak gece vaktinde
arama yapilamayaca ğı hüküm altına alınmıştır. Bu ilkenin is-
tisnaları da ikinci fıkrada gösterilmiş tir. Ancak 96. maddenin
2. fıkrasmda gösterilen haller, istisna kapsam ına almmam ıştır.
Dolayısıyla "gece/e yin herkesin girip ç ıkabileceği yerler veyahu t
mahkumların toplanma ve s ığı nma veya suç ile elde edilen eşyayı
saklama yen veya gizli kumar yerleri veya genelevler gibi polisçe bili-

-	 nen yerlerde" geceleyin arama yapılmas ı ikinci fıkrada belirtilen
koşullarm gerçekleşmesi halinde mümkün olabilecektir.

Maddenin ikinci fıkras ına göre gece vaktinde arama ya-
p ılabilecek haller şunlard ı r:

1. Suçüstü hali,

2.Gecijcmesinde sak ınca bulunan haller,

3. Firar eden kişi veya tutuklu ya da hükümlünün tekrar
yakalanmas ı aınaçlanan durumlar.

Gece vaktinden maksat, "güneş in batınasından bir saat sonra
başlayan ve doğmas ından bir saat ev-vele kadar devam eden zaman
süresi" dir (TCK m. 6/1-e).

Suçüstü, kavram ı için CMK m. 2/a, b, j' ye, Yakalama ve
yakalamanın koşulları için m. 90'a, Gözaltına alınmış kişi kav-
ram ı için m. 91'e, bak ınız. CMI< m, 116-122'ye ve ayr ıca m. 116
açıklamasına; TCK m. 6/1-e ve 228'e; 5326/m. 34'e bak ın ız.

Arama kararı

MADDE 119 -(1) (Değiş ik fikra: 25.5.2005 - 53531m. 15 ile)

5353 sayıl ı kanunun 15. maddesi ile değiştirilen birinci fıkra şöyle
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Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan KORUMA

hAllerde Cumhuriyet Savc ısı'nın, Cumhuriyet Savc ısma ula-. TFDBiRIkR İ
şılamadığı hallerde ise kolluk amirir ıin yazılı emri ile kolluk
görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, i şyerinde ve
kamuya aç ık olmayan kapal ı alanlarda arama, hakim karar ı
veya gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde Cumhuriyet
Savc ıs ı'nm yazılı emri ile yap ılabilir. Kolluk amirinin yaz ı l ı
emri ile yap ılan arama sonuçlar ı Cumhuriyet Başsavcılığına
derhal bildirilirY

(2) Arama karar veya emrinde;

a) Aramaımı nedenini oluşturan fili,

b) Aranılacak kişi, aramanın yap ılacağı konut veya diğer
yerin adresi ya da eşya,

c) Karar veya emrin geçerli olaca ğı zaman süresi,

Açıkça gösterilir.

idi: "(1) Hük ım karar ı üzerine veya gecikmesinde sakmca bulu-
nan hMlerde Cumhuriyet Savc ıs ı 'nın yazı lı emri ile kolluk görev-
lileri arama yapabilirler."
Adli ve önleme aramalan Yönetmeliğinin Karar almadan ya-
p ılacak aramalan düzenleyen 8. maddesinin (a) ve (c) bentleri
ile (0 bendindeki "ilgilinin nzas ı" ibaresi, 27. maddenin ve 30.
maddenin birinci f ıkras ının iptali ve yürütmenin durdurulmas ı
istemi ile Istanbul Barosu Ba şkanlığı tarafından Danış tay'da dava
açılm ışhr. Danıştay 10. Dairesi 19.01.2006 tarih ve 2005/6392 say ı
ile;

'Yönetmeliğin 8. maddesinin "a" bendindekr .. ...yakalanmas ı ama-
cıyla ko şıutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunları n eklentüerinde ve
aracı nda yapılacak aramada.....ibaresinin ve 30. maddenin 1. fikrası -
n ın

"8. maddenin "f" bendindeki ". . .ilgilinin nzas ı ....ibaresinin
Yürütülmesinin durdurulmas ı isteminin kabulüne,

8. maddenin "c" bendinin ve 27. maddesinin yürütülmesinin dur-
durulmas ı istemlerinin
Reddine karar verilmiştir."
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	KORUMA	 (3) Arama hıtana ğına işlemi yapan İarm aç ık kimlikleri

	

JEDIiRLER İ 	 yazı l ır. ()I®

(4) Cumhuriyet Savc ıs ı haz ır olmaks ız ın konut, işyeri
veya diğer kapah yerlerde arama yapabilnı ek için o yer ihtiyar
heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.

(5)Askeri mahallerde yap ılacak aranııa, Cumhuriyet
Savc ıs ı 'n ın istem ve katıl ım ıyla askeri makamlar tarafmdan
yerine getirilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 97. maddesinin kar şı lığı-
d ır.102 Aramaya yetkili merciler bakım ından her iki düzenleme
aras ında benzerlik bulunmakla birlikte, bu maddede, önceki
düzenlemeden farkl ı olarak arama kararmm ve arama tuta-
nağmın içeriği bak ım ından ayr ıntılara yer verilmiştir. Ayrıca
kolluğun arama yapmas ı, ancak CumhuriyetSavc ısma ulaşıla-
mamas ı halinde kolluk al irinin yazıl ı emriyle mümkündür.

Üçüncü f ıkranın ( ... ) parantez içinde yer alan ikinci cünilesi mad-
de metninden ç ıkartılmış tır. Madde metninden ç ıkarı lan cümle
şöyle idi: "Arama sonucunda baz ı eş yaya elkoy ına söz konusu oldu-
ğunda 127 nci maddenin birincifikras ı hükmü uygulan ı r."
Beşinci fıkran ın ilk metninde ( ... ) parantez içinde "h ıikim veya"
ibaresi yer al ıyordu. Bu ibare 5353 Değ iş ikliği ile madde metnin-
den ç ıkartılmıştır.

102 CMUK'un 97. maddesinin birinci f ıkras ı , Anayasa Mahkemesi'nin
12.10.2005 tarih "e E. 2003/38, K.2005/63 say ı l ı karar ı ile Anaya-
sa'mn 20 ve 21, maddelerine ayk ırı bulunmas ı sebebiyle iptal
edilmiştir. Gerekçede şu görüşlere yer verilmi ştir: Anayasa'n ın
20 ve 21. "maddelerde say ı lan nedenlerden biri veya hirkaçı na bağ l ı ola-
rak... "aran ı a" için usulüne göre verilmiş hakim karar ı, gecikınesinde
sak ı nca olan hallerde de kanunla yetkili k ı lınm ış merciin yaz ı lı eı nri ıı in
bulunmas ı ön koşul kabul edilmiştir. 1412 say ı l ı Yasa'n ın 97. maddesi-
nin birinci fikras ı n ı n itiraz konusu ikinci tümcesinde yer alan "Ancak
tehinnde n ıazarrat un ı ulan hallerde Cumhuriyet savc ıları ve savc ıları n
n ı uaoini s ı.fat ı ile emirlerini icraya memur olan zab ı la ıne ııı urları arama
yapabilir." kural ı, Ana yasa'n ı n 20. ve 21. maddelerinde yap ı lan değ işik-
liklerle sağlanan "yaz ı lı emir" güvencesinden yoksun kalm ış tı r."
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Cumhuriyet Savc ıs ı ve Kolluk amirinin sözlü olarak KORUMA

vereceği arama emri yasaya aykırı d ır. Böyle bir emrin yerine TEDB İ RLER İ

getirilmesi, diğer unsurları da varsa suç oluşturabileceği gibi,
arama yasaya ayk ır ı olarak yap ılmış olduğundan, bu arama
sonucu elde edilen delile dayan ılmas ı da AY m. 38/6 ve CMK
m. 206, 217 ve 289/i'ye ayk ır ı l ık oluşturacaktır.	 -

Gecikmesinde sakınca bulunan hal, Yönetmelikte adli
aramalar ve önleme aramalar ı bakıırnndan ayr ı ayrı tanımlan-
.mıştır. Ayrıca, arama karar ı olmaksızm arama yap ılabilecek
haller, önleme aramas ı ve işlenmiş bir suç nedeniyle yap ılacak
aramalar bakımından ayr ı ayrı gösterilmi ş tir (ADOAY m. 8,
9 ve 25).

Askeri mahal kavram ı anayasan ın 145 inci ve 353 say ılı
AsMKYUK'un 9. maddesinde askeri mahkernelerin görevini
belirleyen unsurlardan biri olarak yer alm ıştır. Diğer yasalarda
da baz ı yerlerin "askeri mahal" sayılacağına dair hükümlere
(örneğin TSK Iç H K m. 100 ve 2692 say ılı Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı Kanunu m. 21/son) rastlanmakla beraber "askeri
mahal" kavram ın ın tanım ı yap ılmış değildir. Ayr ıca Iç Hizmet
Kanununun 51. maddesinde kışla; "askerlerin bar ı ndrıldığı ve
hizmet gördüğü tek bir bina veya toplu halde bulunan n ıuhtelif bi-
nalar ile bunlann nı üş te ııı ilat ı nda ıı olan diğer binalar ve arazidir."
şeklinde tarif edilmiş, ve karargah ve askeri kurumlar ile Deniz
Kuvvetleri teşkilatında bulunan gemiler gibi askeri tesislerin
de kışla olarak mütalaa edilece ği vurgulanm ış tır. Ayn ı Kanu-
nun 100. maddesine göre, orduevleri, askeri gazinolar ve k ış la
gazinoları askeri bina olup askeri mahal niteliğindedir (vas ıf
ve mahiyetindedir). 2696 say ıl ı kanunun 21. maddesinin son
fıkras ında da "Ceza ve Yarg ılama Usulü Kanunu yönünden Sahil
Güvenlik Kon ıutanhğı 'n ııı üsleri, yerleşme yerleri, yüzeY ve ıı çar
birlikleri askeri mahal" say ıldığı aç ık bir şekilde belirtilmiş tir.
Bu hükümler dikkate al ınd ığında, askeri'rnahalden söz edile-
bilmesi için, o yerin, sürekli veya geçici olarak askeri amaçlar
için ayrılmış olmas ı şart ve yeterlidir.
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KORUMA	 Kanaatimizce askeri hizmet amac ıyla ayhlmış (tahsis
JFD8iR[ER1 edilmiş) bina, arsa, meydan gibi her türlü yer, mülkiyeti özel

kişilere ait olup kiralanm ış olsa bile askeri mahal sayıl ır. Buna
karşılık subay, astsubay ve TSK da görevli sivil memurlarm
aileleri ile birlikte oturduklar ı askeri lojman, askeri mahal
sayılmaz.

Askeri mahkemelerin bakmakla görevli olduğu suçlarla
ilgili olarak askeri mahallerde yap ılacak olanlar dahil her
türlü arama, 353 say ılı kanunun 66. maddesi ile ayr ıca dü-
zenlemiş tir.

2559 say ıl ı PVSK' n ın 4771 say ı lı kanunla değiş ik 9. mad-
desinde polisin, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel
sağlık ve genel ahlakm veya başkalar ın ın hak ve lıürriyetle-
rinin korunmas ı, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya
bulundurulmas ı yasak olan her türlü silah, patlay ıc ı madde
veya eşyan ın tespiti amacıyla usulüne göre verilmiş hakim
kararı 103 veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sak ınca
bulunan hallerde mahallin en büyük mülld amirinin verece ği
yaz ılı emirle suçun önlenmesi amac ıyla arama yapabileceği
öngörülmüştür.

Haklar ında gıyabi tutuklama veya tutuklama kararı ile
yakalama emri veya zorla getirme karar ı bulunan kişilerin
yakalanmas ı için yapılacak aramalarda, ayr ıca arama karar ı
103 Hamur Sulh Ceza Mahkemesince, 2559 say ı lı yasanın 9. mad-

desinin birinci fıkras ında yer alan "... usuiüne göre verilmiş hakim
kayan .....ibaresinin, önleme aramalar ında arama karannm idari
makamlarca verilmesi gerektiğinden, Anayasaya aykırı olduğu
belirtilerek itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ba şvurulmu ş -
tur.

Anayasa Mahkemesi, yapmış olduğu inceleme sonunda bu
ibarenin Anayasaya ayk ırı olmad ığına karar vermiştir. Anayasa
Mahkemesinin 22.02.2006 tarih ve E. 2003/29, K. 2006/24 say ı l ıKaran (RG: 27.07.2006 - 26241). de yay ımlanm ış tır
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verilmesi gerekli değildir. Bu gibi hallerde sadece yakalana- KORUS
cak kişiyle ilişkili işlemler yap ılabilir. 0 yerde bulunan diğer rEDBiRER İ

kişiler hakkmda, ayr ıca karar verilmemişse, arama yapılamaz
(ADÖAY m. 30).

AY m. 20/2, 21; TCK m. 120; CMK m. 116, 117, 118, 127
ve ADÖAY m. 7, 8, 9, 14 ve 25'e bak ınız.

Aramada hazır bulunabilecekler

MADDE 120- (1) Aranacak yerlerin sahibi veya e şyanm
zilyedi aramada haz ır bulunabilir; kendisi bulunmazsa tem-
silcisi veya ay ırt etme gücüne sahip h ıs ımlarmdan biri veya
kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya komşusu haz ır
bulundurulur.

(2)117 nci maddenin birinci f ıkrasmda gösterilen hallerde
zilyet ve bulunınazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başla-
madan önce aramanm amac ı hakkında bilgi verilir.

(3) Kişinin avukatm ın aramada haz ır bulunmasına engel
olunamaz.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 98, maddesinin karşı -
lığı olup içerik bak ımmdan söz konusu madde ile benzerlik
taşımaktad ır. Kişinin avukatınm aramada, hazır bulunmas ına
engel olunamayacağına ilişkin 3. fıkra CMUK m. 98'de yer al-
mıyordu. Buna kar şılık, gece yapılacak aramada zilyede haber
verme zorunluğunu kald ıran 98. maddenin 3. f ıkrasma da bu
maddede yer verilmemi ştir.

ADÖAY m. 30'a bakm ız.
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	KORUMA	 Arama sonunda verilecek belge
TEDBIRLERI 

MADDE 121 - (1) Aramanm sonunda hakk ında arama
iş lemi uygulanan kimseye istemi üzerine araman ın 116 ve
117. maddelere göre yap ıldığın ı ve 116. maddede gösterilen
durumda soru şturma veya kovu ş turma konusu filin niteli ğini
belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan veya koruma
altına alman eşyamn listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi
hakl ı k ılan bir şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge
verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkmda arama
işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eşyanm mülkiyetine
ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir.

(3)Koruma altına alman veya elkonulan eşyan ın tam bir
defteri yap ılır ve bu eşya resmi mühürle mühürlenir veya bir
işaret konulur.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 99. maddesinin kar şı lığı
olup içerik bak ım ından her iki madde benzer hükümler içer-
mektedir. Ancak maddenin 2. fıkras ındaki düzenleme CMUK
m. 99'da yer alm ıyordu.

• Maddeye göre arama sonunda, hakkmda arama i şlemi
uygulanan kişiye talebi bMinde verilecek belgenin içeri ği ile
ilgili olarak ADOAY m. 12'ye bakm ız.

Belge veya k ğıtlan inceleme yetkisi

MADDE 122 - (1) Hakk ında arama işlemi uygulanan
kimsenin belge veya M ğıtlar ın ı inceleme yetkisi, Cumhuriyet
Savcıs ı ve lükime aittir.

(2) Belge ve ka ğı tlar ın zilyedi veya temsilcisi kendi
mührünü de koyabilir veya inızas ın ı atabilir. ileride mührün
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kald ı r ılmas ına ve ldğıtlarm incelenmesine karar verildi ğ inde KORUMA

bu işlemin yap ılmas ında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya TEDBIRLERI

temsilcisi ya da müdafii veya vekili ça ğrılır; çağrıya uyutma-

dığında gerekli işlem yap ılır.

(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu

suça iliş kin olmad ığı anlaşılan belge veya ka ğıtlar ilgilisine

geri verilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 102. maddesinin kar-
şılığıd ır.

Bu hükme göre hakkında arama işlemi uygulanan kimse-

nin belge veya kağıtlarm ı inceleme yetkisi, Cumhuriyet Savcıs ı
ve lükime aittir. CMUK'un 102. maddesi bu yetkiyi yaln ızca

hakime vermişti. Maddenin 3. fıkras ı hükmü de CMUK'da
düzenlenmemi Şti.

Kolluk, arama s ırasında ele geçen belge veya ka ğıtlara,

suçla ilgisi olup olmad ığın ı tespit amac ıyla, incelemeksizin

bakabilir. Suçla ilgisi olabilece ğinden şüphelendiği anda

Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve ka ğıtları
ambalajiayarak mühürler.

Belge ve kağıtlarm zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü
de koyabilir veya imzas ını atabilir. ileride mührün kald ır ılma-

s ına ve ka ğıtlar ın incelerımesine karar verildi ğinde bu işlemin

yap ılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya
da müdafil veya vekili ça ğr ı l ır.

İnceleme sonucu soruş turma veya kovu şturma konusu

suça ilişkin olmad ığı anlaşılan belge veya kağıtlar ilgilisine

geri verilir.

Şüpheli veya san ık ile 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi

Kanunu'nun 45 ve 46. maddelerine göre tan ıklıktan çekinebile-

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

ADÖAY m. 16'ya bakm ız.
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KORUMA	 Eşya veya kazancın muhafaza alhna al ınması ve bunlara

	

TEDB İ RLERi	 elkonulmas ı

MADDE 123 - (1) ispat arac ı olarak yararlı görülen ya da
eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu olu şturan malvar-
lığı değerleri, muhafaza altına alın ı r.

(2) Yanında bulunduran kişinin rizas ıyla teslim etmediği
bu türeşyaya elkonulabiir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 86. maddesinin kar şı lığı
olup, buna paralel olmakla birlikte, yeni Ceza Kanunu ile geti-
rilen "kazanç nıüsaderesj" terimine de yer verilmiştir.

Elkoyma, tRAS m. 7'cle yer alan suç ve cezada kanunilik
ilkesi kapsamında eleal ınınaktadw. ı 04 Elkoyman ın genellikle
bir arama sonunda gerçekleşmesi sebebiyle !HAS m. 8 ile
ilişkisi de gözden uzak tuulmamal ıd ı r.

Elkoyma işlemi, hakim karar ı veya gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın, Cumhuriyet Savc ı -sina ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yaz ıl ı emri ile
gerçekleş tirilebilir. Buradaki gecikmesinde sakmca bulunan
hal, aramadaki ile aynı anlamdad ı r.

Elkoyma işleminin kolluk tarafından gerçekleş tirilmesi,
bu konuda tutanal< düzenlenmesi, elkonulan eşyanm emanete
almmas ı, muhafazas ı, iadesi, müsaderesj ı-ıe karar verilmesihalinde yap ılacak işlemler ve diğer hususlar Suç Eşyas ı Yö-netmeliği105 (SEY)'nde düzenlenmiştir.

Bas ılmış esere elkonulnıas ı konusunda AY m. 28 ve 5187/
m. 25'e; Kaçak eşyaya elkonulmas ı ve elkonulan araçlar ınmuhafazas ı konusunda 4926/m. 19'a ve ZO/son'a; orman suç-

104 Tezcan/Erdem/sancakdar s. 377 ve dipnot 421.
Suç Eşyas ı Yönetmeliği 1 Haziran 2005 tarihli ve 25832 say ı lı RGde yay ımlanm ış tı r.
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larından dolayı elkoyma ve müsadere konusunda 6831/m. 84, KORUMA
92,93 ve 94/1'e; karaparanm aklanmas ırun önlenmesi amac ıyla İlDBRLER İ
mal, k ıymetli evrak, nakit ve diğer değerlere elkoyma konu-
sunda 4208/m. 9'a; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsammda
işlenen suçlarla ilgili olarak elkoyma için 5846/m. 75/3,75/Ek
fikra ve 77'ye bak ın ız.

!HAS m. 7,8; AY m. 20/2, 21, 28; 353/m. 66, 67ve 68'e;
ADÖAY m. 10, 15'e; PVSK m. 9'a bak ın ız.

istenen eşyayı vermeyenler hakkında yap ılacak işlem

MADDE 124 -(1)123 üncü maddede yaz ılı eşya veya diğer
malvarlığı değerlerini yan ında bulunduran kişi, istem üzerine
bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Kaçmma halinde bu şeyin zilyedi hakkmda 60 inci
maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin hükümler uygulan ır.
Ancak, ş üpheli veya san ık ya da tan ıkliktan çekinebilecekler
hakkında bu hüküm uygulanmaz.

CMUK. Madde 87

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 87. maddesinin karşılığı
olup içerik baknnmdan ayn ıd ır.

Talebin reddi veya disiplin hapsi uygulamasma ili şkin
kararlara itiraz mümkündür.

CMK m. 2/1-a, b, 45, 46,48, 60/1, 4'e, 267 ve 268'ye ba-
k ınız.

İçeriği Devlet s ırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece
incelenmesi

MADDE 125 - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren
belgeler, Devlet s ırn olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz.
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KORUMA	 (2) Devlet s ırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, an-
TEDB İ RLER İ cak mahkeme hAkimi veya heyeti tarafindan incelenebilir. Bu

belgelerde yer alan ve sadece yüklenen suçu aç ıklığa kavuştu-
rabilecek nitelikte olan bilgiler, hAkim veya mahkeme ba şkan ı
tarafından tutanağa kaydettirilir.

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasm ın alt smırı beş y ıl veya
daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulan ı r.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 88. maddesinin kar şı lığı
olarak düzenlenmiş olmakla birlikte içerik bak ımmdan söz
konusu maddeden tamamen farkl ı dır. CMUK m. 88'e göre,
öncelikle bir belgenin Devlet s ırr ı niteliğinde olmas ı, kural
olarak bu belgenin incelenmesine engeldi. Ayr ıca inceleme
yap ılabilmesi, belge içeriğinin aç ıklanmas ın ın memleketin
selametine zarar vermemesi ko şuluna bağlanmış tı ve buna
ilgili dairenin en büyük amiri karar veriyordu. Bakan ın bu
konuda vereceği karar ise kesindi.

Devlet s ırrından ne anlaşı lmas ı gerektiğini aç ıklayan bir
mevzuat hükmü yoktur. Adalet Bakanlığı 'nca 2005 y ı l ı nda
haz ırlanan Devlet S ırları Kanunu Tasar ıs ı Başbakanlığa gön-
derilmiş olup henüz Meclise sevk edilmemiş tir."'

Bilgi ve belgeye devlet s ırr ı niteliği süreli ve süresiz olarak
verilebilir:

1€ Bu Tasanda "Devlet srrn; açıklanmas ı veya öğrenilmesi, Devletin dış
ilişkilerine, milli savunmas ına ve milli güvenliğine zarar verebilecek;
anayasal düzeni ve d ış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek ve bu nedenlerle
niteliği itibariyle gizli kalmas ı gereken bilgi ve bel gelerdir." şeklinde
tanımlanm ış tır.

Adalet Komisyonu Raporunda "Devlet s ı rn, ancak belirli gö-
revliler tarafindan vakıf olunabilen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
güvenliği ve milli savunma bak ı m ından yetkisiz kişilere karşı gizli ju-
bulması gereken bilgilerdir. Güvenlik kuvvetleri taraJlndan kullan ı lan
teknik donan ı mlara ya da askeri bakımdan önem arzeden üretim tesis-
lerine ilişkin bilgiler de, devlet s ı rrı niteliği taşı maktadır." şeklinde
açıklanmış tı r.
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Bilgi Edinme Hakk ı Kanunu da, Devlet s ırrı niteliğindeki KORUMA

bilgi ve belgeleri bilgi ediıınıe hakk ı kapsam ı dışmda tutmu ştur TEDBiRLIRi

(m. 16)107

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler

MADDE 126 - (1) Şüpheli veya san ık ile 45 ve 46 nc ı
maddelere göre tan ıklıktan çekinebilecek kimseler arasmdaki
mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça
eH<onulanıaz.

• AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 89. maddesinin kar şı-

liğıd ır.

Nezdinde bulunma kavram ı madde gerekçesinde;"yaln ı z
kişinin üzeri olmayıp, mektup ve belgelerin yerleşim yerinde veya
iş yerinde bulunmas ı da, kavramm kapsam ı içindedir." şeklinde
açıklanmış hr.

Tanıkl ı ktan çekinebilecek olanlar ın soruş turma konusu
suça iştirak veya yatakl ık etmeleri şüphesi varsa, söz konusu
mektup ve belgelere elkonulabilir.

Bu maddede gösterilen mektup ve belgelere kanuna ay-
k ır ı olarak elkonulmas ı halinde, bunlar ın içeriği delil olarak
kullan ılamaz; hükümde bu mektup ve belgelere dayan ılmas ı
hukuka ayk ır ı l ık oluşturur ve bozma sebebi te şkil eder (m.
206, 217 ve 289/1-i).

CMk m. 2/1-a, b, 45, 46'ya bak ın ız.

le Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 16. maddesi şöyledir. "Aç ıklan-
mas ı lıfihinde Dev/etin emniyetine, dış ilişkilerine, millf savunn ı as ı na
ve millf güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibar ıyla Devlet

s ı rr ı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinn ıe hakk ı kapsam ı
dışı ndadı r."
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	KORUMA	 Elkoyma kararını verme yetkisi'°8

	

TEDBIRLERI	
MADDE 127- (1) (Değişik fikra: 255.2005 - 53531m. 16 ile)

Hakim karar ı üzerine veya gecikmesinde sak ınca bulunan
hallerde Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın, Cumhuriyet Savc ıs ına ula-
şılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yaz ıl ı emri ile kolluk
görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebiir.

(2) Kolluk görevlisinin aç ık kimliği, elicoyma işlemine
ilişkin tutanağa geçirilir.

(3) (Değişik fikra: 25.5.2005 - 53531m. 16 ile) HAkim kararı
olmaks ızın yap ılan elkoyma işlemi, yirmidört saat içinde
görevli hakinün onay ına sunulur. Hakim, kararın ı elkoyma-
dan itibaren kırksekiz saat içinde aç ıklar; aksi halde ellcoyma
kendiliğinden kalkar.

(4)Ziİyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı de-
ğerlerine elkonulan kimse, hAkimden her zaman bu konuda
bir karar verilmesini isteyebilir.

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecik-
meksizin bildirilir.

(6) (Değiş ikfikra: 25.5.2005 -53531m. 16 ile) Askeri mahAller-
de yapılacak ellcoyma işlemi, ( ... ) Cu ınhuriyetSavc ıs ı'mn istem
ve katılimıyla askeri makamlar tarafından yerine getirilir.
ı° Maddenin birinci, üçüncü ve alt ıncı fıkralan 25.5.2005 tarih ve

5353 say ıl ı Kanunun 16. maddesi ile de ğiştiriinüştir.
a) t)eğişürilen Birinci fıkra şöyle idi:

(1) Hükı m kararı üzerine veya gecikmesinde sak ınca bulunan M.11erde
Cumhuriyet Savcısı 'n ın yanl ı emri ı le kolluk görevlileri, el koyma iş le-
mini gerçekleştirebilir."

b)Değiştirilen Üçüncü f ı kra şöyle idi:
(3) Cumhuriyet Savcısı 'nm yaz ı lı emri yirn ı idört saat içinde görevli

hükimin onay ı na sunulur. Hükim, karann ı el koymadan itibaren k ı rkse-
kir saat içinde açıklar; aksi ha7de elkoyma kendiliğ inden kalkar."

c) Altıncı fıkrada (...) içinde "hükim veya" ibaresi yer al ıyordu.
Yap ılan değişiklikle bu ibare, madde metninden ç ıkartı lm ış tır.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK nun 90. maddesinin kar- KORUh

şılığıd ı r.	 TFDB İ RLRi

Maddenin ilk şeklinde kolluk görevlilerinin elkoyma
işlemini gerçekleştirmeleri, gecikmesinde sakmca bulunan
hallerde, ancak C. Savc ısmm yazı l ı emri ile mümkündü. Bu
hüküm, kolluk mensuplar ına, kolluk amirinin yaz ılı emri ile
arama yetkisi veren 119. maddeyle paralellik sağlamak ama-
c ıyla 5353 sayd ı kanunla değiştirilmiştir.

Elkoyma iş leminin mağdura bildirilmesi zorunludur.

Soruşturma evresinde elkoyma talebi, yetkili sulh ceza
mahkemesine yap ılmal ıd ır. Kovuşturma evresirıde ise karar
verme yetkisi davaya bakan mahkemeye aittir.

Askeri mahallerde yap ılacak elkoyma işlemi C. Savc ıs ın ın
istem ve katılımıyla askeri makamlar tarafından gerçekleştirilir.
Askeri mahal kavram ı konusunda 119. madde aç ıklamasma
bak ınız.

Soruşturma evresinde hakim tarafından verilen elkoy-
maya ilişkin kararlara karşı itiraz mümkündür (m. 267, 268).
Ancak kovuşturma evresinde elkoymaya karar verme yetkisi
davaya bakmakta olan mahkemeye ait oldu ğundan, zilyet,
eşyan ın iadesini bu mahkemeden isteyebilir. istemin reddine
iliş kin karara itiraz mümkündür.

AY m. 20'ye; CMK m. 119, 123, 124, 129, 130, 131, 267 ve
268'e ve Suç E şyas ı Yönetmeliği (SEY)'nin 5 ve 6. maddelerine
bakm ız.

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma

MADDE 128 - (1) Soruş turma veya kovuşturma konusu
suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildi ğine dair kuvvetli
şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya samğa ait;
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KORUMA	 a) Taş mmazlara,
1108 İ RLER İ

b) Kara, deniz veya hava ula şun araçlarına,

c) Banka veya diğer malî kurumlardaki her türlü hesa-
ba,	 -

d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve
alacaklara,

e) Kıymetli evraka,

Ortağı bulunduğu şirketteki ortakl ık paylarma,

g) Kiralık kasa mevcutla ı-ına,	 -

h) Diğer malvarlığı değerlerine,

El1<zonulabilir. Bu ta şmmaz, hak, alacak ve diğer malvarl ığı
değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğin-
de bulunmas ı halinde dahi, elkoyma i şlemi yapılabilir.

(2) Birinci fıkra hükmü;

a) Türk Ceza Kanununda tan ımlanan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. Göçmen kaçakç ılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),

3. H ırsızl ık (madde 141, 142),

4. Yağma (madde 148, 149),

5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),

6. Doland ırıcılık (madde 157, 158),

7. Hileli iflas (madde 161),

8.Uyuş turucu veya uyar ıc ı madde imal ve ticareti (madde
188),
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9. Parada sahtecilik (madde 197), 	 KORUMA

10.Suç iş lemek amac ıyla örgüt kurma (madde 220), 	
TEOIiRL[R

11. ihaleye fesat karıştırma (madde 235),

12.Edimin ifasma fesat karıştırma (madde 236),

13.Zimmet (madde 247),

14. İrtikap (madde 250)

15.Rüşvet (madde 252),

16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308),

17.Silahl ı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağ-
lama (madde 315) suçlar ı ,

18.Devlet Sırlar ına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçlar ı .

b) Ateş li Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakk ında
Kanunda tan ımlanan silah kaçakç ı lığı (madde 12) suçlar ı,

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) nu-
maral ı fıkralar ında tan ımlanan zimmet suçu,

4389 say ı l ı Bankalar Kanunu, 19.10.205 tarihli ve 5411 say ı l ı Ban-
kac ı l ık Kanunu (RG 25.11.2005- 25983) ile yürürlükten kald ırı l-
mış tı r. 5411 say ı l ı kanun, bankac ı l ı k hizmetinden kaynaklanan
zinı met suçunu 160/3. maddesinde düzenlen ı iş ve elkoymaya
ilişkin özel hüküniler getirmi ş tir. Kanunun 166. maddesinin
(f)ve (g) fı kralar ına göre; Soruş turman ın sonuçlanmas ına kadar,
bu suç failllerinin her türlü mal, alacak, para ve sair e şyalar ı na
elkonulabilecektir. Ancak elkoyma hAkim karar ı, gecikmesinde
sak ınca olunan hallerde Cumhuriyet Savc ı s ı 'mn yaz ı l ı emri ile
mümkündür.Kollu ğun elkoyma yetkisi yoktur. "Bu suçlara iş tirak
edenler ile suçJaillerinin bu suçlar nedeniyle elde ettiği her türlü haks ı z
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	KORUMA	 d) Kaçakç ılıkla Mücadele Kanununda tan ımlanan ve hapis

	

JEOI İ RftR İ	 cezas ın ı gerektiren suçlar,

e) Kültür ve Tabiat Varl ıklarm ı Koruma Kanununun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar,

Hakkmda uygulan ır.
(3) Taşmmaza elkonulmas ı karar ı, tapu kütü ğüne şerh

verilmek suretiyle icra edilir..

(4). Kara, deniz ve hava ula şım araçlar ı hakkmda vetilen
elkoyma kararı, bu araçlar ın kay ı tl ı bulundu ğu sicile şerh
verilmek suretiyle icra olunur.	 -

(5)Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba
elkonulmas ı kararı, teknik iletişim araçlar ıyla ilgili banka veya
mali kuruma derhM bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar,
ilgili banka veya mali kuruma ayr ıca tebli ğ edilir. Elkoyma
karan al ındıktan sonra, hesaplar üzerinde yap ılan bu karar ı
etkisiz k ılmaya yönelik işlemler geçersizdir.

(6)Şirketteki ortaklık paylarma elkoyma karar ı, ilgili şirket
yönetinıh eve şirketin kayıtlı bulunduğu ticaretsicili müdürlü-
ğüne teknik iletişim araçlarıyla clerlül bildirilerek icra olunur.
Söz konusu karar, ilgili ş irkete ve ticaret sicili müdürlü ğüne
ayrıca tebliğ edilir.

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya
tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla derh1 bildirilerek icra
olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel ki şiye ayr ıca
tebliğ edilir.

kazanı m ı n transferi sonucu e/de edilen, kan ve kayı n h ı s ı m/at ile üçüncü
şahı slar nezdindeki mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cunı lıuri
yet Savcısı 'n ı n yaz ı l ı emri ile el konulur.

"El koyma kararı yirmidört saat içinde yetkili ve görevli sulh ceza hü-
kiminin onayına sunulur. Hükinı k ı rksekiz saat içinde kararı n ı açık/at.
Aksi 1m/de el koyma hükümsüz kal ır."
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• (8) Bu madde hükmüne göre alman elkoyma kararının KORUMA

gereklerine aykır ı hareket edilmesi halinde, Türk Ceza Ka- TEDB İ RLERi

nununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" ba şlıkl ı 289
uncu maddesi hükümleri uygulan ır.

(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hakim
karar verebilir.

AÇIKLAMA: CMUK, m. 86 da suçun sübutuna veya
müsadereye tabi eşyaya elkoymay ı düzenlemiş, fakat taşın-
mizlara, hak ve alacaklara elkonulmas ına ilişkin özel bir hük-
me Kanunda yer verilmemişti. Tasar ıda da böyle bir hükme
ihtiyaç duyulmam ış tı. Madde, Tasarıya Adalet Komisyonu
tarafmdan eklenmiştir.

Madde gerekçesine göre; Maddenin birinci fıkrasmda sözü
edilen taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarl ığı değerlerine
elkonulabilmesi için; elkoyma konusu taşmmaz, hak, alacak ve
diğer malvarlığı değerlerinin belirli suçların işlenmesi suretiyle
elde edildiğine dair somut vak ıalara dayal ı kuvvetli şüphe
sebeplerinin bulunmas ı gerekir.

Bunlar ın, şüpheli veya san ıktan başka kişilerin zilyetliğin-
de bulunması halinde dahi, elkoyma karar ı verilebilir.

Kara, deniz ve hava ulaşım araçlar ı hakk ında verilen
elkoyma karar ı, bu araçlar ın kayıtl ı bulunduğu sicile şerh ve-
rildikten sonra; muhafazas ı için gerekli olmas ı halinde, ulaşım
arac ın ın zilyedliğinin ilgili kişinin elinden alınmas ı yoluna da
ğidilebilir.

Bu maddede belirtilen hallerde, elkoyma karar ı ancak
hakim tarafmdan verilebilir. Elkonulan e şyanm iadesi her za-
man istenebilir. iade talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz
edilebilir (m. 131).

21.7.1983 tarihli ve 2863 say ı l ı Kültür Varl ıklarmı Ko-
ruma Kanunu"' korunmas ı gerekli taşın ır kültür ve tabiat

2863 say ı l ı KültürveTabiat Varliklar ın ı Koruma Kanunu 23.7.1983
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KORUMA varl ıklar ını belirlemiş (m. 23), bunların yurt dışına çıkanl ınasm ı
TEWRLERI yasaklam ış tır (m. 32). Bu yasağa aykır ılık da suç say ılarak

cezaland ır ılmış tır (m. 68). Ayr ıca ruhsats ız sondaj ve kaz ı
yap ılmas ın ı, izinsiz define ara şt ır ılmas ın ı yasaklam ış ve suç
sayarak cezaland ırmış tır. Yasa bu fillerin, yurt d ışına kültür
varl ıklarını kaç ırma amac ıyla yap ılmasın ı artırı c ı sebep olarak
düzenlemiştir (m. 74).

11.10.2006 tarihli ve 5549 say ılı Suç Gelirlerinin Aklarıma-
smm Önlenmesi Hakk ında Kanun 1 da malvarliğı değerlerine
elkonulmasma ili şkin düzenlemelere yer vermiştir. Kanunun
17. maddesinin 1. f ıkras ında, "aklama ve terörün finansman ı "
suçunun i şlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde
bu maddede belirtilen usüle göre malvarlığı değerlerine el-
konulabileceği hüküm altına alınm ış; maddenin 2. f ı kras ında
ise, gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde elkoyma yetkisi
düzenlenmi ştir.

Kolluğun elkoymas ı durumunda düzenlenecek olan tuta-
nağın içeriği, elkonulan eşyanın ambalajlannı as ı , C. savcılığına
tevdii ve usule ili şkin diğer işlemlerle ilgili ayr ı ntılar için SEY
m. 5ve 6'ya; emanetmemurunca yap ılacak iş lemler ve emanete
alınan eşyanm mahkeme ve di ğer merciler tarafından gönde-
rilmesiyle ilgili iş lemler için SEY nt 6, 7, 8 ve 9'a bak ın ız,

Ayr ıca CMK m. 127ye; KMK in. 19'a bak ın ız.

Postada elkoyma

MADDE 129 - (1) Suçun delillerini olu ş turdu ğundan
şüphe edilen ve gerçe ğin ortaya ç ı kar ılmas ı için soru ş turma
ve kovuşturmada adliyenin eli altında olmas ı zorunlu say ı l ıp,

tarihli ve 18113 say ı l ı RG de yay ımlannıış t ı r.
11.10.2006 tarihli ve 5549 say ı l ı Suç Gelirlerinin Aklann ı as ı n ı n
Önlenmesi Hakkında Kanun 18.10.2006 tarihli ve 26323 say ı l ı
RG'de yay ımlanm ış ve ayı n tarihte yürürlü ğe girmiş tir.
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posta hizmeti veren her türlü resmi veya özel kurulu şta bulu- KORUMA

nan gönderilere, hakimir ı veya gecikmesinde sakmca bulunan JEOB İ lLERi

hallerde Cumhuriyet Savc ıs ı'nın karar ı ile elkonulabi]ir.

(2)Hakim kararmm veya Cumhuriyet Savc ıs ı'nm emriöin
kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma i ş lemini yerine ge-
tiren kolluk memurlar ı, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin
içinde bulunduğu zarflar ı veya paketleri açamazlar. Elkonulan
gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür alhna
almıp derhal elkoyma kararını veya emrini veren hakim veya
Cumhuriyet Savcısma teslim edilir.

(3)Soruşturma ve kovuşturmanm amacma zarar vermek
olasıl ığı bulunmad ıkça, al ınmış tedbirler ilgililere bildirilir.

(4)Açılmamasma veya aç ılıp da içeriği bakunmdan adliye-
nin eli altında tutulmas ına gerek bulunmadığma karar verilen
gönderiler, hemen ilgililerirıe teslim olunur.

AÇIKLAMA: Postada el koymaya ili şkin hükümlere
CMİJK'un 91,92 ve 93. maddelerinde yer verilmi şti. Maddede,
bu hükümler birleştirilerek yeniden düzenlenmektedir.

Mdde, postada elicoyma konusunu, haberleşme özgürlü-
ğünü güvence altında bulundurmak amac ıyla ayrıca düzenle-
miş ve bunları sağlayan hükümlere yer vermi ş tir.

Maddede, CMUK'un 91 ve 92. maddelerinde yer ve-
rilen "mektuplar, vesair mersule ve tel graflar" kavram ı yerine
kullan ılan"gönderiler" sözcü ğü, posta ile gönderilen her tür
mektup, telgraf, belge ve e şyay ı kapsamaktad ır. Ayr ıca, Posta
hizmetinin Posta Teşkilatı dış mda, özel kurulu şlar tarafmdan
da yerine getirilmesi mümkün oldu ğundan, "posta hizmeti veren
her türlü resmi veya özel kurulıışlar" ibaresine yer verilmiştir.

Postada elkonulan gönderiler, bürosunda arama yap ılan
avukata ait ve karşı koyma söz konusu ise, elkonulan şey ayr ı
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KORUMA bir zarf veya paket içerisine konularak haz ır bulunanlarca
rEaliRtERi mühürlenir ve 130. maddenin 2. fıkras ında belirtilen usule

göre işlem yap ı l ı r.

Elkoyma işlemi, soruş turma ve kovu ş turmanın amac ına
zarar verme olas ı lığı yoksa ilgilisine bildirilir. Bildirim iş lemi
kararm tebliği suretiyle yerine getirilir (m. 35/2).

İHAS m. 7,8 ve 41'e; AY m. 22 ve 38/6'ya; CMK nt 35/2,
127ye bakm ı z.

Avukat bürolar ı nda arama, elkoyma ve postada elkoy-
ma

MADDE 130 - (1) Avukat bürolar ı ancak mahkeme ka-
rarı ile ve karrda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet
Savc ıs ı 'nm denetiminde aranabilir. Baro ba ş kan ı veya onu
temsil eden bir avukat aramada haz ır bulundurulur.

(2) Arama sonucu elkonulmas ına karar verilen şeyler
bakımmdan bürosunda arama yap ılan avukat, baro baş kan ı
veya onu temsil eden avukat, bunlar ın avukat ile müvekkili
aras ındaki mesleki ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı
koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konu-
larak hazır bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli
kararı vermesi, soru şturma evresirı de sulh ceza lükiminden,
kovuş turma evresinde hakim veya mahkemeden istenir.
Yetkili lükinı elkonulan şeyin avukatla müvekkili aras ındaki
mesleki ili şkiye ait olduğunu saptad ığında, elkonulan şey
derhal avukata iade edilir ve yap ılan işlemi belirten tutanaklar
ortadan kald ı r ı l ır. Bu fı krada öngörülen kararlar, yirmidört
saat içinde verilir.

(3) Postada elkoyma durumunda bürosunda arama
yap ılan avukat veya baro başkan ı veya onu temsil eden avu-
katın karşı koymas ı üzerine ikinci fıkrada belirtilen usuller
uygulanır.
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AÇIKLAMA: Madde, avukat bürolar ında arama, elkoyma KORUMA

ve avukatlarla ilişkili postada yap ılacak belge ve varakalara TIDI İ RLER İ

elkoy.ma ile ilgili ve suç nedeniyle yap ılacak işlemleri ayr ı ve
genel hükümlere göre farkl ı usullere ve özel hükümlere bağ-
lamıştır. Madde gerekçesinde, avukat bürolar ında yap ılacak
arama ve elkoynıa işlemleri bak ım ından ayrı ve istisna! usuller
getirilmesinin temel nedeni, "savunma hakkı n ı saglain tutmakt ır.
Avukat ile müvekkilleri aras ındaki ilişkilerin tam bir gizlilik içerisinde
yürütülmesi; savunma hakk ı n ı saglain tıthnan ı n ve avukatı n meslekf

sı rlar ı n ı n korunmas ı " olarak aç ıklanm ıştır.

Avukat yaz ıhaneleri ile konutlar ında arama yap ılmas ı ,
Avukatl ı k Kanununda da düzenlenmiş tir. Söz konusu Kanu-
nun 58. maddesine göre avukatlar ın görevlerinden doğan veya
görevleri s ırasında iş ledikleri suçlarla bağlantılı olarak avukat
yazıhaneleri ile konutlarında mahkeme karar ı ile ve kararda
belirtilen olayla sınırlı olarak C. Savc ısm ın denetiminde ve
baro temsilcisinin katı l ımı ile arama yap ılabilir.

Maddede, görev suçu-şahsi suç ay ırım ı yap ılmadığmdan,
bu hükmün Av K nun 58. maddesini de ğiştirdiğini kabul
etmek ve avukatlar ın şahsi suçlar ında da aramanın, CMK'un
130. maddesine göre yap ılmas ında zorunluluk bulundu ğunu
kabul etmek gerekir.

Postada elkonulan gönderiler, bürosunda arama yap ılan
avukata ait ve karşı koyma söz konusu ise, elkonulan şey ayrı
bir zarf veya paket içerisine konularak haz ır bulunanlrca
mühürlenir ve soru ş turma evresinde sulh ceza hakiminden,
kovuşturma evresinde davaya bakmakta olan hakim veya mah-
kemeden gerekli karar ı vermesi için talepte bulunulur. Kar şı
koyma hakkı sadece bürosunda arama yap ılan veya elkoyma
işlenı ine uğrayan avukat ve temsilcisine değil, aynı zamanda
avukatın kay ıtl ı olduğu baro başkanına da tanınmıştır.

İHAS m. 7,8 ve 41'e; AY m. 22 ve 38'e; CMK m. 127 ve
154/son cümleye; Av K nt 58 ve ADÖAY m. 13'e bakm ız.
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KORUMA	 Elkonulan eşyan ın iadesi
İ OR İ Rt£R İ 

MADDE 131 - (1) Şüpheliye, san ığa veya üçüncü kiş ilere
ait elkonulmu ş eşyan ın, soruş turma ve kovuşturma baki-
mmdan muhafazas ına gerek kalmamas ı veya müsadereye
tabi tutulmayaca ğınm anlaşılmas ı halinde, re'sen veya istem
üzerine geri verilmesine Cumhuriyet Savc ıs ı, hakim veya
mahkeme tarafından karar verilir. istemin reddi kararlar ına
itiraz edilebilir.

(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya
veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan zarar gtŞren mağdura
ait olmas ı ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmamas ı
halinde, sahibine iade edilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 103. maddesinin kar-
şılığıd ır. Söz konusu maddede yalnızca mağdurdan alman
eşyanm geri verilmesi düzenlenmi şti. Bu hükme göre, san ık
tarafından itiraz edilmediği takdirde emanete alman ma ğdura
ait eşyanm geri verilmesine mahkemece karar verilmesi müm-
kündü. Halbuki sanıktan alınan, fakat müsadere edilemeyeceği
anlaşılan veya delil olarak adliyede bulundurulmasma gerek
görülmeyen eşyanm da iadesi mümkün olmal ıd ı r. İş te 131.
madde CMUK'un 103. maddesinde yer alan düzenlemenin
yetersizliğini gidermek amac ıyla getirilmiştir. Bu husus madde
gerekçesinde açıkça belirtilmiş tir.

Eikonulan eşyanm iadesi C. Savc ıs ından istenmiş ve bu
konudaki zilyediıı talebi reddedilmiş ise, bu karara karşı itiraz
mercii maddede gösterilmemi ş tir.

I'Canaatimizce C. Savc ıs ı eşyay ı geri verme yetkisine sahip
ise de, talebi reddetnı esinin bir anlam ı yoktur. Çünkü CMK
m. 127'ye göre hakim kararı olmaks ızın yap ılan elkoyma i ş-
lemi hakirııin onay ı ile hüküm ifade etmektedir. Zilyetli ğinde
bulunan eşyaya elkonulan kimse ise hakimden her zaman bu
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konuda karar verilmesini isteme hakk ına sahiptir. Şu halde KORUMA

zilyet, talebi C. Savc ıs ı tarafından reddedilse bile, hakimden TEDI İ RLIR İ

eşyan ın geri verilmesine karar verilmesini isteyebilecektir. Bu
nedenle talep halinde, C. Savc ıs ı bu talebi reddetmemelidir;
eşyan ın geri verilmemesi gerektiğini düşünüyorsa, zilyedin bu
konudaki talebini, kendi görü şüyle birlikte, elicoymay ı onayla-
yan yetkili hakime intikal ettirmelidir. Sulh hakiminin verece ği
ret karar ına karşı itiraz edilebileceğinde kuşku yoktur.

CMK m. 2/a, b.123, 128,267, 268'e; 4926/m. 22'ye ve SEY
m. 14, 15 ve 16'ya bak ınız.

Elkonulan eşyamn muhafazas ı veya elden ç ıkarılmas ı

MADDE 132- (1) Elkonulan e şya, zarara uğramas ı veya
değerinde esash ölçüde kay ıp meydana gelme tehlikesinin
varl ığı halinde, hükmün kesinle şmesinden önce elden ç ıka-
rilabilir.

(2) Elden çıkarma karar ı, soruşturma evresinde hakim,
kovuş turma evresinde mahkeme taraf ından verilir.

(3) Karar verilmeden önce e şyan ın sahibi olan şüpheli,
san ık veya ilgili diğer kiş iler dinlenir; elden ç ıkarma karar ı ,
kendilerine bildirilir.

(4) Elkonulan eşyan ın değerinin muhafazas ı ve zarar
görmemesi için gerekli tedbirler al ın ır.

(5) Elkonulan eşya, soruş turma evresinde Cumhuriyet
Başsavc ı lığı , kovuşturma evresinde mahkeme tarafmdan, ba-
kım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendi ğinde derMl
iade edilmek ko şuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye,
samğa veya diğer bir kiş iye teslim edilebilir. Bu bırakma, te-
minat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir.
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KORUMA	 (6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmas ına gerek kal-
TIDIIRLLRI mamas ı halinde, rayiç değerinin derlül ödenmesi kar şılığında,

ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere karar ın ın
konusunu, ödenen rayiç değer oluş turur.

AÇIKLAMA: Bu madde Tasar ıya, ellconulan eşyan ın zarar
görmesinin önüne geçilmesi veya kamu eliyle muhafazas ı bü-
yük bir külfet oluşturan eşyanm zilyetliğinin şüpheliye, sanığa,
mağdura veya diğer üçüncü bir kişiye b ırak ılarak muhafazas ı
yoluna gidilmesi veyahut müsadere edilebilecek nitelikte olan
eşyanm delil olarak saklarımasuıa gerek kalmamas ı halinde, ra-
yiç değerinin ödenmesi karşılığı elden çıkar ılmasın ı sağlamak
amac ıyla, Adalet komisyonu taraf ından eklenmiştir. Bu husus
Adalet Komisyonu raporunda aç ıkça vurgulanm ış hr.

CMK m. 127/4'e, 128'e; 4926/m. 23/2'ye ve SEY m. 14,
15 ve 16'ya bak ın ı z.

Şirket yönetimi için kayy ım tayini

MADDE 133 -(1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde
işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin
varlığı ve maddi gerçeğin ortaya ç ıkarılabilmesi için gerekli
olması halinde; soruş turma ve kovuşturma sürecinde, hAkim
veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak
kayy ım atayabilir. Atama kararında, yönetim organmin karar
ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımm onay ına bağ l ı kılmdığı
veya yönetim organ ınm yetkilerinin tümüyle kayy ıma verildi-
ği aç ıkça belirtilir. Kayy ım tayinine ili ş kin karar, ticaret sicili
gazetesinde ve di ğer uygun vas ıtalarla ilan olunur.

(2) HAkim veya mahkemenin kayy ım hakk ında takdir
etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesinden kar şılan ır. Ancak,
soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolay ı kovuştur-
maya yer olmadığı veya beraat karar ın ın verilmesi halinde;
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ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paraııın tamam ı, kanuni KORUMA
faiziyle birlikte Devlet Hazinesinden kar şılanır.	 TEOBIRftRj

(3) ilgililer, atanan kayy ım ın işlemlerine kar şı, görevli
mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 say ıl ı Türk Medeni Ka-
nunu ve 29,6.1956 tarihli ve 6762 say ılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre başvurabilirler.	 -

(4) Bu madde hükümleri ancak aşağıda say ılan suçlarla
ilgili olarak uygulanabilir.

a) Türk Ceza Kanununda yer alan,

1. Göçmen kaçakç ı lığ ve insan ticareti (madde 79, 80),

2.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde
188),

3. Parada sahtecilik (madde 197),

4. Fuhuş (madde 227),

5. Kumar oynanmas ı için yer ve imMn sağlama (madde
228),

6. Zimmet (madde 247),

7. Suçtan kaynaklanan malvarl ığı değerlerini aklama
(madde 282),

8. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sa ğ-
lama (madde 315),

9. Devlet Sırlar ına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

Suçlan,

b) Ateşli Silahlar ve B ıçaklar İle Diğer Aletler Hakk ında
Kanunda tanımlanan silah kaçakç ılığı (madde 12) suçlar ı ,
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KORUMA	 c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) nu-
TFOI İ RL[RI marah fıkralarmda tan ımlanan zimmet suçu,

d)Kaçakç ıhkla Mücadele Kanununda tan ımlanan ve hapis
cezasmı gerektiren suçlar,

e) Kültür ve Tabiat Varl ıklarım Koruma Kanununun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar.

AÇIKLAMA: Bu madde Tasar ıya Adalet Komisyonu
tarafından eklenmiştir.

Bu tedbire başvurulabilmesi için öncelikle, soru şturma
veya kovu şturma konusu suçun, zincirleme veya kesintisiz suç
olarak, bir şirketin faaliyeti çerçevesinde i şlenmekte oldu ğu
hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunmas ı gerekir.
Ayrıca, şirket yönetimine kayy ım tayini, soru ş turma veya
kovuşturma konusu suçla ilgili maddi gerçe ğin ortaya çıkar ıla-
bilmesi için gerekli olmal ıd ır. Bu bak ımdan bir şirketin faaliyeti
çerçevesinde işlenmiş olsa bile, icras ı tamamlanmış olan bir
suçla ilgili olarak şirket yönetimine kayy ım tayin edilemez.

Şirket yönetimine kayy ım tayininin üçüncü ki ş ilerle yap ı-
lan işlemlerle ilgili olarak bağlay ıc ı sonuç doğurabilmesi için,
hakim veya mahkeme kararının ticaret sicili gazetesinde ilan
edilmesi gerekir.

Bu karar örnekleri, ayr ıca, ilgili şirketin merkez ve şube-
lerinde üçüncü kişiler tarafından görülebilecek şekilde as ılır.
Atanan kayymıın görevi, soruş turma ve kovuşturma sürecinde
ve en geç hüküm an ına kadar devam edebilir.

CMK m. 128 aç ıklamas ına bak ın ız.
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Bilgisayarlarda, bilgisayar programlannda ve kütükle- KORUMA

rinde arama, kopyalama ve elkoyma	 TEDBIRLERI

MADDE 134 - (1) Bir suç dolay ısıyla yapılan Soruştur-
mada, başka surette delil elde etme imkan ının bulunmamas ı
halinde, Cumhuriyet Savc ıs ı'nın istemi üzerine ş üphelinin
kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yap ılmas ına, bilgisayar kay ıtlar ından
kopya ç ıkar ılmas ına, bu kay ıtlar ın çözülerek metin haline
getirilmesine hakim tarafından karar verilir.

(2) Bilgisayar, bilgisayar programlar ı ve bilgisayar kü-
tüklerine ş ifrenin çözülememesinden dolay ı girilememesi
veya gizlenmiş bilgilere ula şılamamas ı halinde çözümün
yapılabilmesi ve gerekli kopyalar ın almabilmesi için, bu araç
ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yap ılmas ı ve
gerekli kopyaiarm alınmas ı halinde, elkonulan cihazlar gecik-
me olmaks ızm iade edilir.

(3)Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma i şlemi
s ırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yap ılır.

(4) istemesi halinde, bu yedekten bir kopya ç ıkar ılarak
şüpheliye veya vekiine verilir ve bu husus tutar ıağa geçirilerek
imza altına alırur.

(5)Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaks ızın
da, sistemdekiverilerin tamam ının veya bir kısm ın ın kopyas ı
alınabilir. Kopyas ı alman veriler kağıda yazd ırilarak, bu husus
tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alın ır.

AÇIKLAMA: Madde, bilgisayar programlar ında ve
kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici elkoymay ı düzen-
lemektedir. Bireye ait kiş isel bilgiler üzerindeki hak, temel
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KORUMA insan hakları kapsammdad ır. Elkoymaksız ın sistemdeki veri-
TEDB İ RLER İ lerin kopyas ı al ınmış ise, verilerin tutanağa kayd ı ve ilgililer

tarafından imza altına alınmas ı gerekir. Aksi halde, bu veriler
hükümde delil olarak kullan ılamaz.

CMIC m. 169'a ADÖAY nt 17'ye ve SEY m. 9/2'ye baki-
n ız.

BE ŞİNCİ BÖLÜM

Telekomünikasyon Yoluyla Yap ılan
İleti şimin DenetlenmesP12

ileti şimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al ı nmas ı 113

112 Başbakanlık taraf ından haz ırlanan Telekomünikasyon Yoluyla
Yap ı lan iletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değer-
lendirilmesi ve Kayda Al ınnas ına Dair Usul ve Esaslar ile Tele-
komünikasyon ileti şim Başkaniığınm Kurulu ş , Görev ve Yetkile-
ri Hakk ı nda Yönetmelik 10.11.2005 tarihli ve 25989 say ılı RG de
yay ımlanm ış tı r. Yürürlük maddesi gere ğince 5, 6, 7, 10, il, 14 ve
15 inci maddeleri 23.01.2006 tarihinde, diğer maddeleri ise ya-
y ımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu ve devam ı maddelere
göre yap ılacak tespit, dinleme, kaydetme ve yok etme an ılan Yö-
netmeliğin Üçüncü Bölümünde düzenlenmi ştir. Yönetmelik, suç
işlenmesinin önlenmesi ve istihbari amaçl ı dinlemeyi de düzen-
lemektedir.

Bu konuda Adalet Bakanl ığınca haz ırlanan Yönetnı elik Tasla-
ğina http//: www.adalet.gov.t ı-/cigm adresinden ula şı labilir.
Maddede 25.5.2005 tarih ve 5353 say ı l ı kanunun 17. maddesi ile
değişiklik yap ı lmış tır. Bu değ iş ikliğe ilişkin Teklif, Adalet Komis-
yonu taraf ından değ iştirilerek kabul edilmi ş tir.

Maddenin birinci f ıkras ının ilk tümcesine"sinyal bilgi/erinin
değeı-Iendı rünıes ı " ibaresi eklenmiş ve bu fıkra yeniden düzenlen-
miştir. Ikinci fıkraya "veya san ığın" ibaresi, üçüncü fı kraya, ııı ad-
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MADDE 135 - (1) (Değişik cümle: 25.5.2005 - 53531m. 17 KORUMA

ile) Bir suç dolay ıs ıyla yap ılan soruş turma ve kovuşturmada, TEDBIRLERI

suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve
başka suretle delil elde edilmesi imkan ının bulunmamas ı
durumunda, hMcim veya gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde Cumhuriyet Savc ıs ı'nın kararıyla şüpheli veya sanığın
telekomünikasyon yoluyla ileti şimi tespit edilebilir, dinlene-
bilir, kayda almabilir ve sinyal bilgileri de ğerlendirilebilir.
Cumhuriyet Savc ıs ı kararını derhal hakimin onayma sunar
ve hakim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin

de metnine işlendiği üzere, (Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hükim bir aydan
fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzahlmas ına karar ve-
rebilir.) cümlesi eklenmiş, dördüncü fikrada yer alan ve metinde
( ... ) ile gösterilen "kullanmakta olduğu" ve "kullan ılan" ibareleri,
altıncı fıkranm başında yer alan "hükümleri" ibaresi madde met-
ninden ç ıkarılarak "kapsam ında dinleme, kayda alma ve sinyal bil-
gilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler" ibaresi eklenmiş tir;
ayrıca bu fıkraya (c) bendi, fıkranın (a) bendine de 9. alt bent ek-
lenmi ştir. Değişiklikten öncel35. maddenin:

a)Birinci fıkranın birinci cümlesi; "B ı r suç dolay ısıyla yap ılan sa-
ruşturnıalarda, suç i ş lendiğine ilişkin kuzmetli şüphe sebeplerinin var-
lığı ve başka suret/e delil elde edilmesi imkün ı n ı n bulunmamas ı duru-
munda, hükim veya gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde Cumhuriyet
Savcı s ı 'n ın kararıyla şüpheli veya san ığın telekomünikasyon yoluyla
iletiş imi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda al ınabilir." şeklinde dü-
zenlenmişti.

b)Ikinci fıkras ında "Şüphelinin" ibaresi, yer alıyordu; (veya sa-
nığı n) ibaresi yoktu.

c)Dördüncü fıkrada parantez (...) içinde "kullanmakta olduğu"
ve ( ... )"kullan ı la ıı " ibareleri yer al ıyordu. Yapılan değişiklikle bu
ibareler madde metninden ç ıkartılm ıştır.

d) Altınc ı fıkradaki "hükümler" ibaresi, değişiklikten önce "hü-
kümleri" olarak yaz ılmış tı .

e) Altıncı fıkraya eklenen (c) bendi nedeniyle di ğer bentler,
aynı fıkranın (a) bendine eklenen dokuzuncu alt bent nedeniyle
de diğer alt bentler teselsül ettirilmiştir.
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KDRUMA dolmas ı veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde
TEDBIRLERI	 tedbir Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından derhal kald ırılır.

(2) (Değişik ibare: 25.5.2005 - 53531n ı . 17 ile) Şüpheli veya
sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle aras ındaki iletiş imi
kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleş tikten sonra bu duru-
mun anlaşılmas ı halinde, al ınan kay ıtlar derhal yok edilir.

(3)Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen
suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak ki ş inin kimliği,
iletişim aracının türü, telefon numaras ı veya iletişim bağlan-
tıs ın ı tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsam ı ve
süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu
süre, bir defa daha uzatılabiir. (Ek cümle: 25.5.2005 - 535311 ı .
17 ile) Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde i şlenen suçlarla
ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim bir aydan fazla
olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzat ılmas ına karar
verebilir.

(4) (Değişik Jikra: 25.5.2005 - 53531m. 17 ile) Şüpheli veya
sanığm yakalanabilmesi için, ( ... ) mobil telefonun yeri, hakim
veya gecikmesinde sakmca bulunan hallerde Cumhuriyet
Savc ıs ı 'nın kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa
ilişkin olarak verilen kararda, ( ... ) mobil telefon numaras ı ve
tespit iş leminin süresi belirtilir. Tespit iş lemi en çok üç ay için
yap ılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir.

(5) Bu madde hükümlerine göre al ınan karar ve yap ılan
işlemler, tedbir süresince gizli tutulur.

(6) Bu madde (Değişik ibare: 25.5.2005 - 53531111. 17 ile)
kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değer-
lendirilmesine ilişkin hükümler ancak a şağıda sayılan suçlarla
ilgili olarak uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakç ılığı ve insan ticareti (madde 79,80),
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2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 	 KORUM4

3. işkence (madde 94 95), 	
T[DIiRIFRI

4. Cinsel sald ırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

5. Çocukların cinsel istismar ı (madde 103),

6.Uyuşturucu veya uyar ı c ı madde imal ve ticareti (madde
188),

7. Parada sahtecilik (madde 197),

8.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci
fıkralar hariç, madde 220), 114

9. (Ek alt bent: 25.5.2005 - 53531m. 77 ile) 9. Fuhuş (madde
227, fıkra 3),

10. ihaleye fesat karıştırma (madde 235),

11.Rüşvet (madde 252),

3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu kapsam ında yer alan suç-
lardan dolay ı yapılan soruş turnialarda, bu alt bentte yer alan 220.
maddenin iki, yedi ve sekizinci fıkralannı hariç tutan hüküm ge-
çerli değildir. Gerçekten de söz konusu Kanun kapsam ına giren
suçlardan dolay ı soruşturma ve kovu şturma usulünü düzenleyen
29.06.2006 tarihli ve 5532 say ı lı kanunun 9. maddesi ile de ğiş ik
10. maddesinin (0 bendi şöyledir: 7) Ceza Muhakemesi Kanununun
135 inci maddesinin alt ı ncı Jikras ı n ı n (a) bendinin (8) numaral ı alt ben-
dindeki, 139 uncu maddesinin yedinci Jlkras ı n ın (a) bendinin (2) numa-
ralı alt bendindeki ve 140 inci maddesinin birinci fikrası mn (a) bendinin
(5) numaral ı alt bendindeki istisnalar uygulanmaz." Bu düzenlemey-
le, istisnalar ın yarattığı sakınca kısmen giderilmiştir. Ancak bu
yeterli değildir. Kanaatimizce, istisnalann uygulanmayaca ğına
ilişkin hükmün sadece 3713 say ıl ı kanun kapsam ına giren suçlar-
da değil, tüm örgüt suçlarını kapsayacak şekilde, yeniden düzen-
lenmesi suç politikas ı aç ıs ından daha yerinde olacaktır. Çünkü
silah, suç örgütünün yarataca ğı tehlikenin tek ölçütü de ğildir.
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	KORUMA	 12. Suçtan kaynaklanan malvarl ığ-ı değerlerini aklama

	

JEOIiRLER İ 	 (madde 282),

13.Silahl ı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sa ğ-
lama (madde 315),

14.Devlet S ırlarma Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçlar ı .

b) Ateş li Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakkmda
Kanunda tanımlanan silah kaçakç ılığı (madde 12) suçlar ı .

c) (Ek bent: 25.5,2005 - 5353/m. 2 7Üe) Bankalar Kanununun
22 nci maddesiııin'(3) ve (4) numaral ı fıkralarmda tan ımlanan
zimmet suçu, 115

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tan ımlanan ve hapis
cezasmı gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varl ıklarını Koruma Kanununun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar.

(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dış mda hiç
kimse, bir ba şkasm ın telekomünikasyon yoluyla ileti şimini
dinleyemez ve kayda alamaz.

AÇIKLAMA: Telekomünikasyon yoluyla haberleşmeye
girme, mevzuatım ızda yaln ızca 30.7.1999 tarihli ve 4422 say ı l ı
Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu'nda yaz ıh
suçlar bak ımmdan kabul edilmiş ti.

Bankac ı l ık zimmetini düzenleyen 4389 say ı l ı Bankalar Kanunu,
5411 say ı lı Kanunla yürürlükten kald ırı lm ıştı r. Ancak 5411 say ı-
l ı yasamn 160/3. maddesinde zimmet suçu düzenlenmi ş ve 166.
maddesinin birinci fıkras ının (b) bendinde de, bu suçlar ın soru ş -
turma ve.kovuşturmaları nda, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun
135 - 138. maddeleri hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş tir.
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Ancak 3.7.2005 tarihli ve 5397 say ıl ı Baz ı Kanunlarda KORUMA
Değişiklik Yap ılmas ına Dair Kanun,116 Ceza Muhakemesi TEDBIRLERI..
Kanunu'nun, casusluk suçlar ı hariç, 250. maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçlarm işlenmesi-
nin önlenmesi amac ıyla, telekomünikasyon yoluyla yap ılan
iletişimin tespitini, dinlenmesini, sinyal bilgilerinin de ğerlen-
dirilmesini, kayda almmasmı yeniden düzenlemiştir. Bu suçlar
Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde iş lenen uyuşturucu veya
uyarıc ı madde imal ve ticareti suçu,	 -

b) Haks ız ekonomik çıkar sağlamak amac ıyla kurulmuş
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak
işlenen suçlar,	 -

c)İkinci Kitap Dördüncü 1(5mm Dört, Beş , Altı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332.
maddeler hariç) suçlard ır.

Bu düzenlemeyle, CMK nun 250. maddesinin birinci f ık-
rasmm (a), (b) ve (c) bentlerinde yaz ılı suçlarla sınırlı olmakla
beraber, suç nedeniyle soru şturma başlatılmadan önce, tele-
komünikasyon yoluyla yapılan iletişimle ilgili dinleme, değer-
lendirme ve kayda almaya imkan sa ğlanmış ve bu maddenin
uygulama alan ı daraltılmıştır.

Teknik anlamda iletişim, "telefon, telgraf televizyon, radyo
gibi araçlardan yararlanarak yürü tü ten bilgi al ışverişi, bildirişim,
haberleşme ve koınünikasyon"117 şeklinde,

Komünil.zasyon ise, "Her türlü işaret, sembol, ses ve görüntü-
nün veelektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü yerinin kablo,

116 3.72005 tarihli ve 5397 sayıl ı Bazı Kanunlarda Değ işiklik Yapıl-
mas ına Dair Kanun 23.07.2005 tarih ve 25884 say ı l ı RG de yay ı m-
lanmış tır.

117 Türkçe Sözlük- Halıcı .
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KORUMA 	 telsiz, optik elektrik, manyetik, elektro manyetik, elektrokim yasal,

	

TEDBiRLER İ	 elektronı ekanik ve diğer ileti ş im sistemleri vas ı tas ıyla iletilmesi,
gönderilmesi ve al ı nması "ııı

olarak tan ımlanmaktadır.

Telekomünikasyon yoluyla yap ılan iletişimin, dolay ıs ıyla
telefon konuşmalarının IHAS nt 8 ile güvence altma alman
"özel yaşanı " ve "haberleşme" özgürlüğüne müdahale niteli ğ i
taşıdığı hususunda ku ş ku yoktur.

Madde, bu konuda duyulan ihtiyaç nedeniyle İHAS hü-
kümlerine uygun olarak düzenlenmi ş tir.

Altınc ı fıkra hükmünden de anla şı lacağı üzere, dinleme,
kayda alma ve sinyal bilgilerinirı değerlendirilmesi ancak
bu maddede say ılan suçlar bak ımından mümkündür. Fakat
tespit işlemleri, bu fıkrada say ılan suçlarla sınırlı değildir; bu
fıkrada sayilanlar d ışında kalan suçlar bak ımmdan da tespit
işlemi yapılabilir.

iletişimin dinlenmesi s ıras ında bir başka suçun işlendiği
şüphesini uyandıracak şekilde tesadüfen elde edilen kanitla-
rin olana ğı da tan ınmıştır (in. 138). Ancak
kanıtların dikkate alınabilmesi için, söz konusü suçun da 135.
maddede say ılan katalog suçlardan birisine uygun olmas ı ge-
rekmektedir. Bu halde, durum derhal C. Savc ıs ına bildirilerek
bu kan ıtm değerlendirilmesi söz konusu olabilecek ve yasa d ışı
elde edilmiş kanıt olarak değerlendirilmeyecektir.

Maddede geçen diğer tan ımlar için Telekomünikasyon Yoluyla
Yap ılan iletiş imin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin De ğer-
lendirilme ve Kayda Al ınmas ına Dair Usul Ve Esaslar Ile Teleko-
münikasyon Iletişim Başkanlığın ın Kuruluş, Görev Ve Yetkileri
Hakkmda Yönebnelik m. 3 (RC: 10.11.2005- 25989) ile Telekomü-
nikasyon Sektöründe Tüketici Yönetmeli ği, in. 4 (RG: 22.12.2004-
25678)'ne bakınız.
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Fakat as ıl sorun, tesadüfi delilin katalog suç d ışında KORUMA
kalan bir suça ilişkin olmas ı halinde bu kanıtm kullanılabilip JIDR İ RIER İ
kullanılamayacağıdır. Keza yasaya uygun olarak yap ılan bir
dinleme sonucu elde edilen bilgiler, suçun niteliğinin değiş-
mesi sebebiyle katalog suçlarm dışında kalmas ı durumunda
hüküm kurulurken dikkate almabilecek midir? Örne ğin rüşvet
suçundan dolayı verilen bir karar üzerine yap ılan dinleme ve
kayda alma sonucu elde edilen bilgi ve bulgular, kovu şturma
evresinde suç vasfmm görevi kötüye kullanmak veya irtikap
suçuna dönüşmesi halinde de, delil olarak kullarulabilecek
midir? Veya dinleme s ırasmda karar d ışmda kalan bir suç
deliline veya başka sanıklara ulaşılırsa, örneğin adam öldürme
veya uyu ş turucu madde kaçakç ılığı suçunda başka sanıkların
da bulunduğunun öğrenilmesi halinde bu bilgiye dayamlarak
soruşturma yap ılabilecek midir? Bir başka ifadeyle dava ko-
nusu eylem, kovu şturma evresinde suç niteli ğinin değişmesi
nedeniyle katalog suçlarm d ışmda kalırsa, yasaya uygun olarak
al ınmış olan iletişimin dirilenmesi ve kayda almmas ı karar ı,
hukuka ayk ır ı bir hale gelecek midir? Bu konuda bu ve diğer
maddelerde bir hüküm bulunmamaktad ır. Bu soruları delil
yasaklar ı kapsammda değerlendirmek ve cevapland ırmak
gerekir. Bu konuda m. 138 ve 217 açıklamasına bakmız.

Şüpheli veya sanık dışında kalanlarm suç soru şturmas ı
nedeniyle dinlenmesi ve r ızaya dayalı dinlemeler ile istihbari
amaçl ı dinlemeler bu madde kapsam ı dışındad ır.119 Esasen
istihbari amaçl ı dinleme 3.7.2005 tarihli ve 5397 sayılı Kanunla;
Polis Vazife ve Selahiyet Kan ı.muna, Jandarma Te şkilat, görev
Yetkileri Kanunu ile Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununa bazı
madde ve fıkralar eklenerek ayr ıca düzenlenmiş bulunmak-
tadır.120

3nver/Jiakeri, s. 185.
120 Cumhurbaşkan ı, PVSK nun Ek 7 nci maddesine 3.7.2005 tarihli ve

5397 say ı l ı kanunla eklenen (9) uncu f ıkrasmda yer alan "Ba şba-
kan ın özel olarak yetkilendirece ğ i kiş i veya komisyon" ibares ı ile,

231



Ceza Muhakemesi Kanunu

KORUMA	 Kanuna ayk ırı olarak dinleme, kayda alma vesinyal
TEDBiRLER İ bilgilerinin değerlendirilmesi haberle ş me özgürlüğüne mü-

dahale teşkil eder ve İHAS m. 8'e ayk ır ılık oluş turduğu gibi,
bu şekilde elde edilen bulgularm delil olarak kullan ılması da
mümkün değildir ve bozma sebebidir (AY m. 38/6, CMK m.
206, 217 ve 289/1-i).

Diğer taraftan Kanunun bu konuda koyduğu hükümlere
aykırı eylemlerin suç say ılarak cezaland ır ıldığı da unutulma-
mandır (TCK. 132, 133, 137 ve 285).

İHAS m. 8 ve 41'e; AY m. 22 ve 38/6'ya; CMK m. 250 ve
289'a;TCK m. 132,133,137, 285'e; PVSK, Ekm. 7 (3.7.2005 - 5397
ve 1.2.2006-5453 ile değişik); JTGYK. Ek'm. 5 (3.7.2005 - 5397
ile değişik)'e ve MITK m. 6 (3.7.2005 - 5397 ile de ğişilc)'ya;
TYIDY m. 3'e bakın ız.

Müdaflin bürosu ve yerle şim yeri

MADDE 136 - (1) Şüpheli veya san ığa yüklenen suç
dölayıs ıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerle şim yerindeki
telekomünikasyon araçlar ı hakk ında, 135 inci madde hükmü
uygulanamaz.

(10) uncu fıkras ında yer alan "Olu şturulan bu başkanl ı k bir baş-
kan ile teknik, hukuk ve idari olmak üzere üç uzmandan olu şur."
ve "Telekomünikasyon Ileti ş im Baş kan ı , Telekomünikasyon Ku-
rumu Başkan ı'nınteklifi üzerine Ba ş bakan tarafından atan ır." ! ba

-relerinin Anayasaya aykın olduğundan, iptali istemiyle 273.2005
tarihinde Anayasa Mahkemesine ba şvuruda bulunmu ştur. Bu
başvuruda JTGYK nun ek 5 inci maddesinde ve MlT-ITK nun 6 nc ı
maddesinde, 5397 say ı l ı Kanunla yap ılan değişiklik sonucu yer
alan aynı ibarelerin de iptali istenmi ş tir.

Dava dosyası, Yüksek Mahkemenin 2005/85 Esas numaras ın-
da kay ı tl ı olup istem konusunda henüz karar verilmemiş tir.
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AÇIKLAMA: Bu hüküm, şüpheli veya san ığın müdafi ile K0RU

yazışmalarmın denetime tabi tutulamayacağına ilişkin CMK rEo8 ı RERi

m. 154'ün gereğ idir. Bu hükme ra ğmen müdafinin konutunda
veya bürosunda bulunan telekomünikasyon araçlar ı hakkmda
135. madde gereğince alman tedbir karar ı ve bu karara daya-
nılarak yapılan dinleme sonunda elde edilen deliller, "hukuka

ayk ı rı olarak elde edilmiş delil" niteliğindedir. Bu nedenle hükme
esas almamaz.

Ancak avukat kendisi suç işlemişse ve koşulları varsa m.
135 uygulanabilir.

AY m. 22'ye; CMK m. 130, 135'e, bu maddeler aç ıklama-
larma ve nı . 154'e bakm ız.

Kararlar ın yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok
edilmesi

MADDE 137 - (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar
gere ğince Cumhuriyet Savc ıs ı veya görevlendireceği adli
kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve
kunıluşlarm yetkililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya
kayda al ınması işlemlerinin yap ılmasın ı ve bu amaçla cihazla-
rm yerleştirilmesini yaz ıl ı olarak istediğinde, bu istem derhM
yerine getirilir; yerine getirilmemesi hMinde zor kullan ılabilir.
Işlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanm
kimliği bir tutanakla saptan ır.

(2)135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan
kay ıtlar, Cumhuriyet Savc ıhğınca görevlendirilen kişiler tara-
fından çözülerek metin haline getirilir. Yabanc ı dildeki kayıtlar,
tercüman arac ılığı ile Türkçe'ye çevrilir.

(3) 135 inci maddeye göre verilen karar ın uygulanmas ı
s ıras ında şüpheli hakk ında kovuşturmaya yer olmadığına
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KORUMA dair karar verilmesi ya da ayn ı maddenin birinci f ıkrasma göre
TEDBiRLER İ lükim onayının almamamas ı halinde, bunun uygulanmas ına

Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından derlül son verilir. Bu durum-
da, yap ılan tespit veya dinlemeye ili şkin kay ı tlar Cumhuriyet
Savc ıs ı'nm denetimi albnda en geç on gün içinde yok edilerek,
durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Tespit ve dinlemeye ili ş kin kay ıtların yok edilmesi
halinde, (Ek ibare: 25.5.2005 - 53531n ı . 18 ile)' 21 "soruş turma
evresinin bitiminden itibaren" en geç onbe ş gün içinde, Cum-
huriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsam ı, süresi ve sonucu
hakk ında ilgilisine yaz ılı olarak bilgi verir.

AÇIKLAMA: Suçun önlenmesine yönelik istilzbari amaçl ı
tedbirlere iliş kin usul ve esaslar ile CMK nun 135. maddesinin
uygulanmas ına yönelik olarak telekomünikasyon yoluyla ya-
pılan iletişimin denetlenmesi amac ıyla verilen kararlarm yerine
getirilmesi ve iletişim içeriklerinin yok edilmesi, ITDDKY ile,
ayr ı ayr ı düzenlenmiş tir.

Üçüncü f ıkradaki on günlük yok etme süresi, kovu ştur-
maya yer olmad ığı kararmm verildi ği veya onay isteminin
reddine dair karar ın verildiği yada onay süresinin doldu ğu
tarihten itibaren baş lar.

Dördüncü fıkradaki tedbirin nedeni, kapsam ı, süresi ve
sonucu hakk ında ilgilisine bilgi verilmesinin nedenini, Avrupa
Insan Haklar ı Mahkemesinin bu konudaki de ğerlendirmesi
oluş turmaktad ır. AIHM, tedbirle ula şılmak istenen amac ı
121 Maddenin dördüncü f ıkras ı, 25.5.2005 tarihli ve 5353 say ı l ı ka-

nunla değ iş tirilmiştir. Yap ı lan değ işiklikle söz konusu fıkraya,
"halinde sözcü ğünden sonra gelmek üzere, "soru ş lurma evresinin
bitımindg,y itiba ren" ibaresi eklenmi ştir. Ilk metinde dördüncü f ık-
ra; "Tespit ve dinlemeye ili şkin kay ı tları n yok edilmesi halinde, en geç
onbeş gün içinde, Cun ılıuriyet Başsavcı lığı, tedbirin nedeni, kapsam ı ,
süresi ve sonucu hakkı nda ilgi/isme yaz ı lı olarak bilgi verir." şeklinde
idi.
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tehlikeye düşürmeyecekse, ilgiliye sonradan haber verilmesi KORUMA
gerektiğinin önemine pek çok kararmda işaret etmiştir. 1	TEDBIRLERI

Dördüncü fıkradaki "soruş turma evresiniu bitimi" terimin-
den, kovuş turma evresinin başlamas ı değil, kovuşturmaya yer
olmad ığı karar ının kesinleştiği tarih anlaşılmal ıdır. Çünkü
bilgilerin yok edilmesi soruşturmanın sona erdirilmesi halinde
söz konusudur.

Dinlenip tespit edilen ve kayda alman iletişim içeriklerinin
yok edilmeleri gerekirken kanuna ayk ır ı olarak yok edilmeksi-
zin korunması iHAS in 8. maddesine ayk ırılık oTuşhırur.'

tHAS m. 8 ve 41'e; CMK m. 135'e, İTDDICY m. 10,11 ile
14 ve 15'e; TCK m. 132, 133'e bak ınız.

Tesadüfen elde edilen deliller

MADDE 138 - (1) Arama veya elkoyma koruma tedbir-
lerinin uygulanmas ı sıras ında, yapılmakta olan soruşturma
veya kovuşturmayk ilgisi olmayan ancak, di ğer bir suçun
işlendiği şüphesini uyand ırabilecek bir dem elde edilirse; bu
delil muhafaza altına alın ır ve durum Cumhuriyet Savc ılığına
derhM bildirilir.

(2) Telekomünikasyon yoluyla yap ılan iletişimin denet-
lenmesi s ırasmda, yapılmakta olan soruşturma veya kovu ş-
turmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin alt ınc ı
fıkrasmda sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyan-
d ırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza alt ına alınır
ve durum Cumhuriyet Savc ı lığına derMl bildirilir.

Tezcarı/Erdem/Sancakdar, s. 406
Dinç, Güney, Sorularla Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi, Anka-
ra, 2006. s. 433, 434.
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KORUMA

	

	 AÇIKLAMA: Bu madde, arama, elkoyma ve telekomü-
rEOBiRLERi nikasyon yoluyla ileti ş imin denetlenmesi koruma tedbirlerine

yönelik ortak bir hüküm niteliğindedir.

Maddenin ikinci fıkras ınm anlahm biçiminden, soru ş-
turma konusu suçla ilgili olmayan ve 135. maddenin altınc ı
fıkrasmda say ılanlar ın dışında kalan bir suç şüphesini uyan-
d ırabilecek delilin elde edilmesi halinde, bununla ilgili olarak
herhangi bir iş lem yap ılmayaca ğı anlaşılmaktad ır. Bir baş ka
ifadeyle bu hükümle, iletişimin dinlenmesi s ırasında baş ka
suçun işlendiği şüphesini uyand ıracak şekilde tesadüfen elde
edilen kan ıtların değerlendirilmesi olanağı tanınmış tır. Ancak,
telefon dinlemesi s ıras ında tesadüfen elde edilen kan ı tların
dikkate al ınabilmesi için, söz konusu suçun da 135. maddede
sayılan katalog suçlardan birisine uygun olmas ı gerekmek-
tedir. ı hl

124 YCGK 13.6.2006 - E. 2006/4.MD-122, K. 2006/162: Bu karara konu
olan olayda, HSŞ'e ait cep telefonunun, AÇ ve yönetti ği kabul
edilen suç örgütü hakkında yürütülen soru şturma s ı ras ında, 4422
say ı l ı yasan ın 2 ve 16 maddeleri uyar ınca 3 ay süreyle dinlenil-
mesi ve tespitine karar verilmi ş tir. Ancak, dosyada kan ıt olarak
kabul edilen 22.03.2004 tarihli konu ş ma, haklar ı nda dinleme ka-
rarı bulunmayan üçüncü kiş iler aras ında geçmiştir. Ve tesadüfen
elde edilen bu kan ıt, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ile
ilgili olup bunun d ışında dosyada ba şkaca bir delil bulunmad ığı
gerekçesiyle san ı k hakkında verilen beraat karar ı Dairece onan-
mış tır. Daire Karar ına Başsavc ı l ık tarafından itiraz üzerine dosya
-Genel Kurulda karara ba ğlanm ış tı r.

Genel Kurul Karar ına göre; bu konuşmada tesadüfen elde
edildiği kabul edilen suç kan ı tının değerlendirilebilmesi için 4422
say ı l ı Yasada bu konuda hüküm bulunmas ı gerekir. Bu yasada
herhangi b ır hükmün yer almad ığı gözetildiğinde, bu konu ş ma
tutanağı yasa d ışı elde edilmiş kan ıt niteli ğindedir. Kld ı ki, 5271
say ılı CMY'nin 138. maddesine göre de bu tutana ğa yasal bir ka-
nıt değeri verilmesi olanaks ızd ır. Zira, tesadüfen elde edilen bu
kan ı t, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ile ilgili olup, bu suç
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Bu hükmün sebebini, yap ılan işlemin haberleşme Özgür- KORUMA
lüğüne ağır bir müdahale teşkil etmesi nedeniyle, elde edilen JED8 İ RIIRI
delillerin, tedbir karar ı d ışında kalan suç ve kişiler aç ıs ından
hukuka ayk ırı olmas ında aramak gerekir. Ancak 135. maddede
say ılaıı katalog suçlar dışında kaldığı halde kovuşturulmas ında
kamu yararı bulunan suçlar da vard ır. Irtikap suçu buna Örnek
gösterilebilir. Rü şvet suçuyla ilgili olarak dinleme karar ı veril-
miş, fakat dinleme s ıras ında rüşvet suçunun de ğil de, irtikap
suçunun kanıtı elde edilmiş ise bu kan ıtın hükümde kullan ıl-
mamas ı, kamu açısından kullan ılmas ından çok daha önemli
zararlar doğu ı acaktır. Bu nedenle bugünkü düzenlemenin suç
politikas ı aç ısından yeterli olmadığı ve en k ısa sürede bu hü-
kümierle ilgili değişikliğe gidilmesi gerekti ği kanıs ınday ız

Bu nedenle, elde edilen bulgular delil olarak kullan ılamasa
da, bilgilerin C. Savc ısu ıa bildirilmesi gerekir. Çünkü TCK nuıı
279. maddesi, kamu görevlisinin bir suçun i ş lendiğini göreviyle
bağlantılı olarak ö ğrenmesine rağmen bildirimde bulunmay ı
ihmal etmesini suç saymaktad ır. Kanaatimizce, suçu bildirmek
ayrı, soruşturma yap ıp yapmamak ayr ıdır. Kald ı ki elde edi'
len bulgu ve delilleri yok etme yetkisi de savc ıya verilmiş tir.
Bu nedenle suç işlendiğine dair bir delilin varlığın ı öğrenen
görevli, bunu C. Savc ıs ına bildirmek zorundad ır.

CMK m. 116, 117,123,128,129,134, 135'e bak ın ız.

135. maddede say ılan katalog suçlar aras ında yer almad ığından,
yasa d ışı elde edilmiş kan ıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen
bir kan ı tın ise soru ştunna ve kovu şturma aşamalar ında kullanı l-
masma olanak bulunmamaktad ır.

237



	

KORUMA	 ALTINCI BÖLÜM

	

TEDBIRLERI	
Gizli Soru şturmacı ve Teknik Araçlarla izleme

Gizli soruşturmac ı görevlendirilmesi

MADDE 139 - (1) Soruş turma konusu suçun i şlendiğ i
hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunmas ı ve başka su-
rette delil elde edilememesi halinde, hakim veya gecil<mesinde
sak ınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savc ıs ı kararı ile kamu
görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir.

(2) Soru şhırmacmm kimliği değiş tirilebilir. Bu kiıiılikle
hukuki işlemler yapılabilir. Kimliğin oluşturulmas ı ve devam
ettirilmesi için zorunlu olmas ı durumunda gerekli belgeler
haz ırlanabilir, değiş tirilebilir ve kullan ılabilir.

(3)Soruşturmac ı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer
belgeler ilgili Cumhuriyet Başsavc ı liğında muhafaza edilir.
Soruşturmac ın ın kimliği, görevinin sona ermesinden sonra
da gizli tutulur.

(4)Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildi ğ i
örgüte ilişkin her türlü ara ştırmada bulunmak ve bu örgütün
faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri topla-
makla yükümlüdür.

(5)Soruşturmac ı, görevini yerine getirirken suç işleyemez
ve görevlendirildiği örgütün işlemekte olduğu suçlardan so-
rumlu tutulamaz.

(6) Soruşturmac ı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen
kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza soruşturmas ı ve kovuş-
turması dışında kullan ılamaz.

(7) Bu madde hükümleri ancak a şağıda sayılan suçlarla
ilgili olarak uygulanabilir:
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a) Türk Ceza Kanununda yer alan;	 KORUMA
IFD8RLF1 İ

1.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde
188),.

2.Suç işlemek amac ıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci
fıkralar hariç, madde 220)1,

3. Silahl ı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sa ğ-
lama (madde 315).

b) Ateşli Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakkmda
Kanunda tan ımlanan silah kaçakç ı lığı (madde 12) suçları .

c) Kültür ve Tabiat Varlıkların ı Koruma Kanununun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar.

AÇIKLAMA: Bu madde Adalet Komisyonu tarafından
aş ağıdaki gerekçelerle Tasar ıya eklenmiş tir.

"Kışkırtı cı ajan kullan ı lmas ının hukuk devleti ilkesi bak ı n ıından
büyük sorunlar yaratn ıas ı karşı s ı nda, Bat ı ülkelerinde giderek artan
ve buna paralel olarak da toplum hayat ı nda tamiri kabil olmayan
yaralar açan organize suçlulukla mücadelede gizli soruş turma yapan
bir görevliden yararlanma dü şüncesi ortaya ç ı kmış tır. Gizli soru ş-
turnıaci, kışkı rtıcı ajan değildir. Brinun kışkırtı c ı ajandan en önemli
fark ı, gizli soru ş turmac ı n ı n hiç bir za ınan az ınettiren durumunda
bu lu nan ı am ası dır.

Gizli soru ş turınac ı , görevi s ı ras ı nda suç iş lenıeyecektir.

Gizli sonz ş turnıac ı n ı n, içine girdiği örgüt içerisinde uzun süre
kalabiln ıesi, onun 'uydurnıa kinı lik' sahibi olmas ı ve bu kiınlik altında

baz ı iş lenı lerde bulunabilnıesine de bağlıdır.

125 3713 say ılı terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suç-
lardan dolay ı yap ı lan soru şturmalarda bu alt bentte yer alan, 220.
maddenin iki, yedi ve sekizinci fıkralann uygulanmayaca ğına
ilişkin hüküm geçerli de ğildir (3713/m. 10-f; 5532/m. 9 ile değ i-.
şik). Bu konuda m. 135/6 -al (8)'le ilgili dipnota bak ın ı z.
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KORUMA	 Karşı laş tı rmal ı hukukta, bit tedbirler vas ı tas ıyla bireyin temel
TEOR İ RII ki hak ve özgürl ı klerine ağır biçimde müdahale edilmesi nedeniyle,

tedbire karar verme yetkisi konusunda özel yetki kurallan öngörül-
müş tür."

A İHM, Gizli soru ş turmac ı görevlendirilmesini, İnsan
Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi kapsam ında değerlendir-
mektedir.

Bu maddeye göre görevlendirilecek gizli görevli, ancak
kamu görevlisi oIabilir.' Kamu görevlisi olmayanlarm gizli
görevli olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlarm toplad ıkla-
rı deliller, hukuka ayk ırı olarak elde edilmiş delil niteliğindedir.
Dolayıs ıyla bu delillere dayan ılarak hüküm kurulamaz.

Teknik araçlarla izleme

MADDE 140 - (1) Aş ağıdaki suçlar ın işlendiği hususun-
da kuvvetli şüphe sebepleri bulunmas ı ve başka suretle delil
elde edilememesi halinde, şüpheli veya sanığın kamuya aç ık
yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses
veya görüntü kayd ı almabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakç ılığı Şe insan ticareti (madde 79,80),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde
188),

4. Parada sahtecilik (madde 197),

" Kamu görevlisinden maksat, TCK'nm 6/1-c maddesinde yer alan
tanım kapsamında olan kimsedir.
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5.Suç işlemek amac ıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci KORUMA
fıkralar hariç, madde 220), 127	 IEDIlRLERi

6. (Ek alt beni: 25.5.2005 - 53531n ı . 19 ile) Fuhuş (madde
227, fıkra 3)

7. İhaleye fesat karış tırma (madde 235),

8. Rüşvet (madde 252),

9. Suçtan kaynaklanan malvarl ığı değerlerini aklama
(madde 282),

10.Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sa ğ-
lama (madde 315),

11.Devlet Sırlar ına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

Suçlar ı .

b) Ateşli Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında
Kanunda tan ımlanan silah kaçakç ı lığı (madde 12) suçlar ı .

c)Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tan ımlanan ve hapis
cezasmı gerektiren suçlar.

d) Kültür ve Tabiat Varl ıklarını Koruma Kanununun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar.

(2) Teknik araçlarla izlemeye hakim, gecikmesinde sak ınca
bulunan hallerde Cumhuriyet Savc ısı taraf ından karar verilir.

IV 3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu kapsam ında yer alan suç-
lardan dolay ı yap ı lan soruşturnrnlarda bu alt bentte yer alan, 220.
maddenin iki, yedi ve sekizinci fı kraların ı hariç tutan hüküm ge-
çerli değ ildir. (3713/111. 104; 5532/m. 9 ile de ğiş ik). Bu konuda m.
135/6 -al (8)'Ie ilgili dipnota bakınız.
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KORUMA Cumhuriyet Savc ıs ı tarafmdan verilen kararlar yirmidört saat
TEOB İ REFRi	 içinde Mkim onay ına sunulur.

(3) Teknik araçlarla izleme karar ı en çok dört haftal ık
süre için verilebilir. Bu süre gerekti ğinde bir defaya mahsus
olmak üzere uzatılabilir. (Ek cümle: 25.5.2005 - 53531m. 29 ile)'12
Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde i şlenen suçlarla ilgili
olarak gerekli görülmesi halinde, lükim bir haftadan fazla
olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzat ı lmas ına
karar verebilir.

(4) Elde edilen deliller, yukar ı da say ılan suçlarla ilgili
soruş turma ve kovuşturma dışmda kullan ılamaz; ceza kovuş-
turmas ı bak ım ından gerekli olmad ığı taktirde Cumhuriyet
Savcısı'nm gözetiminde derhal yok edilir.

• (5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulana-
maz.

AÇIKLAMA: Bu madde Adalet Komisyonu taraf ından,
maddede yaz ı lı suçları işlediğine dair hakkmda kuvvetli şüphe
bulunan ve başka surette delil elde edilemeyen kiş inin, teknik
araçlarla izlenmesine imkan sa ğlamak amac ıyla Tasarıya ek-
lenmiştir.

Maddede 5353 say ılı kanunla değ işiklik yap ılmıştı r. Bu
Değişiklik ile, teknik araçlarla izleme süresinin, örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenen süçlarla ilgili olarak, gerekli görülen du-
rumlarda her seferinde bir haftay ı aşmamas ı kayd ıyla birçok
kez uzatılmas ına imkan sağlanm ış ve izlenebilecek suçlar
arasma, fuhuş amac ıyla ülkeye insan sokma veya insanlar ın
ülke d ışma ç ıkmasmı sağlama fiilleri de al ınmıştır. Bu amaçla
birinci fıkramn (a) bendine 6.alt bent olarak "Fuhu ş " (n?. 227,
fikra 3) ve (3) üncü fıkraya da bir cümle eklenmiştir.

122 140. maddenin üçüncü f ı kras ı ilk metinde: "Teknik araçlarla izleme
karan en çok dört haftal ık süre için verilebilir. Bu süre gerekti ğinde bir
defaya mahsus olmak üzere uzat ı labilir." şeklinde idi.
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Dördüncü fıkrada, elde edilen delillerin başka suçlar- KORUMAU

da kullanılamayacağına ilişkin hüküm, 138/2. maddedeki TEDBIRLERI

düzenlemeyle ayn ıd ır. Bu konuda 138, madde aç ıklamas ına
bakırnz.

Suç işlenmesini önlemek için istihbarat amacma yönelik
olarak da teknik araçlarla izleme mümkündür. Bu konudaki
düzenleme, 2559, 2803 ve 2937 say ı l ı kanunlarda değişiklik
yapan 3.07.2005 tarihli ve 5397 say ılı kanun (RG: 23.07.2005
- 25884) ile yap ılmıştır.

il-TAS m. 8 ve 41'e; AY m. 20,21,22, 38/6'ya; CMK m. 135
ve 137ye bakımı .

YED İNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Tazminat istemi

MADDE 141 - (1) Suç soru şturmas ı veya kovu şturmas ı
sırasmda;

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tu-
tuklanan veya tutııkluluğunun devamma karar verilen,

b) Kanuni gözaltı süresi içinde hAkim önüne ç ıkarılma-
yan,

c) Kanuni haklar ı hatırlatılmadan veya hatırlatılan hak-
larmdan yararland ırılma isteği yerine getirilmeden tutukla-
nan,

d) Kanuna uygun olarak tutukland ığı hAlde makul sürede
yargılama mercii huzuruna ç ıkar ılmayan ve bu süre içinde
hakk ında hüküm verilmeyen,
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KORUMA

	

	 e) Kanuna uygun olarak yakaland ıktan veya tutuklan-
İllı b ı ltERi d ıktan sonra haklar ında kovuş turmaya yer olmad ığına veya

beraatlerine karar verilen,

Mahküm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdi ği sü-
releri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç
için kanunda öngörülen cezan ın sadece para cezas ı olmas ı
nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezaland ırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklar ındaki
suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanakl ı
bulunmadığı lüllerde sözle aç ıklanmayan,

h) Yakalanmalar ı veya tutuklanmalar ı yak ınlarına bildi-
rilmeyen,

i) Hakkındaki arama karar ı ölçüsüz bir şekilde gerçek-
leştirilen,

j) Eşyas ına veya diğer malvarl ığı değerlerine, koşulları
oluşmadığı halde elkonulan veya korunmas ı için gerekli ted-
birler alinmayari ya da e şyası veya diğer malvarl ığı değerleri
amaç d ışı kullan ılan veya zamanında geri verilmeyen,

Kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten
isteyebilirler.

(2) Birinci fikranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararlar ı
veren merciler, ilgiliye tazminat haklar ı bulunduğunu bildi-
rirler ve bu husus verilen karara geçirilir.

AÇIKLAMA: Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
istemi, haks ı z tutuklama ve haks ız yakalamayla sın ırl ı ola-
rak "7.5.1964 tarihli ve 466 say ı l ı Kanun D ışı Yakalanan veya
Tutuklanan Kin ıselere Tazminat Verilmesi Hak/andaki Kanun"da
düzenlenmiş ti. Bu Kanun, bu ve devam ı maddelerde yeni
düenleme yap ılmas ı nedeniyle 5320 say ı l ı CYUK'un 18.
maddesi ile yürürlükten kald ır ılmıştı r. Ancak ayn ı Yasanw
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6. maddesinde 5271 say ıh CMK'n ın 141- 144. maddeleri hü- KORUMA
kümlerinin 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yap ılan işlemler JEOB İ RtER İ
hakkmda uygulanaca ğı, bu tarihten önceki iş lemler hakk ında
466 say ıl ı kanun hükümlerinin uygulanmas ına devam edileceği
hüküm altına alinmış tır. Şu halde 466 say ı l ı yasa, 1 Haziran
2005 tarihinden önceki işlemler bak ım ından yürürlüğünü
sürdürmektedir.

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteminin kayna ğı-
nı, İHAS'nin 8 ve 41. maddeleri hükümleri teşkil etmektedir.

İHAS m. 8,41; AY m. 19; CMK m. 90/4,91,95,101/2,107,
147/1-b, 116-121, 123-130, 131, 132, 173, 223/2'ye bakm ı z.

Tazminat isteminin ko şullan

MADDE 142- (1) Karar veya hükümlerin kesinleş tiğinin
ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hMde karar veya
hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir y ıl içinde tazminat
isteminde bulunulabilir.

(2)İstem, zarara uğrayanm oturduğu yer ağır ceza mahke-
mesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu
işlemle ilişkili ise ve ayn ı yerde ba şka bir a ğır ceza dairesi yok-
sa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara ba ğlan ır.

(3)Tazminat isteminde bulunan ki şinin dilekçesine, aç ık
kimlik ve adresini, zarara u ğrad ığı işlemin ve zarar ın nitelik
ve niceliğini kaydetmesi ve bunlar ın belgelerini eklemesi
gereklidir.

(4) D.ilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizli ği duru-
munda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi
hMde istemin reddedilece ğini ilgiliye duyurur. Süresinde
eksiği tamamlanmayan dilekçe, .mahkemece, itiraz yolu aç ık
olmak üzere reddolunur.
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KORUMA görevinin gereklerine ayk ır ı hareket etmek suretiyle görevini
TFDBRtER İ kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder.

(3) iftira konusunu olu şturan suç veya yalan tan ıklık ne-
deniyle gözaltına almma ve tutuklama halinde; Devlet, iftira
eden veya yalan tan ıkl ıkta bulunan kişiye de rücu eder.

AÇIKLAMA: Madde, ödenen tazminatın geri alınmas ını
düzenlemektedir.

Birinci fıkrada, ödenen tazminatın şüpheli, san ık veya hü-
kümlüden geri alınmas ın ın koşulları gösterilmiş tir. Bu hükme
göre koşullar ı gerçekleş tiğinde, tazminatın geri almmas ı için
C. Savcıs ı re'sen talepte bulunacaktır. Tazminatm geri alınmas ı
istemi bak ım ından Kovu ş turmaya yer olmad ığı karar ı n ın,
itiraz üzerine kald ırılmış olmas ı ile yeni delil elde edilmesi
üzerine kaldır ılmış olmas ı aras ında fark yoktur. Mahkemece
verilen karardarı sonra, tazminatlar ın geri al ı nması 21.07.1953
tarih ve 6183 say ıl ı kanuna göre yap ılacaktı r.

Maddenin 2. fıkras ı kamu görevlilerine rücuyu düzen-
lemektedir. Bu f ıkra 25.5.2005 tarihli ve 5353 say ıl ı kanunun
21. niaddesi ile değiş tirilmiş tir. Böylece "sadece icrni davran ış la
görevini kötüye kullanan kan ın görevlilerine rüc ı t edilmesi kabul
edÜnziş, ihmali davranışla görevin kötüye kullanünzas ı " kapsam
dışı b ırak ılm ıştır.

Üçüncü fıkraya göre de, tazminatı gerektiren hürriyet ve
hak kaybmm, kötü niyetli bir muhbir veya ş ikayetçinin ihbar
veya suç duyurusundan veya yalanc ı tanıkl ıktan kaynaklan-
d ığı saptaıı d ığmda, Devlet bu kiş ilere rücu edecektir. Rücu
için muhbir veya tan ığın, iftira ve yalan tan ı klıktan mahkünı
edilmiş olmalar ı şarttır. Kamu görevlilerine rücu için de bun-
lar ın, uygulad ıklar ı koruma tedbiri nedeniyle suç işledikleri
mahkeme karar ıyla saptanmış olmal ıd ır.
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Tazminatın geri al ınmas ı talebine ilişkin olarak verilen KORUMA
kararlara itiraz mümkündür. itiraz süresi ve mercii için CMIC TEDBIRLERI
m. 268'e bakm ız.

CMK m. 141, 142'ye bak ın ız.

Tazminat isteyemeyecek ki şiler

MADDE 144 - (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya
tutuklanan kişilerden aşa ğıda belirtilenler tazminat isteye-
mezler:

a) Cözalh ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülü ğün-
den indirilenler.

b)Tazminata hak kazarnıı ad ığı halde, sonradan yürürlü ğe
giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gere ği, durumlar ı
tazminat istemeye uygun hale dönü şenler.

c) Genel veya özel af, ş ikayetten vazgeçme, uzla şma gibi
nedenlerle hakk ında kovuşturmaya yer olnıacbğına veya da-
vanın düşmesine karar verilen veya kamu davas ı geçici olarak
durdurulan veya kamu davas ı ertelenen veya düşürülenler.

d) Kusur yeteneğinin bulunmamas ı nedeniyle hakkında
ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler.

e) Adli makamlar huzurunda gerçek d ışı beyanla suç iş-
lediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmas ına
veya tutuklanmas ına neden olanlar.

AÇIKLAMA: Madde, haklar ında al ınan koruma ted-
birleri nedeniyle tazminat isteminde bulunamayacak ki şileri
göstermektedir.
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KORUMA	 141. madde, yaln ızca kanuna ayk ır ı olarak yakalanan
TEDBIRLERI veya tutuklananlar ın değil, Kanuna uygun olarak tutuklandığı

halde makul sürede yarg ılama mercii huzuruna ç ıkarılma-
yarı ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen kişilerle
Kanuna uygun olarak yakaland ıktan veya tutukland ıktan
sonra haklarında kovu şturnıaya yer olmad ığına veya bera-
atlerine karar verilenlerin de her türlü zararlar ın ı Devletten
isteyebileceklerini hüküm altına alm ış tır. İşte bu maddede
kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden
tazminat isteyemeyecek olanlar say ılm ış hr. Ancak yakalama
veya tutuklama kanuna ayk ır ı ise, tazminat istemi bu madde
hükmüne dayan ılarak reddedilemez. Çünkü bu maddede
say ılan durumlar, yakalamadaki veya tutuklamadaki yasaya
ayk ırılığı ortadan kaldırmamaktad ır.

CMK m. 141-143, 223/3-a, 223/8,253; TCK m. 65/1,73/4-
7, 73/8, 74/1; TCK nt 270'e bak ın ız.
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BEŞİNCİ KISIM

IFADE VE SORGU

B İRİNCİ BÖLÜM

ifade veya Sorgu İçin Çağrı

ifade veya sorgu için çağn

MADDE 145 - (1) ifadesi al ınacak veya sorgusu yap ıla-
cak kişi davetiye ile çağrılir; ça ğrılma nedeni açıkça belirtilir;
gelmezse zorla getirilece ği yazı l ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUIC'un 132. maddesinin kar-
şılığıdır.

CMK m. 43, 146, 147/1-b, 175/2, 176, 251/6; PVSK m.
15, 17; JTGYY m. 36, 124/2; Teb.K m. 9; Teb.Tüz m. 9 ve 12'ye
bakımı .
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İ FADE	 Zorla getirme'31

SORGU MADDE 146- (1) (Değişik Jikra: 6.22.2006 - 55601n ı . 20 ile)
Hakk ında tutuklama karar ı verilmesi veya yakalama en ıri
düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya 145 inci
maddeye göre çağr ıld ığı halde gelmeyen şüphti veya san ığm
zorla getirilmesine karar verilebilir.

(2)Zorla getirme karar ı, şüpheli veya sanığın aç ıkça kim
olduğunu, kendisiyle ilgili suçu, gerektiğinde eşUlini ve zorla
getirilmesi nedenlerini içerir.

(3)Zorla getirme karar ınm bir örneğ i şüpheli veya sanığa
verilir.

(4) (Değişik fikra: 6,22.2006 - 55601n ı . 20 ile) Zorla getirme
kararı ile çağr ılan şüpheli veya san ık derhal, olanak bulunma-
d ığmda yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde ça ğıran
lükimin, mahkemenin veya Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın önüne
götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alın ı r.

131 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ılı kanunun 20. ınaddesiyle madde
başlığı "Şuplıel ı veya San ığı n zorla getirilmesi" şeklinde iken meme
işlendiğ i şekilde değiş tirilmiştir. Ayrıca dördüncü ve beş inci 6k-
ralarda da de ğişiklik yap ılm ış ve maddeye bir f ıkra, (yedinci fı k-
ra) eklenmi ş tir. Değ iştirilen birinci, dördüncü ve be ş inci fıkralar
ilk metinde şöyle idi.

(2) Hakk ında tutuklama karan verilmesi veya yakalama emri dü-
zenlenmesi için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya san ığı n zorla ge-
tirilmesine karar ven'lebilir."

(4) Zorla getirme karan ile çağrı la ıı şüpheli veya san ık derhül,
olanak bulunn ıadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde
çağı ran hdkin ıın, mahkemenin veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet
Savc ı s ı 'n ı n Önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi al ı n ır."

(5)Zorla getirme, bunun için Izak/t gönflecek bir zamanda ba şlar
ve Mkin ı, mahkeme veya zorla getirn ıeyi isteyen Cumhuriyet Savc ı s ı
tarafindan, sorguya çekiln ıenin veya ifade aln ıanvı sonuna kadar devam
eder."
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(5) (Değişik Jikra: 6.722006 - 55601m. 20 ile) Zorla getirme,	 iFADE
bunun için haklı görülecek bir zamanda ba ş lar ve hakim, mah- VE
keme veya CumhuriyetSavc ıs ı tarafından, sorguya çekilmenin SORGU
veya ifade almanm sonuna kadar devam eder.

(6) Zorla getirme karar ın ın yerine getirilememesinin
nedenleri, köy veya mahalle muhtar ı ile koltuk görevlisinin
birlikte imzalayacaklar ı bir tutanakla saptan ı r.

(7) (Ekfikra: 6,12.2006 - 5560/in. 20 ile) Çağr ıya rağmen
gelmeyen tanık, bilirkişi, mağdur ve ş ikayetçi ile ilgili olarak
da zorla getirme karar ı verilebilir.

AÇIKLAMA: San ığm zorla getirilmesi CMUK'un 133 ve
134. maddelerinde düzenlenmişti. Yeni düzenleme bu konuda
önemli değişikliler getirmiştir. Bununla beraber maddenin ilk
şeklinde, şüpheli ve sanığm zorla getirilmesi düzenlenmiş , fa-
kat çağrılıp da gelmeyen tan ık, bilirkişi ile mağdur ve şikayetçi
hakkında herhangi bir hükme yer verilmemişti.

Ancak uygulamada, özellikle C. Savc ılarmm zorla getir-
me karar ı verme yetkilerinin olup olmad ığı, tan ık, bilirki ş i,
mağdur ve şikayetçi hakk ında zorla getirme karar ı verilebilip
verilemeyeceği hususunda tereddütler ortaya ç ıkmıştır. Madde
bu tereddütleri gidermek amac ıyla 6.12.2006 tarihli ve 5560
say ı l ı kanunla de ğ iş tirilmiştir. Bu Yasayla, madde ba ş lığı ,
maddenin birinci, dördüncü ve beş inci fıkralar ı değiştirilmiş
ve maddeye yedinci fıkra olarak bir fıkra eklenmiştir. Böylece
çağr ıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sarııkla yine çağrıya
uymayan tan ık, bilirkişi, mağdur ve şikayetçinin zorla gehril-
mesine karar verilebileceğine ilişkin düzenlemeler yap ılarak
söz konusu tereddütler giderilmeye çal ışılmış tır.

Zorla getirme öğretide, "Kolluğıı n (şüpheli), san ık, tan ık ve
bilirkişileri, (mağdur ve şikayetçiyi) gerektiğinde zor kullanarak, bit
yolda karar veya emri vermiş olan mahkeme, hfikin ılik veya savc ı l ık
makan ıı na kadar getirmesi" şeklinde tan ımlanm ış tır.
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iFADE	 Maddeye göre zorla getirme kararm ı mahkeme, hakim
VE ve savcı verebilir. Koltuk amir ve memurlarmm bu yetkisi

SORGU	 yoktur.

Maddenin beşinci fıkrasmda zorla getirmenin ba şlamas ı,
süresi ve sona ermesi aç ıklandığı halde, bu kararm ne şekilde
yerine getirilece ği konusunda bir aç ıklık bulunmamaktad ır.
Bu konuda idari bir düzenlemé de mevcut de ğildir. Bu ne-
denle zorla getirme kararımn yerine getirilmesinde uygula-
ma birliğinin bulunmadığı , ilgili memurun kendi inisiyatifi
doğrultusunda hareket ettiği, hakk ında ilk kez zorla getirme
karan verilenlere kolluk görevlilerhice daha esnek davran ıldığı
öğrenilmiştir. C. Savcısmm özel bir talimat ı olmadığı sürece
hakk ında zorla getirme karar ı bulunan kişinin gözaltına
alinmamakta, genellikle bulundurulmas ı istenen günden bir
gün önce ilgilinirı adresine gidilerek tebligat yap ılmakta ve
kendisine, bulunulmas ı gereken zamandan 10 - 15 dakika
önce karakolda bu işe bakan kolluk görevlisi ile bulu şarak
çağrılan makama gidileceği bildirilmektedir. Belirtilen yer ve
zamanda buluşulduktan sonra, ilgilinin sorguya çekilmesi veya
ifadesinin almması sağlanmaktad ır.

Zorla getirme sonucunu doğuran çağırma emri hakkmda
5411 say ılı Bankac ıl ık Kanunu'nun 166/b maddesine baki-
niz.

Sanığın kovuş turma evresinde zorla getirilebileceği haller
için 193 ve 199. maddelere, tanığrn zorla getirilmesi konusunda
43/1,3 ve44 üncü maddelere bak ınız.

Ayr ıca CMK m. 176/2'ye bak ın ız.
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VE
ifade ve Sorgu Usulü	 SORGU

ifade ve sorgunun tarz ı

MADDE 147 - (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin
alırını asmda veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara
uyulur:

a) Şüpheli veya san ığm kimliği saptan ır. Şüpheli veya
sanık, kimliğine ilişkin sorulan do ğru olarak cevapland ırmakla
yükümlüdür.

b) Kendisine yüklenen suç anlat ı l ır.

c) Müdafi seçme hakkmm bulundu ğu ve onun hukuki
yard ımmdan yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusun-
da. haz ır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek
durumda olmadığı ve bir müdafi yard ım ından faydalanmak
istediği takdirde, kendisine baro taraf ından bir müdafi gö-
revlendirilir.

d) 95 inci madde hükmü sakli kalmak üzere, yakalanan
kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derMl bildirilir.

e) Yüklenen suç hakkmda aç ıklamada bulunmamas ın ın
kanuni hakkı olduğu söylenir.

f)Şüpheden kurtulmas ı için somut delillerin toplanmasm ı
isteyebileceği hatırlatılir ve kendisi aleyhine var olan şüphe
nedenlerini ortadan kald ırmak ve lehine olan hususları ileri
sürmek olanağı tanmır.

g) ifade verenin eya sorguya çekilenin kişisel ve ekono-
mik durumu hakkmda bilgi al ın ır.
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İ FADE	 h) ifade ve sorgu iş !emlerinin kaydmda, teknik irnkn-

	

VE	 lardan yararlan ıl ır.
SORGU ı) İfade veya sorgu b ır tutanağa bağlan ır. Bu tutanakta

aşağıda belirtilen hususlar yer alır:

1. ifade alma veya sorguya çekme i şleminin yap ıld ığı yer
ve tarih.

2. ifade alma veya sorguya çekme s ıras ında hazır bulunan
kişilerin isim ve s ıfatlar ı ile ifade veren veya sorguya çekilen
kişinin aç ık kimliği.

3. ifade almanm veya sorgunun yap ılmas ında yukarı daki
işlemlerin yerine getirilip getirilmedi ği, bu işlemler yerine
getirilmemiş ise nedenleri.

4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen
ile hazır olan müdafi tarafmdan okunduğu ve imzaların ın
alınd ığı .

5. İmzadan çekinme hMinde bunun nedenleri.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 135. maddesinin
karşı lığı olup buna paralel olarak düzenlenmi ş tir.

Madde, şüpheli veya san ığm haklar ın ı saptamakta, sor-
gu yapacak ve ifade alacak yetkililere hitap eden iki kategori
hükmü içermektedir.

Şüpheli veya samğın kimliği tespit edildikten sonra, sor-
gusu, maddede s ıralanan haklar ı hatırlatılmak ve maddenin
öngördüğü s ıraya uyulmak suretiyle yap ılacaktır. San ı k veya
şüpheliye haklarmm hatırlatılmas ı adil yarg ılanma hakk ı kap-
sammda değerlendirilmektedir. Gerçekten de haklar ın ı bilme-
yen sanığın kendisini gereği gibi savunmasından söz edilemez.
Bu nedenle şüpheli veya sanığa haklar ın ın hatırlatılmamas ı
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veya haklar ı hatırlatılmakla beraber bunlardan yararland ırıl- İ fADE

mamas ı Insan Haklar ı Sözleşmesi'nin 6/3. maddesinin ihlali VE

sonucunu doğurur. Bu takdirde, 41. maddeye göre tazminat SORGU
istemi gündeme gelebileceği gibi, yasaya ayk ır ı olarak yap ılan
sorgu sonucu elde edilen şüpheli veya sanığın beyan ı, duru ş-
mada delil olarak ortaya konulamaz. Bu konudaki istemin red-
di gerekir (m. 206/2 a). Herhangi bir şekilde ortaya konulmuş
olsa bile, hükme esas al ınamaz. Böyle bir delilin hükme esas
al ınmas ı bozma sebebidir (m. 217/2 ve 289/ii).

Soruş turma evresinde ifade almada kural olarak en çok
üç avukat hazır bulunabilir (m. 149/2). Bunun istisnas ı, 3713
say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5532 ile değ işik 10. mad-
desinde düzenlenmiş tir. Bu hükme göre, Terörle Mücadele
Kanunu'nun kapsam ına giren suçlarla ilgili olarak; şüpheli,
gözalt ı süresince yaln ız bir müdafiin hukuki yard ımından
yararlanabilir. Cözaltmdaki şüphelinin müdafi ile görü şme
hakk ı, Cumhuriyet Savcıs ı'nm istemi üzerine, hakim kararıyla
yirmidört saat süre ile k ıs ıtlanabilir; ancak bu süre içerisinde
ifade almamaz (3713/m. 10 b). Keza şüphelinin kolluk tara-
fmdan ifadesi alın ırken, ancak bir müdafi haz ır bulunabilir
(m. 10/c).

Kimlik biigilerinden maksat, ki şinin " kim" olduğunu
tespite yarayan sorulara cevap teşkil eden hususlard ır; dola-
y ıs ıyla kişinin ad ı ve soyad ı, ana-baba ad ı, doğum y ıl ı ve yeri,
vatandaşlik numaras ı, medeni durumu, ö ğrenim durumu ve
mesleği, nüfusa kay ıtlı olduğu yer, ev ve iş adresi ve sab ıka
kayd ı, bu çerçevede değerlendirilmelidir. Nüfus Hizmetleri
Kanunu'na ve bu Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulan-
mas ına ilişkin Yönetmeliğe (NHKUY) göre Kimlik Payla şım
Sistemine, bu sistemden yararlanacak olan kurumlarm isti-
fadesine sunulan s ınırl ı bilgileri içeren aile kütüğü kay ıtlar ı
kaydedilecektir. Bu nedenle aile kütü ğündeki bilgilerin (NE!-
KUY. m. 14) kimlik bilgilerine dahil oldu ğunu kabul etmek
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IFADE gerekir. Nüfus kayd ı ve nüfus kütü ğü bilgileri konusunda
VE Nüfus Hizmetleri Kanununa ve bu Kanunun uygulanmas ına

SORGU ilişkin yönetmeliğe bakm ız.132

• Ekonomik suçlarla ilgili olarak al ınan ifadelerde kişinin
ekonomik durumu ve malvarl ığı da önem taşımaktad ır. Ya-
kalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeliği'nin ifade
Alma Formatı'nda (EK- D) da benzeri hususlara yer verilmiş-
tir. 133 Türkiye'de suç iş leyen yabanc ıların kimlik bilgilerinin
doğruluğu, ilgili ilçe nüfus müdürlüklerinden sorularak ö ğre-
nilebiir. Bu konuda ç ıkar ılan Türkiye'de Oturan Yabanc ıların
Nüfus Kay ıtlarmın Tutulmas ı Hakkmda Yönetmelik ı TM m. 5,
22, 23, ve 24'e bakm ız.

Şüpheli veya sanık merammı anlatabilecek ölçüde Türkçe
bilmiyorsa, Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından atanan bir tercü-
man aracılığıyla hakları bildirilir ve sorguya çekilirjCMK m.
202/3).

132 25.4.2006 tarihli ve 5490 say ı lı Nüfus Hizmetleri Kanunu 29.4.2006
tarihli ve 26153 sayılı KG de yay ınılanm ış tır. Bu Kanuna dayan ı -
larak hazırlanan "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasma
ilişkin Yönetmelik" de Bakanlar Kurulu'nun 29.9.2006 tarihli ve
2006/11081 say ıl ı karan ile yürürlü ğe konulmas ı na karar verile-
rek 23.11.2006 tarihli ve 26355 say ı l ı RG'de yay ımlanm ış tır.
Anılan Yönetmeli ğin şüpheli için haz ırlanan ifade tutanağı for-
matı (EK-D)'na göre tespiti gerekli kimlik bilgileri şunlard ı r:

TC kimlik numaras ı , Ad ı ve soyad ı , Baba ve ana ad ı, Doğum
yeri ve tarihi, Nüfusa kay ı tl ı olduğu yer, lkametgh yahut mes-
ken adresi, Işyeri adresi, Varsa telefonu (Ev-iş-cep-irtibat), Faks
numaras ı, Elektronik posta adresi, Mesleği, ekonomik durumu,
Medeni hMi, çocuk say ıs ı .
Altı aydan fazla süreyle Türkiye'de oturacak olan yabanc ılann,
nüfus kay ıtlann ın ilgili ilçe nüfus müdürlüklerince tutulmas ı zo-
runludur. Bu konuda Bakanlar Kurulu'nun 27.09. 2006 tarihli "e
2006/11057 say ı l ı kararı ile yürürlü ğe konulmas ı kararlaş tı rılan
"Türkiye'de Oturan Yabancı ları n Nüfus Kayı tların ı n Tutulması Hak-
kında Yönetnıelik" 20.10.2006 tarihli ve 26325 say ıl ı RG'de yay ı m-
lanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş tir.
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Susma hakk ı, madde gerekçesinde de aç ıklandığı üzere, İ FADE

IHAS Madde 6/2 de yer alan "suçsıızluk karinesi"nin tamam- VE
lay ıc ı bir unsuru olup "isnat edilen suç" hakk ında açıklamada SORGU
bulunmamay ı kapsar. Ancak şüpheli veya san ık, kimliğine
iliş kin sorulan cevapland ırmak zorundad ır.

İHAS m. 6/2, 3; AY m. 38/5;CMK m. 141, 148, 149, 150,
191/2-c ve 202/3'e; PVSK m. 13,15 ve Ek m. 4'e; YG İY m. 23'e
bakmız.

ifade alma ve sorguda yasak usuller

MADDE 148 - (1) Şüphelinin ve sanığın beyan ı Özgür
iradesine dayanmal ı d ır. Bunu engelleyici nitelikte kötü dav-
ranma, işkence, ilaç verme, yarma, aldat ına, cebir veya tehditte
bulunma, baz ı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal
müdahaleler yap ılamaz.

(2)Kanuna ayk ırı bir yarar vaat edilemez.

(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş
olsa da delil olarak değerlendirilemez.

(4)Müdafi hazır bulunmaks ızm kollukça al ınan ifade, ha-
kim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından
doğrulanmad ıkia hükme esas almamaz.

(5)Şüphelinin ayn ı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin
alınmas ı ihtiyacı ortaya ç ıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet
Savcıs ı tarafmdan yap ılabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 1351a maddesinin
karşılığı olup ilk üç fıkra buna paralel olarak düzenlenmiştir.
Dördüncü ve be ş inci fıkra hükümlerine önceki yasada yer
verilmemiş ti.
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iFAUE	 Madde gerekçesine göre ilke, şüpheli veya san ığm beya-
VE nmm hür iradesine dayanmasıd ır. Bu nedenle, özgür iradeyi

SORGU engelleyici nitelikte hiçbir davran ışa başvurulamaz.

"BirinciJikran ın ikinci tün ıcesinde yer alan ve özgür iradeyi
engelleyici nitelikteki eylemler asl ı nda örnek olarak gösterilmektedir:
Kötü davranma, işkence, ildç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir
ve ş iddet gibi baz ı araçlar uygulanamaz. Bu hallerin ortak nitelikleri
ruhsal veya bedensel müdahale olarak, iradeyi bozmalar ı dır. Ayrıca
ikincifikra, iradeyi bozacak nitelikte kanuna ayları yarar vaat edile-
nıeyeceğini de hükme bağlanuş tır."

Bu nedenle birinci f ıkrada say ı lanlar d ışında ba ş ka
yöntemlerle de kişinin özgür iradesi d ışmda ifade vermesi
sağlanmış olabilir. Bu tür eylemler de yasak yöntemler kap-
samındad ır ve aynı sonucu doğurur.

Maddenin birinci fıkrasmda örnek olarak gösterilen kav-
ıimlarla ilgili olarak 10 Şubat 1984 tarihli " İşkenceye ve Diğer
Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya cezaya Kar şı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi m. 1, 4 ve 26'ya; 26 Kası m 2987
tarihli" Işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya
Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözle şmesi m. 3'e;
Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu adl ı kitabmnzın 94,
96,108. maddelerin aç ıklamalarına bakm ı z.

Maddenin son fıkras ı, birinci fikrada yer alan yasaklar ın,
usul hukuku bak ımından yaptı r ımmı göstermektedir. "Böylece
elde edilmiş ifadeler delil olarak değerlendirilen ıeyecektir yani nazara
alınınayacaktır. Madde bu hususa o derecede önem vermektedir ki,
ifadelerin, ilgilinin rızas ı olsa bile geçerli sayı lmas ı usul yönünden
yasaklann ıış t ır."

Şüphelinin ayni olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin al ın-
mas ı ihtiyac ının ortaya ç ıkmasından maksat, şüphelinin sav-
c ılığa tesliminden sonra, C. Savc ısı tarafmdan ifadesi alınmas ı
veya gözaltı süresinin sona ermesinden sonraki a şamalarında

260



Ceza Muhakemesi Kanunu

yeni delil elde edilmesi, şüphelinin suç ortağınm ele geçirilmesi İ FADE

gibi nedenlerle, soru şturmanm sürdürülmesi konusunda be- VE
yanına ihtiyaç duyulmas ıdır; yoksa, gözalt ı süresi dolmadan SORGU
kolluğun, ş üphelinin birden fazla ifadesini almasma herhangi
bir yasal engel bulunmamaktad ır.

Yasak usulle elde edilen ifadelerin, delil olarak de ğerlen-
dirilmeleri mümkün olmadığından, reddi gerekir (m. 206/3).
Hükmün bu tür yöntemlerle alman ifadeye dayanmas ı hukuka
kesin aykırılık say ılır (m. 217/2 ve 289/ 1-i) ve bozma nedenidir
(m. 302/2).

İHAS m. 3ve 6; AY m. 17/3,38/5; CMK m. 149,150,196/3,
4, 206/2-a, 213,217/2, 230/1-b'ye, 289/1-i, 302/2; YGtY m. 24'e
ve TCK m. 106, 108, 256'ya bak ınız.
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ALTINCI KİSIM

pşx4,wMş.I

BIRINCI BÖLÜM

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi,
Görev ve Yetkileri

Şüphelinin veya san ığın müdafi seçimi

MADDE 149 - (1) Şüpheli veya sanık, soruş turma ve
kovuşturmanın her aşamasmda bir veya birden fazla müda-
fiin yard ım ından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da
şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.

(2)Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat
hazır bulunabilir.

(3)Soruşturma ve kovuş turma evrelerinin her a şamas ında
avukatın, şüpheli veya sanıkla görü şme, ifade alma veya sorgu
süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakk ı
engellenemez, k ıs ıtlanamaz.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 136, maddesinin
karşılığı olup buna paralel hükümler içermektedir. Tek fark
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soruşturma evresinde ifade al ınada bulundurulacak avukat SAVUNMA
say ısıd ır; CMUK m. 136, soru şturma evresinde zab ıta amir ve
memurlar ı taraftndaiı yapılacak sorgulama işlemlerinde ancak
bir müdafinin haz ır bulunmasma imkan veriyordu.

San ık savunmas ın ı bizzat kendisi yapabileceği gibi, kendi
seçeceği bir müdafinin yard ımmdan yararlanmak suretiyle de
yapabilir. Savunmanm müdafiin yard ım ından yararlanmak
suretiyle yap ılmas ı adil yargılanma hakkı kapsam ındad ır.
Nitekim IHAS m. 6/3-c, sanığın kendi kendini savunmak
veya kendi seçece ği bir müdafinin yard ımından yararlanmak
hakkm ı düzenlemektedir. Bu hükme göre san ık savunmas ın ı
kendisi yapabilece ği gibi, avukatı arac ı lığıyla da yapabilir.
Bu konuda serbesttir. Ancak ko ş ullar ı varsa, mahkemece
müdafi olarak avukat görevlendirilmesi de zorunlu olabilir.
Bu husus 150. maddede düzenlendi ğinden burada üzerinde
durulmaınıştır.

Sanığm müdafi aracılığıyla savunma hakk ı, müdafinin
sorgu ve ifadesinin aimmas ı s ırasmda san ığın yanmda olmas ı
ile soruşturma evrak ın ı (dava dosyasm ı) inceleme ve tutuklu
san ığm müdafi ile görüşme haklarm ı da kapsar. Bu haklar,
Kanunun 101/3, 147. maddesi ile 149 flâ 156. maddelerinde
düzenlenmiş bulunmaktad ır. Sanığa bu konudaki haklarmm
hatırlatılmamas ı, söz konusu hakkın ihlal edeceği gibi müdafiin
yard ımmdanyararlanma hakkmm içeri ğini oluşturan haklar ın
k ıs ıtlanmas ı suretiyle savunman ın gereği gibi yap ılmas ın ın
engellenmesi de aynı sonucu doğurur.

Madde, Çağdaş Avrupa ceza usul hukukuna uygun olarak
şüpheli veya sanığm soruşturma ve kovu ş turma evrelerinde
bir veya birden fazla avukatın yard ımından yararlanabileceğini
bir hak olarak kabul etmiştir.

Maddenin son fıkrasmda avukatın haklar ı sayılm ış tır;
Bunlar, 147, 150,153,154. maddelerde düzenlenmi ş olup ayn ı
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SAVUNMA zamanda sanığın da haklar ıd ır, savunma hakk ı n ın ve adil
yargılanmanm esas ın ı oluşturmaktad ır. Söz konusu haklar,
usul hukukuna ilişkin yaptırımlarla garanti altına alınm ıştır; -
bunların ihlali savunma hakkmm kıs ıtlanmas ı sonucunu do-
ğurur ve bozma sebebi teşkil eder (m. 289/1-h).

Türk Ceza Kanunu'nun yürürlü ğe girmesinden bir y ıl gibi
kısa bir süre sonra 3713 say ılı Terörle Mücadele Kanunu'nda
29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı kanunla değişiklik yap ılarak
bu Kanun kapsam ına giren suçlarla ilgili olarak soru ş turma
evresinde, ş üpheli veya san ığı n yararlanabileceği müdafi
sayıs ı, müdafi ile görü şme hakk ı ve müdafiirı dosya içeriğini
incelemesi hakk ıyla ilgili bazı k ıs ıtlamalar getirilmiştir. 3713
say ılı kanunun, 5532 say ıl ı kanunla Değ iş ik 10. maddesinde
yer alan bu k ıs ıtlamalar şunlard ır:

1) Şüpheli, gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki1
yard ım ından yararlanabilir. Gözait ındaki şüphelinin müdafi ile
görüşme hakkı, Cumhuriyet Savcıs ı'nın istemi üzerine, Mkinı
kararıyla yirmidört saat süre ile k ıs ı tlanabilir; ancak bu süre
içerisinde ifade almamz.

2) Şüphelinin kolluk taraf ından ifadesi al ııırken, ancak
bir .müdafi haz ır bulunabilir.

3) Müdafihı dosya içeriğirı i incelemesi veya belgelerde ıı
örnek almas ı, soruşturman ın amacın ı tehlikeye dü ştirebilecek
ise, Cumhuriyet Savc ısı'n ın istemi üzerine hakim karar ıyla bu
yetkisi kıs ıtlanabilir.

4) TMK kapsam ında yer alan suçlardan dolay ı yap ılan
soruşturmada müdafiin savunmaya ili ş kin belgeleri, dosyalar ı '
ve tutuklu bulunan şüpheli ile yaptığı konuşmalar ı n kay ıtları
incelemeye tabi tutulamaz. Ancak müdafiin terör örgütü ınen-
suplann ın örgütsel amaçl ı haberleşmelerine arac ı l ık etti ğ ine
ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet
Savcıs ı'nın istemi ve hakim karar ıyla, bir görevli görüşmede
haz ır bulundurulabileceği gibi bu kiş ilerin müdafiine verdiğ i
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veya müdfiince bu kişiye verilen belgeler hakim tarafından SAVUNMA

incelenebilir. Hakim, belgenin k ısmen veya tamamen verilme-
sine veya verilmemesine karar verir. Bu karara kar şı ilgililer
itiraz edebilirler.

3713 say ılı kanunla getirilen bu k ısıtlamalar, kovuşturma
evresinde savurma hakkm ın gereği gibi yap ılabilmesi koşuluy-
la, savunma hakk ım ve dolay ıs ıyla IHAS m. 6'y ı ihlal etmez.

Soru ş turma evresinde müdafiin haz ır bulunabileceğ i
işlemler şunlard ır: keşif (m. 84/1), yakalanarak gözalt ına al ı-
nan sanığın sulh ceza hakimi tarafından yap ıları sorgusunda
(m. 91/6), tutuklama isteminin karara bağlanmas ı s ıras ında
(101/3). Aramada elde edilen belgelerin incelenmesir ıe karar
verilmesi halinde, yap ılacak inceleme s ırasmda (122/2). Bunun
dışında tutukluluk durumunun incelenmesi sonunda verilecek
kararlar öncesi müdafinin görüşünün alınmas ı da gerekmek-
tedir (m. 102/3). Avukat aramada da haz ır bulunabilir (m.
120/3). Zorunlu müdafilik konusunda 150. maddeye ve bu
madde aç ıklamasına bakınız.

!HAS m. 6/3-c; CMK m. 91/6, 101/3, 147/1-c, 150, 188,
197, 244/4, 247/3, 289/1-h ve 299'a; 3713/m. 10'a bakmız.

Müdaflin görevlendirilmesi (Değişik: 6.12.2006 - 5560/m.
21 ile)"'

MADDE 150 - (1) Şüpheli veya san ıktan kendisine bir
müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya san ık, müdafi seçebilecek

135 Değiştirilen 150. madde ilk metinde şöyle idi.
"(1) Şüpheli veya san ı k, müdafi seçebilecek durumda olmad ığın ı be-

yan ederse, istemi hühinde bir müdaji görevlendirilir.
(2)Şüpheli veya san ı k onsekiz yaşın ı doldurmam ış ya da sağı r veıja

dilsiz veya kendisini suvunamayacak derecede malül olur ve bir müdafli
de bulunmazsa istemi arann ı aks ız ın bir müdafi görevlendirilir.

(3) Üst s ı n ı rı en az beş y ı 1 hapis cezas ı n ı gerektiren suçlardan dolayı
yap ılan soruş turma ve kovu ş turn ıada ikincifikra hükmü uygulan ır."
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SAVUNMA durumda olmad ığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi
görevlendirilir.

(2)Müdafii bulunmayan şüpheli veya san ık; çocuk, ken-
disini savunamayacak derecede malul veya sa ğır ve dilsiz ise,
istemi aranmaks ızın bir müdafi görevlendirihr.

(3) Alt s ınır ı beş y ıl4n fazla hapis cezasm ı gerektiren
suçlardan dolay ı yap ılan soruş turma ve kovuş turmada ikinci
fıkra hükmü uygulan ı r.

(4) Zorunlu müdafilikle ilgili di ğer hususlar, Türkiye
Barolar Birli ğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir.'36

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 138. maddesinin
karşı lığı olup birinci ve ikinci fıkralar bu hükme paralel olarak
düzenlenmiş tir. Son fıkra önceki yasada yer alm ıyordu.

Müdafi seçecek durumda olmayan şüpheli veya san ığın
istemi olmaks ızın ve ücret ödemeden mahkemece bir avukat
görevlendirilmai adil yarg ılanma hakk ın ın gereğidir.

İI4AS m. 6/3-c'de, zorunlu müdafi görevlendirilmesi iki
koşula bağlanmış tır. Bu koşullardan ilki şüpheli veya sanığın
avukat tutacak mali olanaklardan yoksun olmas ıd ır. Ikinci
koşul ise, "adaletin seifimetinin" müdafi tıı tulmas ın ı gerektirme-
sidir. Adaletin selametinin müdafi tutulmas ını gerektirmesinin
ölçütü ise, cezanm ağırlığı, davanm karmaşıklığı ve yap ı lan

136 istanbul 11. Asliye Ceza, Silopi 2. Asliye Ceza ve Torul Asliye
Ceza Mahkemeleri'nce; CMI< nun 150, maddesinin de ğ iş tiril-
n-ıeden önceki (3) numaral ı fıkrasmm Anayasaya ayk ı rı olduğu
gerekçesiyle iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne
muhtelif tarihlerde ba şvuruda bulunulmuştur. Dava dosyalar ı
Anayasa Mahkemesi'nin 2005/97, 2005/154 ve 2005/166 Esas
numaras ında kay ı tl ı olup esas hakk ında henüz karar verilmemiş-
tü.
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yargılamanın sanığın durumuna olas ı etkileridir) 37 Madde, SAVUNMA
bu ölçütler dikkate al ınarak düzenlenmiş tir. Ancak madde
6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı Kanunla değ iş tirilerek yeniden
düzenlenmiş tir.138

Birinci fıkrada, şüpheli veya sanığın avukat tutacak mali
olanaklardan yoksun oldu ğunun kabulü için şüpheli veya
sanığın beyanı yeterli görülmü ştür. Fakat bu durumda avukat
görevlendirilmesi için ayr ıca şüpheli veya sanığm istemde bu-
lunmas ı da gerekmektedir. Ancak soruşturma veya kovu ş tur-
ma konusu suçun cezasuım alt s ınırmm beş yıl veya daha fazla
süreli hapis cezas ın ı gerektirmesi halinde, istem aranmaz.

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarmda ise, istem olmaks ı-
zın avu kat görevlendirmenin zorunlu oldu ğu haller sayılmıştır.
Bütün bu hallerde, müdafi görevlendirmenin adaletin selmeti
aç ısından gerekli olduğu kabul edilmiş tir.

137 Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 361.
138 Değişiklikle ilgili olarak madde gerekçesinde şu görüşlere yer ve-

rilmiştir. "öncelikle, şüpheli veya san ıktan kendisine bir müdafi
• seçmesinin istenece ğ ine ili ş kin aç ık düzenleme yap ı lm ış , şüpheli
• veya sanığın müdafi seçebilecek durumda olmad ığını beyan et-

meleri halinde ise, bu konuda talepte bulunmalan şartıyla, mü-
dafi görevlendirileceği hüküm alt ına al ınm ış tı r.

Ikincifıkras ı ise 5237 say ıl ı kanunla uyum sa ğlamak amac ıyla
değ iştirilmiştir.

Üçüncü f ıkrada yap ılan değişiklikle, istem aranmaks ızın
müdafi görevlendirilmesi uygulamas ının etkin hale getirilme-
si amaçlanm ış tır. Birinci fıkraya göre, anılan fıkrada öngörülen
şartların gerçekleş mesi kayd ıyla, herhangi bir ceza s ınırlamas ına
tabi olmaks ız ın müdafi görevlendirilmesi ise, her zaman müm-
kündür.

Maddeye eklenen dördüncü f ıkra, Türkiye Barolar Birliği'nin
görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanl ığı tarafından yönetmelik
ç ıkarılmas ını öngörmektedir. Zorunlu müdafilikle ilgili di ğer hu-
suslar yönetmelikte gösterilecektir."
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SAVUNMA Bu nedenle yap ı lan değişikliğin, adil yargılanma hakk ı
çerçevesinde ve savunma hakk ın ın k ıs ıtlanmas ına yol aç ıp
açmayacağı aç ısından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bir kere zorunlu müdafilik, savunman ın gereği gibi ya-
p ı lmas ı ve böylece adil yargılanmas ı.n ın sağlanmas ı amac ıyla
kabul edilmiştir.

Değişiklikten önceki düzenleme, şüpheli veya sanığm, üst
sınırı beş y ıl veya daha fazla suçlardan dolayı yap ılan soruş-
turma ve kovu ş turmalarda, savunma bak ımından, mutlaka
avukatın yard ım ına ihtiyaç duydu ğu esasma dayan ıyordu.

Yap ılan değişiklikle, şüpheli veya sanığın alt s ın ırı en az
beş yıl olan suçlardan dolay ı yapılacak soru şturma veya kovuş-
turmalarda avukatın yard ım ı gerektiği görüşü benimsenmiştir.
Bir başka ifadeyle, değ iş iklikten önce zorunlu müdafilik kap-
samında bulunan suçlardan önemli bir bölümünde, savunma
hakkı bak ımından iyileştirme yerine, geriye dönü ş yaşanmıştır.
Ayr ıca halen haklarında zorunlu müdafilil< kapsam ına giren
bir suçtan soruşturma ve kovu şturma yap ılmakta olan şüpheli
veya san ıklardan çoğu, avukatm yard ım ından faydalanamaz
duruma düşmüşlerdir. Bu durumun savunma hakk ının k ıs ı t-
lanmas ı sonucunu doğurduğu gözden ırak tutulmamal ıdır.

Zorunlu müdafiliğin, alt s ın ır ı en az beş y ıl hapis cezas ın ı
gerektiren süçlar bak ım ından kabul edilmesi ile ortaya ç ıkan
sak ıncalardan biri de, bir k ıs ım ağır cezal ık işlerin zorunlu
müdafihik dışında kalm ış olmas ıd ır. Orneğin, dört y ıldan on
y ıl kadar hapis cezas ı verilmesini öngören TCK m. 84/2, üç
y ıldan 20 y ıla kadar hapis cezas ın ı öngören m.87/1, üç y ıldan
oniki y ıla kadar hapis cezasın ı öngören m.94/1, üç y ıl iM on-
beş yıl arasında hapis cezasın ı öngören m.172/1, ile m.185/1,
197/1,227/1,252/1,305/1,316/1 yapt ırıma bağlanan suçlarda
bundan böyle zorunlu müdafilik uygulanmayacakt ır.

Suç iş lemeyi meslek edinmi ş olanlar ayr ı k tutulacak
olursa, san ıkların yeterli hukuk bilgisine sahip olmad ıklar ı,
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bu nedenle de savunma hakkın ı kullanırken bir avukatın yar- SAVUNA
dımına ihtiyaç duyduklar ı bir gerçektir. Ağır cezal ık işlerde
savunman ın avukat tarafından yap ılmas ı daha da bir önem
taşımaktad ır. Sanığın kendi kendini savunmas ı halinde, dos-
yayı inceleme hakkı gibi, savunma açıs ından önem ta şıyan bazı
haklarını kullanamayaca ğı unutulmamal ı d ır. Sanık suçun ve
ileride göreceği cezanın sonuçlarını yeterince değerlendire-
meyebilir. Bu sebeple de müdafi yard ımından faydalanmak
istemediğini söyleyebilir. Bu durumda adil bir yarg ılamadan
söz edilemez.

Bu maddeye görevlendirme halinde, ilgili avukat, veka-
letnameye gerek olmaks ızın şüpheli veya sanığın müdafiliğini
üstlenmiş olur ve müdafiin hak ve yetkilerine sahip olur.

Bu bağlamda baro tarafından görevlendirilen müdafi ve
vekile, 5320 say ı lı kanunun 13/1 maddesi uyar ınca, avukatlık
ücret tarifesirı den ayrık olarak, Türkiye Barolar Birli ği'nin
görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanl ıklar ı taraf mdan
birlikte tespit edilecek ücret, Adalet Bakanl ığı bütçesinde bu
amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret yarg ılama gider-
lerinden sayılır.139

139 Bu husus, 5320 say ı l ı Yürürlük Kanunu'nun 13. maddesi (5560 sa-
y ıl ı Kanunla De ğ işik) hükmünü ıı gereğidir. Değişıklikten önceki
düzenlemeye göre, CMK m. 150 uyar ınca görevlendirilen müdafi
ve vekile, Türkiye Barolar Birliği tarafından haz ı rlanan CMK Üc-
ret Tarifesi'ne göre ödeme yap ı lıyordu.

"5271 say ı lı Ceza Muhakemesi Kanunu Gere ğince Yap ılacak
Hukuki Yard ımlar Için Avukatl ık Ücret Tarifesi" 28.11.2006 ta-
rihli ve 26360 say ı l ı KG de yay ı mlanarak yürürlü ğe konulmuş ise
de, 5560 Değiş ikliği nedeniyle bu Tarife'nin uygulama olanağı
kalmamış tır. Bununla beraber, 5320 say ılı kanunun 13. maddesi
uyannca yap ılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usül ve esaslar
Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de al ınmak suretiyle Adalet Ba-
kanlığı tarafından ç ıkar ı lmas ı öngörülen (m.13/2) yönetmelik de
çıkarılmam ış olduğundan, bu konuda bo şluk söz konusudur.

TBB Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesi 13.12.2006 tarihli ve 26375

269



Ceza Muhakemesj Kanunu

SAVUNMA Terörle Mücadele Kanunu, müdafiin yard ım ından ücretsiz
yararlanma hakk ın ın kapsam ın ı terörle mücadelede görev
alanlar yönünden geni şletmiştir.'4°

Bu Kanuna göre n ıüdafi görevi yapan avukatlar ın ücret-
lerinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller, Milli Savunma ve•
İçiş leri bakanl ıklarmca müş tereken çıkar ılacak yönetmelikle
düzenlenecek olup yönetmelik henüz yürürlüğe konulmam ış-
tır. Zorunlu müdafilikle ilgiliyönetmelik de henüz yürürlü ğe
konulmam ıştır.

İHAS m. 6/3-c; CMK m. 324-330'a; Av.K m. 164,165,166,
169, 177,178,179; 3713/m. 15'eve TBB Adli Yard ım Yönetme-
liğine; TBB Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesi ve CMUK Ucret
Tarifesi'ne bak ınız.

say ı l ı RG de yay ımlanm ış tı r.
140 3713 say ılı kanunun, 29.6.2006 tarihli ve 5532 say ı l ı Kanunun tl.

maddesi ile Değişik 15. .maddesine göre, "Terörle mücadelede
görev alan istihbarat ve koltuk görevlileri ile bu amaçla görevlen-
dirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifas ından doğduğu id-
dia edilen suçlardan dolay ı yap ılan soru şturma ve kovu ş turn-ıa-
larda müdafi olarak belirledi ği en fazla üç avukat ın ücreti ödenir
ve bunlara avukatlik ücret tarifesine ba ğl ı olmaks ı z ın yap ılacak
ödemeler, ilgili kurulu şların bütçelerine konulacak ödenekten
karşılanı r."
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Müdafi görevini yerine ğetirmedi ğinde yap ılacak iş lem SAVUNMA
ve müdafilik görevinden yasaklanma (Deği5ik)'4'

MADDE 151 - (1) 150 nci madde hükmüne göre görev-
lendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz
olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten
kaç ınüsa, lükim veya mahkeme derhM başka bir müdafi
görevlendirilmesi için gerekli i şlemi yapar. Bu durumda mah-
keme oturuma ara verebilece ği gibi oturumun ertelenmesine
de karar verebilir.

(2)Eğer yeni müdafi savunmas ın ı hazırlamak için yeterli
zaman olmadığını açıklarsa oturum ertelenir.

(3) (Ekfikra: 25.5.2005 - 53531111. 22 ile) 149 uncu maddeye
göre seçilen veya 150 nci maddeye göre görevlendirilen ve Türk
Ceza Kanununun 220 ve 314 üncü maddesinde say ılan suçlar
ile terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olanlar ın müdafilik
veya vekillik görevini üstlenen avukat, hakk ında bu f ıkrada

sayılan suçlar nedeniyle kovu ş turma aç ılmas ı halinde tutuklu
veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten
yasaklanabilir.

(4) (Ek fı kra: 25.5.2005 - 53531n ı . 22 ile) Cumhuriyet

Savc ıs ı'nın yasaklamaya ili şkin talebi hakk ında, müdafi veya
vekil hakk ında aç ılan kovu şturmanm yap ıldığı mahkeme ta-
rafından gecikmeksizin karar verilir. Bu kararlara kar şı itiraz

14' Değişiklikten önce madde b ş lığı ve 151 madde metni şöyle idi:
"Müdafi görevini yerine getirmedi ğinde yap ı lacak iş/eni"
"(1) 150. madde hükrnüne göre görevlendirilen müdafi, duru ş-

mada haz ır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruş madan çekil ır
veya görevini yerine getirmekten kaç ı n ırsa, lükim veya mahke-
me derhM ba şka bir müdafi görevlendirilmesi ıçin gerekli işlemi
yapar. Bu durumda mahkeme oturuma ara verebilece ği gibi otu-
rumun ertelenmesine de karar verebilir.

(2) Eğer yeni rhüdafi savunmas ı n ı haz ı rlamak için yeterli za-
man olmad ığını açıklarsa oturum ertelenir."
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SAVUNMA edilebilir. itiraz sonucunda yasaklama karar ınm kald ır ılmas ı
halinde avukat görevini devam ettirir. Müdafilik görevinden
yasaklama karar ı, kovuşturma konusu suçla s ı n ırl ı olmak
üzere, bir y ıl süre ile verilebilir. Ancak, kovu ş turmanm niteliği
itibariyle bu süreler alt ı aydan fazla olmamak üzeré en fazla iki
defa uzatılabilir. Kovuş turnıa sonunda mah.kümiyet d ışında
bir karar verilmesi halinde, kesinle şmesi beklenmeksizin
yasaklama karan kendiliğinden kalkar.

(5) (Ekfikra: 25.5.2005 - 53531n ı . 22 ile) Görevden yasaklama
kararı, tutuklu veya hükümlü ile yeni bir müdafi görevlendi-
rilmesi için derhal ilgili baro başkanlığma bildiriir.

(6) (Ekfikra: 25.5.2005 - 53531n ı . 22 ile) Müdafi veya vekil
görevden yasaklanm ış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili
olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kiş iyi cSa
infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 141. maddesinin kar-
şı lığıdır. Madde, buna paralel hükümler içermekle birlikte, 3 ila
6. fıkralar ındaki avukatın müdafilik görevinden yasaklanmas ı
yeni bir düzenleme olup CMUK'da yer al ın ıyordu.

Maddenin birinci flkrasmda, avukatın nı üdafilik görevini
yapmamas ı nedeniyle yeni müdafi görevlendirmenin ko şulları
gösterilmiştir.

Müdafinin dilekçeyle veya sözlü olarak çekilmesi müm-
kün olduğu gibi çağr ılmas ına rağmen duru şmaya gelmemesi
ve bu konuda mazeretbildirmemesi halinde de müdafilikten
çekildiği kabul edilerek yeni bir müdafi görevlendirilmelidir.
Şu halde mahkeme, müdafilik görevinin gereği gibi yap ı l ıp
yap ılmadığın ı takip etmeli, bu görevin yapılmad ığını tespit
ettiğinde de yeni bir müdafi görevlendirmelidir. Müdafi gö-
revlendirmenin usulü 150- maddede gösterilmiştir.
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Bu işlemler gerektiriyorsa, duruşina da bir başka güne SAVUNA
b ırak ılnıal ıd ır. Yeni müdafi ayn ı oturumda görevlendirilmi ş
ve duruş maya da katılmas ı mümkün olmu ş bile, savunma için
gerekli imkan ve zaman kendisine verilmelidir.

25.5.52005 tarih ve 5353 say ı l ı kanunla madde baş tığı
değiştirilmiş, maddeye (3), (4), (5) ve (6). f ıkralar eklenmiştir.
Bu suretle müdafilik görevini yürüten avukat ın, söz konusu
davada müdafilik yapmas ı yasaklanınaktad ır.

Bu konuda haz ırlanan Kanun Teklifi, teklifin Genel
Kurulda görüşülmesi s ıras ında verilen değişiklik önergesi
doğrultusunda kabul edilmiştir.

Bu değiş ikliğin sebebi "Müdafiin savunma görevini üst! en-
diğı soruş tun ıı a ve kovuş tunnada, özellikle belli birtakım suçlardan
haklannda soruşturma veya kovuş turma başlaması halinde bu göre-
vini tarafs ız ve objektif bir şekilde sürdüren ıeyeceği" düşüncesine
dayanmaktad ır. Değ işiklik gerekçesinde, ayr ıca müdafililcten
yasaklama uygulamas ına karşılaş tırmal ı hukukta da rastla-
nildığma işaret edilmekte ve örnek gösterilen Alman mevzu-
atmda sadece şüphe üzerine avukat hakk ında müdafilikten
yasaklama kararı verilebildiği belirtilmektedir. Bu nedenle
teklifle getirilen düzenlemenin daha teminatl ı olduğu şeklinde
değerlendirmelere yer verilmektedir.

Avrupa İnsan Haklar ı Komisyonu, müdafilikten yasak-
lamaya ilişkin ulusal yasalarla yapılan düzenlemeleri IHAS
m. 6/3- c'ye ayk ırı bulmamıştır. Ayrıca sanıklarla san ıkların
suç ortağı durumundaki avukat ın da müdafilik görevinden
yasaklanmasın ı, avukat seçme serbestisinin ihlali olarak de-
ğerlendir.mem i ştir.'42

Müdafililçten yasaklama karar ı verildiğinde, müdafi haz ır
bulunmak suretiyle yap ılacak işlemler, ilgili baro başkanliğmca
görevlendirilen yeni müdafi haz ır olduğu halde yapılabilir.

142 Gözübüyük/Gölcüklü, s. 304 (545)
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SAVUNMA Avukatlik Kanunu'nun 153. maddesinde de, avukat hak-
kmda meslekten çıkarma cezas ını gerektirebilecek bir işten
dolay ı soruşturma yap ılan avukatın Disiplin Kurulu karar ıyla
işten yasaklanabileceği öngörülmüş tür.

Av.K m. 42, 153/1 ve 153/4'e bakm ız.

Şüpheli veya san ığın birden fazla olmas ı hMinde sa-
vunma

MADDE 152 - (1) Yararlar ı birbirine uygun olan birden
fazla şüpheli veya sanığın savunmas ı aynı müdafie verilebi-
lir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 142. maddesinin kar şı-
lığı olup avukatın, ilke olarak ayn ı davada birden fazla sanığı
veya soruşturmada birden fazla şüpheliyi savunma görevi
alabileceği kabul edilmiştir. Ancak bunun koşulu, bu kişilerin
davanın savunulmas ındaki yararlarmın çelişkili olmamas ı yani
birbirine uygun bulunmas ıdır.

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi

MADDE 153 - (1) Müdafi, soruş turma evresinde dosya
içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçs ız
olarak alabilir.

(2)Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden
örnek almas ı, soruşturmanın amac ını tehlikeye düşürebilecek
ise, Cumhuriyet Savcıs ı'nm istemi üzerine, sulh ceza hakiminin
kararıyla bu yetkisi k ıs ıtlanabilir.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren
tutanak ile bilirkişi raporları ve ad ı geçenlerin haz ır bulun-
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maya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar SAVUN>M
hakk ında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) (Değişik fikra: 25.5.2005 - 53531n ı . 22 ile) I43 Müdafi,
iddianamenin mahkeme taraf ından kabul edildiği tarihten
itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri
inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçs ız
olarak alabilir.

(5)Bu maddenin içerdi ği haklardan suçtan zarar görenirı
vekili de yararlan ır.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 143. maddesinin
karşı lığı olup buna paralel olarak düzenlenmiş tir. Ancak
dördüncü ve beşinci fıkra düzenlemeleri önceki yasada yer
almıyordu. Dördüncü fıkrada, müdafinin, iddianamenin mah-
kemeye verildiği tarihten itibaren dosya içeri ğini inceleyebile-
ceği hüküm altına al ınmıştı . Beş inci fıkra ile, dosyayı inceleme
yetkisi, suçtan zarar görenin vekiline de tanınmıştır. Bu hüküm,
mağdur hakların ın korunmas ı ilkesinin bir gereğidir.

Müdafinin dosyayı inceleme hakk ı , İHAS m. 6/3-b ile de
güvence altına alınmıştır. Bu hak, sanık aç ısından IHAS m.
6/3-b ile güvence alt ına al ınan savunmay ı haz ırlamak için
yeterli olanağa sahip olma hakk ı olarak ifade edilmektedir
ve müdafi ile görüşme ve dosyayı inceleme hakların ı içerir.'"
Bu hakkın müdafiye tanınmam ış olmas ı yani dosya içeriğini
inceleme için yeterli sürenin verilmemesi ya da baz ı belgelerin
incelenmesi olanağı tanmmamas ı, savunma hakk ımn k ıs ıtlan-
mas ı sonucunu doğuracağı gibi, adil yargılanma hakk ın ı da
ihlal edecektir.

5353 say ılı kanunla değiştirilen dördüncü fıkra şöyle idi: "('4) Mü-
dafi, Cumhuriyet Savcı l ığı nca iddümamenin mahkemeye verildiği tarih-
ten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza alt ı na al ı nm ış de/illeri inceleye-
bilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçs ız olarak alabilir."
Schroeder/ Yenisey/ Peu kert, s. 66 (83/3). Tezcan/Erdem/San-
cakdar, s. 359.
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SAVUNMA Maddede 255.2005 tarihli ve 5353 say ıl ı kanunla deği.ş ilc-
lik yap ılmış tır. Değişikliğin nedeni, müdafiin dosya içeriğini
incelemesi, soru şturma ve kovu şturma evreleri için ayr ı ayr ı
düzenlerımiş olmas ına ve kovuşturma evresi iddianamenin
kabulü ile ba şlamasına rağmen, maddede " ... iddia ııamen ı n
mahkemeye verildiği tarihten itibaren..... ibaresine yer verilmiş
olmas ıd ır.

İddianamenin iadesi halinde ise, soruş turma evresine
geri dönülecektir. Bu husus göz önünde bulundurularak
dosyanm tamam ının incelenmesinde, iddianamenin kabulü
esas alınmıştır.

Müdafiin soruşturma evresinde dosya içeriğini incelemesi
ve dosyadan belge örne ği almas ı hususu YG İY in. 22'de düzen-
lenmiştir. Yönetmelik Kanun hükmünü tekrarlamakla beraber,
kollukta bulunan soruş turma dosyas ı bak ımından Kanunda
öngörülmemiş bir düzenlemeye yer vermiştir. Yönetmeliğin
anılan maddesinin birinci fıkrasına göre, müdafinin kollukta
bulunan soruşturma dosyas ını incelemesi ve istediği belgelerin
birer örneğini almas ı, yetkili Cumhuriyet Savc ıs ı'nm yazı lı
emrini gerektirmektedir. Bu düzenleme, Dan ıştay Dava Dai-
releri Kurulu'nun 15.12.2005 tarih ve?, D. itiraz No: 2005/762
sayıh kararı ile Kanunun amacma ayk ırı bulunarak söz konusu
fıkranın yürürlüğü durdurulmu ştur.

Müdafinin soruşturma evrak ın ı inceleme yetkisi, yalnızca
soruşturma evresi bakımmdan değil, işlenen suç ve belgenin
niteliği bakımmdan da s ın ırland ır ılmıştır.

3713 say ılı kanun kapsam ına 'giren suçlarda müdafiin
soruşturma evrakm ı inceleme yetkisi 5532 sayd ı kanunla de-
ğişik 10. maddesinde ayr ıca düzenlenmiş tir. Bu hükme göre;
müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek
almas ı, soruşturmanın amacın ı tehlikeye düşürebilecek ise,
Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi üzerine hakim karar ıyla bu
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yetkisi kıs ıtlanabilecektir. Bu konuyla ilgili olarak 149. madde SAVUNMA
açıklamasma bak ınız.

Diğer taraftan hapis cezasmın alt s ınırı beş yıl veya daha
fazla olan suçlarla ilgili olarak Devlet s ırr ı niteliğindeki bel-
geler müdafi tarafmdan incelenemez. Müdafi, sadece hakim
tarafından tutanağa yazilan hususları inceleyebilir (m. 125).
Ancak buradaki sm ırlama, savc ı ve katılan bakımmdan da
söz konusudur.

Bir başka husus, dosya içeriğinin başkalarma aç ıklan-
masmm yasaklanmış olmas ıd ır. Belgeleri incelemek yetkisi,
savunma amaçli olup bunlarm başkalarına aç ıklanması yet-
kisini içermez. Çünkü soru şturma evresindeki usul işlemleri
gizlidir (CMK m. 157) ve bunun ihlali de TCK m. 258'de suç
olarak düzenlenmiştir. Kamu görevlisinin görevi nedeniyle
öğrendiği bilgileri ve belgeleri aç ıklamas ı da ayrıca ceza yap-
tırımına bağlanmış tır (TCK m. 285). Şüpheli veya san ığın suçlu
olduğu yolunda yapılacak resmi aç ıklamalarm İHAS m. 6/2
ile güvence altına alman suçsuzluk karinesinin ihlaline yol
açabileceği de gözden ırak tutulmamal ıd ır.

İHAS m. 6/3-b, c' ye; CMK m. 47ve 125'e; Av.K. M. 2/Ye;
YGJY m. 22'ye ve bu maddeyle ilgili dipnotuna bakmız.

Müdafi ile görüşme

MADDE 154 - (1) Şüpheli veya san ık, vekaletname aran-
maks ız ın müdafii ile her zaman ve konuşulanlan başkalarmm
duyamayaca ğı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafli ile
yazışmalar ı denetime tabi tutulamaz.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 144. maddesine
paralel olarak düzenlenmiş olup yakalanan, gözalt ına alınan
veya tutuklu bulunan şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüş-
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SAVUNMA me hakkını güvence altma almaktad ır. Bu şekilde özgürlü ğü
k ıs ıtlanmam ış olanlar ın avukatlar ı ile görüşmeleri bu madde
kapsam ı dış mdad ır. Esasen serbest bir kimsenin müdafii ile
görüşmesine hukuken hiçbir engel bulunmamaktad ı r.

Müdafi ile görü şme hakk ı, soruş turma evrakını inceleme
hakkı ile birlikte, !HAS m 6/3-b ile güvence altına alman 'sa-
vun ınayı Imz ırlarnak için gerekli kolayl ıklara sahip ol ııı a hakkı"nm
içeriğini oluşturmaktad ır. Ancak AIHM'e göre tutuklu olan
sanığın avukatı ile olan görüşmesine smırlama getirilmesi, bu
süre içinde savunmay ı haz ırlamak için yeterli zaman kalm ış-
sa 6/3-b nin ihlali anlamma gelmez. Müdafi ile tutuklunun
yazışmalarının denetlenmesi de, savunmay ı gereksiz yere
s ın ırland ırmıyorsa, Sözleşmeyi ihlal etmez. Buna kar şı l ı k
kolluk tarafından yap ılan sorguda avukat bulundurulmamas ı
halinde Sözle şme ihlal edilmiş olur. AIHM de bu durumda
Sözleşmenin ihlal edildiğine karar vermiş tir.E45

Müdafiin şüpheli ile yaz ışmalar ınrn denetlemeye tabi
tutulamayaca ğma ilişkin maddenin ikinci f ıkras ı hükmünün
istisnas ına, 3713 sayıh Kanun kapsamına giren suçlarda rast-
lanılmaktad ır. Bu husus söz konusu Kanunun, 5532 say ı l ı
kanunla değ işik 10. maddesinin (e) bendinde düzenlenmi ştir.
Buna göre; 3713 say ıl ı Kanun kapsammda yer alan suçlardan
dolay ı yapılan soruşturmada kural olarak müdafiin savun-
maya ilişkin belgeleri, dosyalar ı ve tutuklu bulunan şüpheli,
ile yaptığı konuş malar ın kay ıtları, incelemeye tabi tutulamaz.
Ancak müdafiin terör örgütü mensuplar ın ın örgütsel amaçl ı
haberleş melerine arac ı lık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde
edilmesi halinde, Cumhuriyet Savc ısı'nın istemi ve hftkim
karar ıyla, bir görevli görü şmede haz ır bulundurulabileceğ i
gibi bu kişilerin müdafiine verdiği veya müdafiince bu kişiye
verilen belgeler hakim tarafmdan incelenebilir. Hakim, bel-
genin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine

145 Bu karar için bkz., Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 359
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karar verir. Bu karara kar şı ilgililer itiraz edebilirler. Bu konuda SAVUNMA
ayrıca 149. madde aç ıklamas ına bakmız.

İHAS m. 6/3-b, c'ye ve S'e; CMK m. 149/3 ve 151/6'ya;
Av.K m. 2/3'e bakm ız.

Kanuni temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunmas ı

MADDE 155 - (1) San ığın kanuni temsilcisine duru ş ma
gün ve saati bildirilir ve duru şmaya kabul edilerek istemi
üzerine dinlenebilir.

(2) Sanığm eşi hakk ında da tebligat yap ılmaks ızm birinci
fıkra hükmü uygulanır.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 145. maddesine para-
lel olarak düzenlenmi ştir. Tek fark, sanığın eşine tebligat ya-
p ılmas ı konusundad ır; CMUK m. 145' de, sanığın eşine tebligat
yap ılmayacağı şeklinde bir hüküm bulunmuyordu.

Madde ile yasal temsilciye duruşmada bulunmak ve ge-
rektiğinde dinlenmesini istemek hakkın ı tan ımaktad ır. Sanığm
eşi de ayn ı hakka sahiptir. Ancak yasal temsilciye duru ş ma
gün ve saatinin bildirilınesi zorunlu olduğu halde, eşe tebligat
yapılmas ı gerekmemektedir. Eş in ve yasal temsilcinin kanun
yoluna başvurma hakk ı konusunda m. 262'ye, duru şma gün
ve saatinin tebliği konusunda m. 36/1, 37ye bakm ız.

Müdafiin görevlendirilmesinde usul

MADDE 156 - (1) 150 nci maddede yaz ıli olan hallerde,
müdafi;

a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sor-
guyu yapan hakimin istemi üzerine,
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SAVUNMA	 b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine,

Baro tarafından görevlendirilir.

(2) Yukar ıda belirtilen hAllerde müdafi soru şturmanın
veya kovuşturmanın yap ıld ığı yer barosunca görevlendirilir.

(3) Şüpheli veya san ığm kendisinin sonradan müdafi
seçmesi halinde, baro tarafından görevlendirilen avukatın
görevi sona erer.	 -

AÇIKLAMA: Madde, şüpheli veya sanığa 150. madde-
de belirtilen hallerde müdafi görevlendirmenin usulünü ve
görevlendirilen avukatın görevinin sona ermesini düzenle-
mektedir.

CMK m. 150 açıklamas ına ve 151'e; Av.K m. 41'e bak ı-
nız.
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BİRİNCİ KISIM

SUÇLARA İLİŞKİN
İÜBARLAR VE SORUŞTURMA

B İRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçlar ın ihbar ı

Soruşturmanın gizliliği

MADDE 157 -(1) Kanunun başka hüküm koyduğu hMler
sakl ı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek ko şuluyla
soruş turma evresindeki usul i şlemleri gizlidir.

AÇIKLAMA: Soruş turma evresi genel olarak ve esas iti-
bar ıyla kamuya kar şı gizlidir. Soru şturma evresinin gizliliği,
ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaş ma ilkelerine
uyulmas ı için bir zorunluluk oldu ğu gibi, suçsuzluk karinesi-
nin işlevi açısmdan da vazgeçilmez bir ilkedir (IHAS m. 6/2).
CMUK' da aynı esas ı benimsernesine rağmen, bu konuda özel
bir hüküm içermiyordu.

!HAS m. 6/2'de güvence alt ına alman suçsuzluk karinesi,
bir kişinin hakkında verilen mahkumiyet kararmin kesinleş-
mesine kadar suçsuz say ı lmasmı gerektirir. Bunun sonucu
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SUÇLAR.A olarak, soru şturma evresinin devamı s ıras ında, hakk ında suç
İ LİŞ K İ N isnadmda bulunulan ki şinin suçlu olduğuna dair yap ılacak

HIARLAR açıklamalar Sözleşmenin 6/2, maddesini ihlal edecektir. A İHIvI
VE kararlar ı da bu doğrultudad ı r.146

SORU ŞTURMA Diğer taraftan soruşturma evresinin gizli olmas ı, temel
haklarm ve savunma hakkmm ihlalinin gözlerden saklanmas ı
için değil, soruşturman ın selameti, tam ve etkin bir soru şturma
yapılmas ı, delillerin karartılmadan toplanmas ı için kabul edil-
miştir. Insani değerlerin, hak ve özgürlüklerin güvenli ğe feda
edilmemesi, güvenliğin de bu değer ve hakları koruma için
ihmal edilmemesi gerekir. Uygulamada bu dengeyi gözetme
ve koruma görevi önce savcılara düş mektedir. ihlalleri takip
ederek pozitif, kendisi kaç ınarak ve emrindekilerin ihlallerini
önlemek suretiyle de negatif sorumluluk mutlaka yerine ge-
tirilmelidir."'

Madde, soruş turma evresi işlemlerini hedef almaktad ır.
Soruşturma evresinde gerçekleştirilen işlemlere katılanlar, giz-
1111k ilkesine aykırı hareket ettiklerinde Türk Ceza Kanunu'nun
bu fiilleri cezaland ıran hükümlerine göre cezaland ır ılacaklar-
d ır. Ayrıca soruş turma ve kovu şturma evrelerinde kişilerin
suçlu olarak damgalanmasm ın sağlayacak şekilde görüntü-
lerinin yayınlanmas ı da suç olarak düzenlenmi ş tir (TCK M.

285/4).

CMK m. 153'ün aç ıklamasına ve TCK m. 258,285'e; 5187/
m. 19/1'e ve BEHK m. 20'ye bak ınız.

İhbar ve şikayet

MADDE 158 -(1) Suça ili şkin ihbar veya ş ikayet, Cumhu-
riyet Başsavcılığına veya kolluk makamlar ına yap ılabilir.

'" Kararlar için bak ın ız, Tezcan! Erdem/Sancakdar, s. 356-357.
147 Ok, Nuri, "Bir Adli Organ Olarak Savc ı l ık" Temmuz 2006, Sem-

pozyum aç ış konuşmas ı, s. 13.
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SUÇ LARA

Ü Ş KiN

İ R BAR LA R

Vi
SORU ŞTURMA

(2)Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yap ılan
ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavc ılığına gönderi-
lir.

(3)Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hak-
kmda Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarma da ihbar veya
şikayette bulunulabilir.

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle ba ğlantı lı olarak
işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuru-
luş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili
Cumhuriyet Başsavcıliğına gönderilir.

(5) ihbar veya ş ikayet yaz ıl ı veya tutanağa geçirilmek
üzere sözlü olarak yapılabilir.

(6)Yürütülen soru şturma sonucunda kovuşturma evresine
geçildikten sonr4 suçun şiküyete bağl ı olduğunun anlaşılmas ı
halinde; mağdur aç ıkça ş ikayetten vazgeçmediği takdirde,
yargılamaya devam olunur.

AÇIKLAMA: CMUK'da şikayet, ihbardan farkl ı olarak
düzenlenmişti ve yazılı olmas ı as ıld ı. Bu maddede şikayet,
ihbar ile ayn ı esaslara bağlanmıştır. Kural olarak ihbar ve
şikayet Cumhuriyet Savc ılığı'na veya kolluk makamlar ına
yap ılabilecektir. Diğer makamlara yapılan ihbar ve şikayetler
de gecikmeksizin ilgili C. Başsavcıliğı'na gönderilecektir.

Maddenin 6. f ıkrasmdaki, "suçun şikayete tabi olduğunun
kovuş turnıa evresine geçildikten sonra anla şı lmas ı" deyimi ile,
soruşturmaya başlandığı andan itibaren şikayete bağ l ı bir suç
kastedilmektedir; yoksa soru ş turmaya başlandığı ve kamu
davas ı aç ıldığı tarihe kadar şikayete tabi değil iken, toplanan
deliller sonucu suçun niteliğinin değişmesi hali değildir. Bu
düzenlemeye göre şikayet söz konusu olmadığı halde şika-
yet yapilmış gibi soruşturma yürütülmekte ve kamu davas ı
aç ılmaktad ır.
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SUÇLW	 Kovuş turma evresinde şikayetten aç ıkça vazgeçme olma-
iL İŞ K İN d ıkça yarg ılamaya devam olunmasm ın sebebini mağdurun

-BARLAR korunmas ı düşüncesinde aramak gerekir. Çünkü C. savc ılığın-
VE ca doğrudan soruş turmaya baş lanıp kamu davas ı aç ılmakla,

mağdur, suçun şikayete tabi oldu ğu hususunda bir bak ıma
1 yanıltılmış olmaktad ır. Oncelikle, Devlet organlarmm yapm ış

olduğu hatanm sonuçlarından mağdur olumsuz olarak etki-
lenmemelidir. Diğer taraftan onun şikayetten vazgeçmemesi,
işlenen suç nedeniyle asl ında şikayetçi olduğunu ve davay ı
takip etme iradesini göstermektedir. Halbuki şikayet şartmm

- gerçekleşmediği gerekçesiyle düşme kararı verildiği takdirde,
mağdurun şikayet hakk ı, dolay ıs ıyla davac ı olma hakk ı ihlal
edilmiş olacaktır. Bu durum IHAS m. 6/1'e ve AY m. 36/Ve
aykırı lık oluşturmaktad ır.

2606.1973 tarihli ve 1774 say ı l ı Kimlik Bildirme
Kanunu'nun 11. maddesinin son fıkras ı, kat mülkiyetine tabi
taşınmaz mal yöneticileri ve kap ıc ılr ı, şüpheli gördükleri
hususlar ı, bağl ı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmekle
yükümlü tutmuştur.

Askeri suçlara iliş kin ihbar ve şikayetler, ihbarda veya
şikayette bulunan kiş inin asker kişi olup olmamas ına göre
farkl ı olarak düzenlenmiş tir (AsMKYUK m. 93). Bu bağlamda
Cumhuriyet savc ılıklanna veya zabıta makam ve memurlarma
yapılacak askeri yargıya tabi suç ihbar ve ş ikayetleri şüpheli-
nin amiri olan makama gönderilir (AsMKYUK m. 95/1). 3628
say ılı Mal Bildiriminde bulunulmas ı, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanununda yaz ılı suçların asker kişiler tarafından
işlenmesi halinde, soruşturmalar ı Askeri Savc ılar tarafından
bu Kanun hükümlerine göre yürütülür (3628 / m. 21).

3628 say ıl ı kanunun 17. maddesinin birinci f ıkras ında
say ılan suçlardan dolay ı ihbarlar, do ğrudan doğruya C.
Başsavcı lıklar ı'na yap ı l ır. Söz konusu maddede yaz ı l ı suç-
lardan dolay ı müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hariç,
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soruşturma yapılmas ı, söz konusu kanun hükümlerine tabidir
(3628/ m. 18, 19).

Kaçakç ılık olayların ı ihbar edenlerin kimlikleri, izinleri
olmad ıkça veya ihbarm niteliği haklarında suç oluşturmad ıkça
aç ıklanamaz (4926/m. 16-son).

5549 saydı kanun)48 Bankacıl ık, sigortac ılık, bireysel emek-
lilik, sermaye piyasalar ı, ödünç para verme ve di ğer finansal
hizmetler ile posta ve ta şımacılık, talih ve bahis oyunlar ı alanın-
da faaliyet gösterenleri; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden,
mücevher, nakil vas ıtas ı, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve
antika ticareti ile iştigal edenleri veya bu faaliyetlere arac ı l ık
edenler ile noterler, spor kulüpleri ve Bakanlar Kurulu'nca
belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenleri, kendileri
nezdinde veya kendileri arac ılığıyla yap ılan veya yap ılmaya
teşebbüs edilen i şlemlere konu malvarlığın ın yasa dışı yollar-
dan elde edildiğine veya yasa d ışı amaçlarla kullan ıldığına
dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir
hususun bulunmas ı halinde bu işlemleri Mali Suçları Araştır-
ma Kurulu Başkanlığı'na bildirmekle yükümlü tutmuştur (m.
4/1). Bunlar, şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, ancak
yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlar ı
ile yargılama s ırasında mahkemelere aç ıklayabilirler. Bunun
dışında, işleme taraf olanlar dahil hiç kimseye aç ıklayamazlar
(m. 4/2). Özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi şüpheli işlem
bildiriminde bulunanlara dair, mahkeme d ışında, üçüncü kişi,
kurum ve kurulu şlara bilgi verilmesi .kesin olarak yasaklan-
mış ve bu hükme işlerlik kazand ırmak amac ıyla bu kişilerin
kimliklerinin sakl ı tutulmas ı ve güvenliklerinin sa ğlanmas ı
için gerekli önlemlerin alınmas ı konusunda mahkemelere de
yükümlülük getirilmi ştir.

Diğer taraftan ihbarı açıklamama yükümlülüğüne aykırı
hareket etmek ayn ı yasanın 14. maddesi ile hapis ve adli para

148 Bu Kanunun yürürlük tarihiyle ilgili olarak 128. maddenin dip-
notuna bakınız.

SUÇ LA RA
i ıişxiw
İ H lAR LAR

SORU ŞTU RMA
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SUÇI.ARA cezas ın ı gerektiren bir suç olarak düzenlenmi ş tir. Bu suç
İ Li Ş K İN dolayıs ıyla tüzel kişiler hakkmda bunlara özgü güvenlik ted-

İ HBBARAR birlerine hükmolunacaktır. Buna karşı lık bu Kanun gereğince
VE ihbar veya bildirim yükümlülü ğünü yerine getiren gerçek

ve tüzel kişilerin hiçbir şekilde hukuki ve ceza? sorumlulu ğu
1	 bulunmamaktad ır (m. 10).

Terörle Mücadele Kanunu kapsam ına giren suçlar ve
suçluları ihbar edenlerin kimliklerinin, r ızalar ı olmadıkça veya
ihbarm maliyeti haklarında suç teşkil etmedikçe aç ıklanama-
yacağma ilişkin 3713 say ılı kanununl4. madde hükmü ile aksi-
ne davranışlarm suç sayılacağına ilişkin 6. maddesi hükümleri,
5532 sayılı Kanun değiş ikliğiyle yürürlükten kald ırılmış tır.

10.07.2003 tarihli ve 4926 say ılı Kaçakç ı l ıkla Mücadele
Kanunu (RG: 19,07.2003- 25173)'nun 16. maddesinin son f ıkras ı
da, kaçakçılık olaylarmı itibar edenlerin kimliklerinin, izinleri
olmad ıkça veya ihbar niteli ği hakkmda suç olu şturmad ıkça
açıklanamayacağm ı amirdir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Uygulanmas ına ilişkin
Yönetmelik, nüfus müdürlüklerini, yetkisiz memur önünde
yap ılan evlenmeleri, aralarmda evlenme yasa ğı bulunmas ına
rağmen evlenenleri, evli olduğu halde tekrar evlenenleri Cum-
huriyet savcı lığına bildirmekle yükümlü tutmu ş tur (NHKUY
m.57).

Trafik kazalarını ilgili mercilere haber vermekle yükümlü
olanlar için 2918/m. 82-a ve Karayolları Trafik Yönetmelik m.
153'e bakmız.

Baz ı suç san ıklar ının yakalanabilmesine yard ımc ı olanlara
veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere verilecek para
ödülü ile ilgili olarak 08.09.1971 tarihli ve 1481 say ıl ı Asayişe
Müessir Baz ı Fiillerin Önlenmesi Hakk ında Kanun'un Ek
madde l'e (17.6.1987- 3387/1) bak ınız.
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CMK m. 169,170/1-f,g ve 172'ye; TCK m. 73/4, 223/8; SUÇIARA
267, 270, 271, 278, 279, 280,284'e; 3167 Ek m. 16 b'ye; BEHK iLİŞ K İ N

m. 20'ye ve askeri suçlara ilişkin suç il ıbarları için. AsMKYUK İ HBARIAR
m. 93'e bakmız.

SORUŞTURMA

Şüpheli ölümün ihban

MADDE 159 -(1) Bir.ölümün do ğal nedenlerden meydana
gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya
ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi,
köy muhtarı ya da sağl ık veya cenaze işleriyle görevli kişiler,
durumu derhal Cumhuriyet Başsavc ı l ığına bildirmekle yü-
kümlüdürler.

(2) Birinci fıkra kapsamma giren hallerde ölünün gömül-
mesi ancak Cumhuriyet Savc ıs ı taraf ından verilecek yazılı
izne bağlıd ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 152. maddesininkar şıliğı
olup şüpheli görülen ölümlerle ilgili olarak kolluk görevlileri-
ne, köy muhtarlarma ve sağlık mensupları ile cenaze işleriyle
görevli olanlara ihbar yükümlülüğü getirmiştir. Ayr ıca ölümü
şüpheli görülen veya kimli ği belirlenmeyen ölünün gömülmesi
C. Savc ısı'nın def'in ruhsatma ba ğlanmıştır. ihbar yükümlü-
lüğünün ihlali ve usulsüz ölü gömülmesi TCK' -da suç olarak
düzenlenmiş tir (TCK Madde 196, 278,279 ve 280).

Ölüm olayların ın, olaym meydana geldi ği tarihten itibaren
10 gün içinde nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekir (NH-
KUY m. 65/2). Ölüm olaylarını bildirmekle yükümlü olanlar
Yönetmeliğin 65/le maddesinde gösterilmiş tir.149 Doğa olayları

149 Ölüm olaylannı nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlü
olanlar:

a) Şehir ve kasabalarda 1593 say ı l ı Umumi H ıfzıss ıhha Kanu-
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SUÇLARA ve kazalar sonucu meydana gelen toplu ölüm olaylar ı da, olaya
L İ5l1N adli makamlarca el konulması halinde, tespit işlemine katılan

İ HIARLAR görevliler tarafmda.n bildirilir (NHKUY m. 66/2).

VE	 tl-fAS m. 2, Devletleri yaşama .haklc ın ı korumakla yükümlü
SORU ŞTURMA tuttuğundan, şüpheli ölüm olay ınm soruş turma konusu yap ı l-

madan ölünün defnedjlmesj halinde, Sözleşmenin ihlalinin
söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulnıalid ır. Bu
gibi durumlarda ölüm nedeninin açıklanamamas ı veya ölüme
neden olan (yara, bere gibi) bulgulara aç ıklık getirilememesi
AIHM tarafmdan Sözleşmenin ihlali olarak de ğerlendirilmek-
tedir.15° Bu nedenle soruşturma sebebiyle yakalanan veya gö-
zaltma alman bir kimsenin bu s ırada ölmesi halinde, kendisine
karşı hiçbir eylemde bulunulmam ış olsa ve hekim tarafından
ölümün (kalp krizi gibi) do ğal nedenle meydana geldiğine dair
rapor düzenlenmiş olsa bile, ölümün şüpheli oldu ğu kabul
edilmeli ve C. Savc ılığı'na mutlaka bildirilmelidir.

Asker kişilerden birinin ölümünün do ğal nedenlerden
meydana gelmedi ğini doğııracü bin durumun varliğı veya ölü-,
nün asker olduğu anlaşılmasma rağmen kimli ği bilinmiyorsa
yapılacak ihbar, ölünün gömülmesi ve diğer hukuki işlemler
için AsMKYUK m. 94'e bakm ız.

nu gereğince definı ruhsatı vermeye yetkili olanlar,
b)Köylerde, varsa resmi tabip veya sa ğl ık kuruluşu yetkilileri,

yoksa köy muhtarlar ı,
c)Hastane ve bak ım evi gibi sağ l ık kurumlannda kurum amir-

likleri,
ç) Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre

k ı ta komutaniıklar ınca görevlendirilmi ş olanlar ve askerlik şube-
leri,

d) Afetlerde mülki idare amirlerince görevlendirilecek me-
murlar,

e)Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcı l ıkları .
150 Salman/Türkiye, 2000 Karan
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İKİNCİ BÖLÜM	 SUÇARA
İ LİŞX İ N

Soruşturma i şlemleri

VE

Bir suçun i şlendiğini öğrenen Cumhuriyet Savcı s ı 'nın SORU ŞTURMA

görevi

MADDE 160 - (1) Cumhuriyet Savc ıs ı, ihbar veya başka
bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir lüli öğrenir
ö ğrenmez kamu davas ını açmaya yer olup olmad ığına karar
vermek üzere hemen i ş in gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı, maddi gerçeğin araştır ılmas ı ve
adil bir yargılamanm yap ılabilmesi için, emrindeki adli kol-
luk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan
delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinirı
haklar ın korumakla yükümlüdür.

AÇJKLAMA Madde, CMUK'un153. maddesininkar şıhğı
olup buna benzer şekilde düzenlenmiş tir.

İl ve ilçe adli teşkilatında görevli C. Başsavcil ıklar ı 'n ın
görevleri 26,092004 tarih ve 5235 say ılı kanunun 17-20. madde-
lerinde sayılmıştır. Bu maddede sadece suç işlendiğini öğrenen
C. Savc ıs ı'nm ceza muhakemesi aç ısından olan görevlerine
yer verilmiştir. Maddenin birinci f ıkras ında C. Savc ıs ı 'nın
temel görevi aç ıklanmış, ikinci fıkrada da bu görevin gereği
gibi yerine getirilmesini sa ğlamak amacıyla bir direktife yer
verilmiştir.

Madde gerekçesine göre maddenin ikinci f ıkrasında yer
alan hüküm dürüstlük ilkesinin gere ğidir. Bu ilke, Alman
Usul Kanunu'nun 160. maddesinde de yer almaktad ır. Diğer
taraftan Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine
göre her kişinin, davasm ın adil olarak görülmesini istemek
hakk ı vardır. Bu nedenle soruşturma organ ı delilleri ahlkiliğe
uygun olarak toplamakla yükümlüdür.
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SUÇLARA	 AİHM, bireylerin kuvvet kullan ılmas ı sonucu öldüğünde,
ilişkiN etkili bir soruşturma yap ılmas ı gerektiğini, soruşturmanm

HIARI.AR eksik yap ılmas ı sebebiyle ölüme sebebiyet verenlerin ceza-
VE land ır ılamamas ı durumunda Sözleşmenin 2 ve 13. madde-

lerinin ihlal edilmiş sayılaca ğına karar vermiş tir. AIHM'e
göre soruşturma ilk olarak olaym meydana geldi ği koşullar ı
anlamaya elverişli olmal ıd ır. İkinci olarak, olayın sorumlula-
rmın belirlenerek cezaland ır ılmasmı sağlamayı muktedir bir
nitelik taşımand ır. Soruş turman ın bu şekilde yap ılmas ı, sonuç
bak ımmdan değil, yönteme ilişkin bir yükümlülüktur. ı s ı Bu
nedenle Cumhuriyet savc ılarm ın olayın niteliğini ve çeşitli
olas ı lıkları dikkate alarak detayli bir soru ş turma yapmaları
gerekli görülmektedir. Özellikle gözalhna almanlar ın şüpheli
bir şekilde yaralanmalar ı ve ölüm olaylar ında, bu yükümlülük
daha da bir önem kazanınaktad ır . 1 52 Bugün için etkili bir so-
ru şturmaı-mı yerine getirilmediği belirtilerek savcı l ık kurumu
ele5tirilmektedir.153

ı SI Çak ıc ı/Türkiye karan [BD] No 23657/94 86 A İHM 1999-10;
Doğanay/Türkiye kararı, Başvuru No. 50125/99, 21 Şubat 2006;
AIFIM, bu kararlarda, Sözle şmenin 13. maddesinin ölüme sebebi-
yet veren kimselerin tespit edilip cezaland ır ılmalar ı n ı sağlayacak
şekilde etkili bir soru şturma yap ılmas ı n ı ve başvuranı rı soruştur-
ma prosedürüne etkili bir şekilde kahlmas ı gerekli k ıldığı n ı (bkz.
Kaya karan s.330-31. prg 107), Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın daha de-
rinlemesine tarnamlay ıc ı soruş turmaların yürütülmesini gerekli
görmemesi nedeniyle 13. maddenin ihlal edildi ğini belirtıniş tir.

152 Bişkin/Türkiye karan, Ba şvuru No: 45403/99, 10 Ocak 2006,
AIHM kararma göre, otops ınin bir adli tabip taraf ından yap ılma-
s ı, soruşturman ın etkili yap ılmamas ı, h ızl ı hareket edilmemesi,
başvuran ı n geç dinlenmesi, ölenin cesedini görenlerin tamam ı -
nm dinlenmemi ş olmas ı nedeniyle Sözleşmenin 2. maddesi ihlal
edilmiştir. AIHM, bir başka karar ında da, soru ş turmanın yetersiz
olmas ı durumunda Devlet-in, Sözle ş menin 2. ınaddesi uyar ınca
yaşam hakk ını gerektiği gibi korumad ığı sonucuna varm ış tı r.
Şeker/Türkiye karar ı, Başvuru No. 52390/99, 21 Şubat 2006) Bu
kararlar için "Bir Adli Kurum Olarak Savc ı l ık" s. 321'e bak ı n ı z.
Ç ınar, Günümüzde Cumhuriyet Savc ıları n ın Durumu ve Karşı-
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Ülkemizde bugünkü savc ılık teşkilat yap ıs ıyla özellikle SUÇLARA
terör, kaçakç ılık, yolsuzluk gibi örgütlü suçlar ile birkaç yarg ı	 iLi Ş K İ N
çevresini veya tüm ülkeyi kapsayan suçlar ın soruşturulmas ın ı.n iH8ARLAR
etkili yap ılmas ın ın mümkün olmad ığı belirtilerek merkezi bir VE
başsavc ı l ık teşkilatlanmasma ihtiyaç olduğu çeşitli platform- S0RU1URP
larda hakl ı olarak dile getirilmektedir.1

Diğer taraftan Cumhuriyet Savc ı sı, yeterli soruş turma
yapmadan kamu davası açmaktan kaçınmal ı, haks ız ithamda
bulunmamal ıdır. Özellikle siyasal yan ı ağır basan suçlara iliş-
kin soruşturmalarda, gizliliğe gereken önem verilmeli, dosya
henüz mahkemeye intikal etmeden iddianame ve soru şturma
sonuçlarm ın en ince ayrıntısma kadar medyada yer almas ına
meydan verilmemelidir. Böyle bir uygulaman ın suçsuzluk
karinesini ihlal edebileceği gözden ırak tutulmamal ıd ı r.155

laşılan Sorunlar (Tebli ğ) Bir Adli Organ Olarak Savc ı lık, TBBY, s.
321

' Ok, Nuri, Bir Adli Organ Olarak Savc ı l ı k, Temmuz 2006, Sempoz-
yum aç ış konu ş mas ı, s.14
Türkiye Barolar Birli ği tarafından düzenlnen "Bir Adli Organ
Olarak Savc ılık" Sempozyumu Aç ış Konuşmas ında TBB Ba ş ka-
n ı Özdemir Özok, Cumhuriyet Savc ı s ı 'n ın yürütme erkiyle yarg ı
aras ında iletişim kurmak göreviyle öne ç ıktığına ışaret ettikten
sonra, onun " gui generis" diye nitelenen konumuna son vermek
gerektiğini, kişilerin lekelenmeme hakk ı bulunduğunu, haks ız
itha ın ın haks ız hüküm kadar sak ıncal ı oldu ğunu, siyasal yalı i
olan soruşturnıalarda, iddia ve soruşturma sonuçlar ın ın en ince
ayrınfis ına kadar, medya ve bas ın yay ın organlarmda yer ald ı-
ğın ı, yargılama sonunda kişi beraat etse bile, kamuoyu önünde
hüküm giymiş durumuna dü şürüldüğünü söylemiştır. Ayr ı ca
bu durumun ki ş ilerin "lekelenn ı enıe hakkı "yla yak ından ilgili olup
savc ı ların, kişilerin bu hakk ına ve suçsuzluk karinesine gereken
özeni göstererek kişi haklarıyla kamu düzeni aras ındaki ilişkiyi,
balans ı çok iyi ayarlamalar ı gerekti ğini belirtmi ş ve "Haks ız ı tha-'
m ı savcilığı yarg ı ç statüsüne çıkararak önlemek mümkün değildir." de-
miş tir. (Konu ş man ın tam metni için bkz. Bir Adli Organ Olarak
Savc ı l ık, TBB Yay ını Ankara 2006,s. 20,21).
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SUÇMRA	 Kamu görevlilerinin, avukatlar ın, hakimlerin görevle-
ftiŞ K İ N rinden doğan veya görevleri s ıras ında işledikleri suçlardan

İHwl.M dolayı haklar ında soruşturma aç ılmas ı özel yasalarda ayr ıca
VP 

düzenlenmiş tir.

SORU ŞIIJRMA Anayasa Mahkemesi ba şkan ve üyelerinin işledikleri
görev ve şahsi suçlar ından dolay ı soruş turma aç ılmas ı ve
yürütülmesi konusunda 2949/ m. 55'e,

• Yargıtay Başkanı, Başsavcıs ı, Başsavc ı vekili ve üyelerinin
işledikleri görev ve şahsi suçlar ından dolayı soruşturma açı l-
ması ve yürütülmesi konusunda 2797/ m. 46'ya,

•

	

	 Danış tay Baş kan ı, Baş savc ıs ı ve üyelerinin işledikleri
görev ve ş ahsi suçlar ından dolay ı soru ş turma aç ılmas ı ve

-	 yürütülmesi konusunda 2575/ m. 76'ya,

• Askeri Yargıtay Başkan ı , Başsavc ısı ve üyelerinin işledik-
leri görev ve şahsi suçlarmdan dolay ı soruş turma açilmas ı ve
yürütülmesi konusunda 1600/ m. 37 ve 38'e,

Sayıştay Başkan ı ve üyelerinin işledikleri görev ve şahsi
suçlar ından dolay ı soruşturma aç ılmas ı ve yürütülmesi konu-
sunda 832/ m. 96'ya,

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi. Ba şkanı, Başsavcıs ı ve
üyelerinin işledikleri görev ve şahsi suçlarmdan dolay ı soruş-
turma aç ılmas ı ve yürütülmesi konusunda 1602/ 32 ve 33'e,

Hakim ve savcilarm işledikleri görev ve şahsi suçlarmdan
dolay ı ihbar ve şikayet ile soruşturma aç ılmas ı ve yürütülmesi
konusunda 2802/ m. 6, 82, 86, 87, 89 ve 93'e ve ayr ıca Adalet
Bakanlığı'nın 1.1.2006 tarihli ve 12 say ıl ı Genelgesine,

Askeri hakim ve savc ılarm işledikleri görev ve şahsi suç-
larmdan dolay ı ihbar ve şikayet ile soru ş turma aç ılmas ı ve
yürütülmesi konusunda 357/ m. 23-28e, bak ın ız.

294



Ceza Muhakemesi Kanunu

Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esas ı- SUÇARA
na göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sü- ili ş KiN
rekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin iHBARLAR
görevleri sebebiyle i şledilderi suçlar hakkında soruşturmaya VE
başlan ılması ve soru şturmayı yapacak merciler konusunda,
4483 say ıl ı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

ması Hakkında Kanun hükümlerine bakm ız.

Av. K. Madde 58'e göre Avukatların avukatlık veya TBB ya
da barolarm organlar ındaki görevlerinden do ğan veya görev
s ırasında işledikleri suçlardan dolay ı haklarında soruş turma,
Adalet Bakanlığın ın vereceği izin üzerine, suçun işlendiğ i
yer Cumhuriyet Savc ıs ı trafından yapılır. Kovuşturma izni
ve iddianamenin düzenlenmesiyle ilgili olarak Av. K. m.
59'a bakmız. Ağır cezayı gerektiren suçüstü halinde hazırl ık
soru ş turmas ı, bizzat Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından genel
hükümlere göre yapılır (Av. K. m. 61).

Askeri yargıya tabi suçlarda soruşturma için AsMICYUIC
m. 95 ve 96'ya bakıma

5411 say ılı Bankacılık Kanunu'nda yazılı suçlardan dolay ı
soruşturma ve kovuşturma yapılması, BDDK veya Fon tarafın-
dan Cumhuriyet Başsavc ılığı'na yazdı başvuruda bulunulmas ı-
na bağlıdır. Ancak, 160. maddenin üçüncü fıkrasmda belirtilen
zimmet suçundan dolay ı soruşturma ve kovuşturmalar Kuru-
mun veya Fonun yazılı bildirimi üzerine veya gecikilınesinde
sakınca görülen hallerde re'sen Cumhuriyet savcilarmca yap ılır
ve Kurum ve Fon haberdar edilir. Bu fikra uyar ınca yap ılan
soruş turmalar neticesinde açılan kamu davalar ında, Kurumun
veya Fonun başvuruda bulunmas ı halinde, bunlar ba şvuru
tarihinde müdahil s ıfatmı kazan ırlar.

08.09.1971 tarihli ve 1481 say ı lı Asayişe Müessir Baz ı
Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri dairesinde
silah kullanan polis veya jandarma hakk ında hazırl ık soruş-
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SUÇİARA

ili Ş KiN

HIARLAR

VE

SORU ŞTURMA

turmas ı C. savcıları veya yardımcıları tarafmdan bizzat yap ı l ır
(1481/3).

Kaçakç ı l ıkla Mücadele Kanunu kapsamma giren suçlarla
ilgili olarak soruş turmaya baş lan ılmas ı hakk ında 4926/m.
16'ya bakm ız.

Suça sürüklenen çocuk hakkmdaki soru şturma çocuk bü-
rosunda görevli Cumhuriyet Savc ıs ı tarafmdan bizzat yap ıl ır.
Çocuğun ifadesinin al ınmas ı veya çocuk hakk ındaki diğer
işlemler s ıras ında, çocuğun yan ında spsyal çalışma görevlisi
bulundurulabilir. Cunıhuriyet Savcıs ı soruş turma s ırasmda
gerekli görüldü ğünde çocuk hakk ında koruyucu ve destekle-
yici tedbirlerin uygulanmasm ı çocuk hkiminden isteyebilir
(ÇKK m. 15).

Çocuklar ın yetiş kirılerle birlikte suç işlemesi hülinde,
soru şturma ayrı yürütülür (ÇKK rn. 17/1).

AY m. 139, 140'a; CMK m. 161,162'ye, ÇKK m.
15,17ye;1600/ 37,38 ve AKY hükümlerine bakm ız.

Cumhuriyet Savc ı sı 'mn görev ve yetkileri

MADDE i61 -(1) CumhuriyetSavc ıs ı , doğrudan doğruya
veya emrindeki adli kolluk görevlileri arac ılığı ile her türlü
araş tırmayı yapabilir; yukar ıdaki maddede yaz ılı sonuçlara
varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi is-
teyebilir. Cumhuriyet Savc ıs ı, adli görevi gere ğince nezdinde
görev yaptığı mahkemenin yarg ı çevresi dışmda bir işlem
yapmak ihtiyacı ortaya ç ıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet
Savc ısmdan söz konusu işlemi yapmas ın ı ister.

(2) Adli kolluk görevlileri, elkoyduktar ı olaylar ı, ya-
kalanan kiş iler ile uygulanan tedbirleri emrinde çal ıştıklar ı
Cumhuriyet Savc ısma derhal bildirmek ve bu Cumhuriyet
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Savc ısı'nm adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin
yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) cumhuriyet Savc ısı, adli kolluk görevlilerine emirleri

yazı l ı; acele hallerde, sözlü olarak verir. (Ek cümle: 25.5.2005

- 53531in. 24 ile) "Sözlü emir, en k ısa sürede yazılı olarak da

bildirilir."

(4)Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soru ş-

turma kapsam ında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep
eden cumhuriyetSaVcisma vakit geçirmeksizin temin etmekle
yükümlüdür.

(5)Kanun taraf mdan kendilerine verilen veya kanun dai-
resinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde
kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile
Cumhuriyet savc ılar ınm sözlü veya yazıl ı istem ve emirlerini

yap ıııakS kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk amir
ve memurlar ı hakkında cumhuriyet savc ılarmca do ğrudan

doğruya soruşturma yap ılır. Vali ve kaymakamlar hakk ında

2.12.1999 tarihli ve 4483 say ı l ı Memurlar ve Diğer Kamu Gö-

revlilerinin Yarg ılanması Hakk ında Kanun hükümleri, (Ek

ibare: 25.5.2005 - 53531m. 24 ile) "en üst dereceli kolluk amirleri

hakkında ise, hakimlerin görevlerinden dolay ı tabi olduklar ı
yargılama usulü" uygulan ır.

(6)Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, bu Kanunun
hükümleri uygulanmak ko şuluyla, vali ve kaymakamlar ın
kişisel suçlar ından dolay ı haklar ında genel hükümlere göre

soruş turma yap ılmas ı kaymakamların mensup oldukları il ve

valilerin bulunduklar ı ile en yak ın il cumhurite t başsavc ısma

aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturman ın ya-

pıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir.

AÇIKLAMA: Bu madde, cMuK'un 154 ve 156. mad-

delerinin kar şı lığı olmakla birlikte daha ayrmtıl ı hükümler

içermektedir.
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SUÇLARA	 Madde soru ş turma evresinde gerekli ara ştırmalar yap ıl ır-
iLİŞ K İN ken görevli kolluk elemanları, diğer memurlar ve kamu hizmeti

İ HBARLAR yapmakla görevli olanlar aras ındaki ilişkiyi düzenlemektedir.
VE Maddenin birici ve ikinci fıkralarında C. Savc ısmm kolluk ile

ilişkileri ve yetkileri düzenlenmiş tir. Ceza muhakemesinde C.
Savc ıs ın ın kollukla ilişkileri ve yetkileri konusunda Tasar ının
genel gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir.

Adalet Komisyonu, "Yargılama makam ın ın iddia ve savunnıa
karşıs ı ndaki durırnıu bakmıı ndan" "karma sistem"i benimsemiştir.
1789 Frans ız İhtilalinden sonra tahkik sistemine tepki olarak
ortaya ç ıkan bu sistemin özellikleri ş unlardır:

1)Hakim işe re'sen elkoyamaz; davas ız yargılama olmaz.
Dava, kural olarak devletin davas ıd ır ve bunun için savc ı lık
teşkilatı kurulmuştur.

2) Hakim, taraflar ın delilleriyle bağlı değildir; maddi
gerçeğin araştırılmas ı kuraldır.

3) Sanık bir muhakeme objesi değil, muhakeme kişisidir,
baz ı hakları ve yükümlülükleri vard ır.

Komisyon, "temel hak ve özgürlüklerin dalın sağl ıklı kont-
nabilmesi için, soruş turma evresinde savcı n ın koltuk karşı s ı ndaki
konunıun ı t güçlendirmiş; karma sistemi ıslak ederek koru ınuş tur."

CMK m. 332 gereğice Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından yazılı
olarak istenen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunlu-
dur. Eğer bu süre içinde cevap verilmesi imkans ız ise, sebebi ve
en geç hangi tarihte cevap verilebileceği on günlük süre içinde
bildirilir. Kamu görevlisinin bu görevi yerine getirmemesinin
görevi kötüye kullanma suçunu (TCK m. 257) olu ş turabileceği
gözden ırak tutıümamalid ır (m. 332/2).
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Maddede 25.5.2005 tarihli ve 5353 say ılı kanunla deği-

şiklik yapılarak (3). fıkraya bir cümle ile (5). f ıkraya bir ibare

eklenmiş tir. Üçüncü f ıkraya eklenen cümle ile; Cumhuriyet

Savc ısı'nin kolluk mensuplarma verece ği sözlü emrin en k ısa

sürede yaz ılı olarak bildirilmesi zorunlu hale getirilmi ş; böy-

lece soruşturma evresinde geçerli olan " yaz ı hlik ilkesi" vurgu-

lanmıştır. Beşinci fıkraya eklenen ibare ile de adli görevlerini
kötüye kullanan veya bu tür görevlerini ihmal eden "en üst

dereceli koltuk anzirleri" hakkında hakimlerin görevlerinden

dolay ı tabi oldukları yargılama usulünün uygulanaca ğı hüküm

altına al ınmış tır.

Bu değiş iklik, Tasar ının Genel Kurulda görü şülmesi

s ıras ında verilen önerge üzerine, "en üst derecedeki koltuk aniir-

lerinin görevlerini ifa s ıras ı nda takdir yet kisini herhangi bir endi şeye

kapı lrnaks ı zı n objektif olarak kullanabün ıelerifli sağlamak" amacına

yönelik olarak yap ılmıştır.

1481 sayılı Asayişe Milessir Baz ı Fiillerin Önlenmesi Hak-

k ında Kanun hükümleri dairesinde silah kullanan polis veya
jandarma hakkında hazırlık soruşturması Cumhuriyet savcılar ı
veya yard ımcıları tarafından bizzat yap ıl ır (1481/m. 3).

Kaçakçilılcla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarm

soru şturulmas ı konusunda 4926/ m. 16 ve 30/1'e bakm ız)56

Adli Kolluğun görevleriyle ilgili olarak AKY hükümlerine
bak ınız, Ayrıca CMK m. 160, 162, 163, 164 ve 165'e bakm ız.

CMK m. 250'ye ve ÇKK m. 15 ve 17ye bakm ız.

556 8.6.1936 tarihli ve 3005 say ılı Meşhud Suçlar ın Muhakeme Usulü
Kanunu, 5320 say ıl ı Yürürlük Kanunu'nun 18. maddesi ile yürür-
lükten kald ırılm ış tır. Bu nedenle 4926/m. 30'da yer alan yollama-

y ı bu hükmü dikkate alarak de ğerlendirmek gerekir.
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Soruşturmada Cumhuriyet Savc ısı 'nın hakim karar ı
istemi

MADDE 162 - (1) Cumhuriyet Savc ıs ı, ancak hakim
tarafından yap ılabilecek olan bir soruşturma işlemine gerek
görürse, istemlerini bu i ş lemin yap ılacağı yerin sulh ceza
hakimine bildirir. Sulh ceza hakimi istenilen i şlem hakkmda,
kanuna uygun olup olmadığın ı inceleyerek karar verir ve
gereğini yerine getirir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 155. maddesinin kar-
şı lığid ır. Kanunun kabul ettiği sisteme göre soru şturmanın
Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından yap ılmas ı ve kolluğun yard ı -
mından yararlanılmas ı esatır. Ancak soru şturma işlemleri kiş i
özgürlüklerine veya özel hayata müdahaleyi gerektirdi ğ inde
hakime başvurulmas ı zorunludur Örneğin arama veya elkoy-
ma kararlar ı kural olarak hakim tarafından verilir (m. 119/1,
127/1, 130/1,134).

CMK m. 163'e ve 250'ye bakm ız.

Soruşturman ın sulh ceza hakimi tarafı ndan yapılmas ı

MADDE 163 - (1) Suçüstü haRI ile gecilcmesinde sak ınca
bulunan hallerde, Cumhuriyet Savc ısma erişilemiyorsa veya
olay genişliği itibar ıyla Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın iş gücünü
aşıyorsa, sulh ceza hakimi de bütün soruşturma iş lemlerini
yapabilir.

(2) Kojluk amir ve memurları, sulh ceza hakimi tarafından
emredilen tedbirleri al ır ve araş hrmaları yerine getirirler.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 158. maddesinin kar-
şı lığıd ır. Sulh ceza hakimi, bu madde gereğince Cumhuriyet
Savcıs ı'n ın yetkisini kullanmakla beraber, soru ş turma sonunda
düzenlediği dosyayı Cumhuriyet Savc ıs ı 'na göndermesi gerek-
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mektedir. Soruşturma sırasmda ve sonunda verilmesi gereken SUÇLA

	kararlar da C. Savc ıs ı tarafmdan verilecektir. 	 İ U Ş KIN

	

.	 .	 İ UBAILAR
Maddede bel ırtildıgı şekilde soruşturma ışlemlerm ı yapan

sulh hakimi, söz konusu soru şturma sonunda kamu davas ı
aç ıldığı takdirde, bu davada görev yapamaz (m. 23/2). Esasen SDRU ŞİURMA

CYUK m. 11'e göre, CMK'n ın 23. maddesinin ikinci fıkras ı ,
sadece bu maddede (m. 163) yaz ıl ı hallerde uygulanabilir.

Adli kolluk ve görevi

MADDE 164 - (1) Adli kolluk; 46.1937 tarihli ve3201
say ıl ı Emniyet Teşkilatı Kanununun 8,9 ve 12 nci maddeleri,
10.3.1983 tarihli ve 2803 say ıh Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485
sayil ı Gümrük Müsteşarlığmm Teşkilat ve Görevleri Hakkmda
Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982
tarihli ve 2692 say ılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun
(Değişik ibare: 25.5.2005 - 53531111. 25 ile) 4 üncü maddesinde
belirtilen soru şturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini
ifade eder.157

(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Savc ısı'nırı emir
ve talimatlar ı doğrultusunda öncelikle adli kollu ğa yaptır ılır.
Adli kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savc ıs ı'n ın adli görevlere
ilişkin emirlerini yerine getirir.

Ü? 164. madeninin birinci fıkras ının ilk metninde 2692 sayılı Sahil
Güvenlik Komutanl ığı Kanunu'nun "3 üncü" maddesinden söz
ediliyordu. Bu madde Sahil Güvenlik Komutanl ığf n ın görevle-
rini düzenlemekte idi. Söz konusu Kanunda de ğişiklik yap ılmış
ve Sahil Güvenlik Komutanl ığı 'nın görevleri, değişıklilcten son-
ra Kanunun dördüncü maddesinde say ılmış tır. Bu nedenle, 164.
maddenin birinci fıkras ında geçen "3 üncü" ibaresi, yen ı düzenle-
meye uygun olarak "4 üncü" şeklinde değiştirilmiştir.
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(3) Adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde,
üstlerirtin emrindedir.

AÇIKLAMA: Bu madde gereğince soruşturmayla görev-
lendirilen personel ister Emniyet Teşkilatma, ister Jandarma
veya Sahil Güvenlik Te şkilatına ya da Gümrük Teşkilatına
mensup olsun "Adli kolluk görevlisi"dir.

Kaçakçılık suçlarının soruşturulmas ı konusunda 4926/m.
16 ve 30/1'e (161. maddenin dipnotuna), adli kolluğun görev-
leriyle ilgili ayr ıntı l ı bilgi için AKY hükümlerine bak ın ız.

Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk görevi

MADDE 165 - (1) Gerekti ğ inde veya Cumhuriyet
Savcısı'nm talebi halinde, diğer kolluk birimleri de adli kolluk
görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk
görevlileri hakk ında, adli görevleri dolay ısıyla bu Kanun hü-
kümleri uygulan ır.

AÇIKLAMA: Madde, Tasar ıya Adalet Komisyonu tara-
fmdan eklenmiş olup diğer kolluk birimlerinin soruşturma
evresinde adli kolluk görevi yapmas ın ı düzenlemektedir.

CMK m. 163,164'e; 4926/m. 16'ya ve AKY hükümlerine
bak ıma

Değerlendirme raporu yetkisi

MADDE 166 - (1) Cumhuriyet baş savc ılar ı her y ı l ın
sonunda, o yerdeki adli kollu ğurı sorumlular ı hakk ında de-
ğerlendirme raporlar ı düzenleyerek, müliçi idare amirlerine
gönderir.
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AÇIKLAMA: Bu düzenlemeyle, Özlük i şleri bak ımından SUÇEARA

idarenin emrinde olan kolluk kuvvetlerinin adli görevleri- İ LİŞ K İ N

nin yerine getirilmesinde sorumlu davranmalar ı sağlanmak İ RBARLAR

istenmiştir. Bu yetki, hem askeri kolluk hem de adli kolluk VE
bakımından askeri savc ıya tanınmamıştır (AsMKYUIC Ek m. SORU ŞTURMA
1 (29.06.2006- 5530/m. 60 ile de ğişik).

Yönetmelik

MADDE 167- (1) Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri ve
bunların hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi, diğer hizmet bi-
rimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarmın düzenlenmesi,

uzmanlık dallarma göre hangi bölümlerde çaliştırılacaklan
ve diğer hususlar; bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
altı ay içinde Adalet ve Içişleri Bakanlıklarmca müş tereken
çıkar ılacak yönetmelikte behrlenir.1

AÇIKLAMA: Adli kolluğun çal ışma esaslar ını, adli kol-
luk görevlilerinin niteliklerini, adli işlemlerinin denetimini,
hizmet öncesi ve hizmet içi e ğitimini, diğer hizmet birimleri
ile ilişkilerini, değerlendirme raporlarmın düzenlenmesini, uz-
manl ık dallarma göre hangi bölümlerde çalış tınlacaklarmı ve

diğer hususları düzenlemek amac ıyla yönetmelik ç ıkarılmas ı
zorunlu görülmüştür.

CMIC m. 166'ya ve AKY hükümlerine bak ınız.

Adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmamas ı
halinde yetkisi

MADDE 168 - (1) Olay yerinde görevine ait i şlemlere
başlayan adli kolluk görevlisi, bunların yap ılmasına engel olan

158 Adli Koltuk Yönetmeliği 01.06.2005 tarihli ve 25832 say ılı RG de.
yayımlanarak aynı tarihte yürürlü ğe girnii ştir.
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SUÇL4RA veya yetkisi içinde ald ığı tedbirlere ayk ın davranan ki şileri,
İ Li Ş K İN işlemler sonuçlan ıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak

RBARLAR bundan men eder.
VE	

AÇIKLAMA: Adli kolluk görevlisinin bu yetkisi CMUK
SORU ŞTURMA Madde 157de gözaltma alma yetkisi olarak düzenlenmişti.

Yeni düzenleme ile kolluğa, gözaltına alma yeriné işlemleri
engelleyenleri zor kullanarak giderme yetkisi tan ınm ış tır ki
kolluğun yetkisi CMUK 157'ye göre daha dard ır ve işleme
engel davran ışlar ı men etmekle sm ırl ıd ır. Ayr ıntıl ı bilgi için
AKY hükümlerine bak ımı

Soruşturma evresinde yap ılan işlemlerin tutanağa bağ-
lanmas ı

MADDE 169 - (1) Şüphelinin ifadesinin al ınması veya
sorgusu, tan ık ve bilirki şirıin dinlenmesi veya bir ke ş if ve
muayene s ırasmda Cumhuriyet Savc ıs ı veya sulh ceza haki-
minin yanında bir nb ıt katibi bulunur. Acele hallerde, yemin
vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak görevlen-
dirilebilir.

(2)Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adli
kolluk görevlisi, Cumhuriyet Savc ıs ı veya sulh ceza hflkimi ile
haz ır bulunan zab ıt katibi tarafından imza edilir.

(3)Müdafi veya vekil s ıfatıyla hazır bulundu ğu işlemlerle
ilgili tutanakta avukatm isim ve imzas ına da yer verilir.

(4)Tutanak, işlemin yap ıldığı yeri, zaman ı ve iş leme katı-
lan veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir)59

159 Bu hükmün ıstisnas ı na 3713 say ı l ı Terörle Mücadele Kanunu'nun
29.6.2006 tarihli ve 5532 say ı l ı kanunla değişik 10. maddesinin
(ç) bendinde yer verilmi ştir. Bu hükme göre; "Kohuk tarajindan
düzenlenen tü tanaklara, ilgili görevlilerin aç ı k kimlikleri yerine sadece
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SUÇLARA

İ LİŞ K İ N

İ HRARk

VE

SORU ŞJU RMA

(5)İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tuta-
nağm kendilerini ilgilendiren k ısımları okunur veya okumalar ı
için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere
imza ettiriir:

(6) İmzadan kaçmma lülinde nedenleri tutanağa geçiri-
lir

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 161. maddesinin
karşılığı olup buna paralel olarak düzenlenmiştir.

Soruş turma s ıras ında düzenlenen tutanaklar, yap ılan
işlemin adma göre adland ırılmaktad ır. Örneğin, yapılan ara-
mayı ve sonuçlarm ı gösteren belge, "arama tutanaği", yakalama
işlemini gösteren belge "yakalama tutanağı " ve ilgili kişinin
beyanlarmm yer aldığı belge "ifade tutanağı" admı taşır.

Soruşturma işlemleri yapılırken zabıt Utibinin bulunması
zorunludur; aksi takdirde işlem hukuken yok sayılir. Her so-
ruşturma işleminin bir tutanağa bağlanmas ı ve bu tutanağın
hüküm ifade etmesi için adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet
Savc ısı veya sulh ceza lükimi ile haz ır bulunan zab ıt katibi-
nin imzalann ı taşımas ı şarttır; hazır bulunduğu işlemlerde
de avukatm imzasma yer verilmesi gerekmektedir. ilgililerin
imzadan kaç ınmalar ı tutanağı geçersiz kılmaz.

Diğer taraftan içerdi ği hususlan kan ıtlayabihne özellik-
lerinde bir noksanlık meydana gelmemiş ise, otopsi tutanağı
veya ifade tutanaklar ının bir k ıs ım sayfalarmm imzalanma-
mış olması sonucu etkilemez ve bu nedenle de bozma sebebi
say ı lmaz.16°

Soruş turma evresinde Cumhuriyet Savc ıs ı veya sulh ceza
hakimi tarafmdan düzenlenen tutana ğın "duru şma tutanağı"

sicil numara/ün yazilir."
1W YCGK:29.6.2004 gün ve E. 1-131, K. 152 ve 30.4.2002 gün ve E. 7-

114, K. 238.
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	SUÇLAR	 (219-221)gibi ispat gücü yoktur. Bu nedenle vicdani delil sis-
iL İŞKiN temine göre, sahtelik iddias ına gerek olmadan tutanağın aksi

	

İ HBAR[.AR	 ispat edilebilir (m. 222 aç ıklamas ına bakmız).

	

VE	 Müdafiin incelemesi engeltenemeyen tutanaklar için
SORU ŞTURMA CMK m. 153/3 ve YG İY m. 22/3'e, Yakalama tutana ğı ve

içeriği için CMK m. 97 ve YCIY m. 6/7'ye, ifade Tutanağı ve
içeriği için CMK m. 147/1-i ve YG İY m. 23/jye, Moleküler
genetik incelemeler sonuçların ı yok etme tutanağı için CMK
80 ve BMCIFKIY m. 14/2'ye, Fizik Kimli ğin tespitine yönelik
verilerin imhas ı tutanağı için CMI< 81 ve BMGIFKTY m. 16'ya,
Elkoyma tutana ğı için CMK in. 127/2 veSEY m. 5/2,7'ye,
Şüpheli ve sanığın vücudundan örnek aimmas ı tutanağı için
CMIC m. 75,76 ve BMGIFICTY m. 6 'ya, Keşif tutanağı için CMK
m. 83'e, Yer gösterme tutanağı için CMK m. 85 ve YG İ Y m.
28/4'e, Ölünün kimliğini belirleme ve ölü muayene tutana ğı
için CMIK m. 86'ya, Arama için Cumhuriyet Savc ıs ına ulaşı la-
mamas ı durumunda düzenlenecek tutanak için ADÖAY m.
7/3'e, Adli arama tutana ğmm içeriği için CMK m. 119/3, 121
ve ADÖAY m. 11 ve 12'ye, Koruma altına alman eşya tutana ğı
için ADÖAY m. 15'e, Bilgisayar verilerinin kopyalar ın ın al ın-
dığına dair tutanak için CMK 134/4 ve ADOAY in. 17/son'a,
Onlerne aramas ı için ADÖAY m. 26'ya, Durdurma ve kontrol
işlemleri tutanağr için ADÖAY m. 27'ye, ileti şimin tespih,
dinlenmesi ve kayda alınmas ı kararlarmm yerine getirilmesi
veya yok edilmesi tutanaklar ı için CMK 137 ve ITDDKY m.
10,14 ve 15'e bakm ız.

Kaçakç ıl ı k suçların ın izlenmesine ilişkin tutarı aklar ın
düzenlenme usulü ve usulüne uygun olarak düzenlenen tu-
tanağm ispat gücü konusunda 4926/ m. 21'e bak ın ız.

Trafik kazas ına el koyan zab ıtan ın görev ve yetkileri konu-
sunda Karayollar ı Trafik Yönetmelik m. 154 ve 155'e bakm ız.

Ayrıca CMK m. 2/1-a,c,d, 52,67, 222'ye bak ınız.
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KAMU DA VASINİNAÇILMASI

B İRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davas ının Açılmas ı

Kamu davas ını açma görevi

MADDE 170 - (1) Kamu davasm ı açma görevi, Cumhu-
riyet Savc ıs ı tarafmdan yerine getirilir.

(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun
işlendiği hususunda yeterli şüphe olu şturuyorsa; Cumhuriyet
Savc ısı, bir iddianame düzenler.

(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen
iddianamede;

a) Şüphelinin kimliği,

b) Müdafii,

c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği,
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	KWU	 d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanun!

	

DAVASININ	 temsilcisi,

	

AÇ İ IIMSI	 e) Aç ıklanmas ında sakınca bulunmamas ı halinde ihbarda
bulunan kişinin kimliği,

Q Şikayette bulunan kişinin kimliği,

g) Şiilyetin yapıldığı tarih,

h) Yüklenen suç ve uygulanmas ı gereken kanun mad-
deleri,

i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaMan dilimi,

j) Suçun delilleri,

k) Şüphelinin tutuklu olup olmad ığı; tutuklanm ış ise,
gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunlar ın süreleri,

Gösterilir.

(4)İddiananıede, yüklenen suçu oluş turan olaylar, mevcut
delillerle iişkilendirilerek aç ıklanır.

(5) İddianamenin sonuç k ısm ında, şüphelinin sadece
aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri
sürülür.

(6)İddianamenin sonuç k ısmmda, işlenen suç dolay ısıyla
ilgili kanunda öngörülen ceza ve güvenlik tedbirlerinden han-
gilerine hükmedilnıesinin istendiği; suçun tüzel ki şinin faali-
yeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında
uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri aç ıkça belirtilir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un m. 148/1,2 ile 163.
maddesi hükümlerini bir arada ve yeni kurum ve kavram-
lara da yer verilmek suretiyle daha ayr ıntıl ı olarak yeniden
düzenlemektedir.
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Maddenin birinci ve ikinci fıkralar ı, "davasrz yarg ı lama IN.\U
olmaz" ilkesinin gereği olarak düzenlenmiştir.	 DAVASININ

Diğer fıkralarda iddianamede gösterilmesi zorunlu olan AÇLSI
hususlara yer verilmiştir. Iddianamenin bu maddede say ılan
unsurlardan bir veya birkaç ım içermemesi iade sebebidir.

Maddenin üçünü fikrasmda, iddianamenin şekli unsurlan
gösterilmiştir. Iddianamenin görevli ve yetkili mahkemeye
hitaben düzenlenmemiş olması da şekli unsurlar içinde de-
ğ'erlendirilebilecek midir? Kan ıınızca, bu mümkün değildir.
Çünkü davanın görevsiz ve yetkisiz mahkemeye aç ılmış olması
hainde verilecek kararlar bellidir. Mahkeme, görevli olup ol-
madığına soruşturma evresi.nin her a şamas ında karar verebilir
(CMK m. 4). Ancak davaya bakmaya alt dereceli mahkeme
görevli olduğu halde yanlışlıkla üst dereceli mahkemede dava
aç ılmış ise, bu mahkemece iddianamenin kabulünden önce
görevsizlik karar ı verilebilir (m. 6). Yetki kuralları Kanunun
12- 21. maddelerinde düzenlenmiş olup yetkisizlik karar ının
koşulları m. 18'de gösterilmiştir. Buna karşı lık davaya bakacak
mahkemenin hiç belirtilmemi ş olmas ı, unsur eksikliği olarak
kabul edilmelidir.

İade sebepleri konusunda CMK m. 174'e ve bu maddenin
açıklamasına bakm ız.

Basilmış eserler yoluyla iş lenen veya 5187 say ılı Basın
Kanunu'nda öngörülen diğer suçiarla ilgili ceza davalar ının
günlük süreli yayınlar yönünden iki ay, di ğer basılmış eser-
ler yönünden dört ay içinde aç ılmas ı zorunludur (5187 m.
26/1).

Nüfus kay ıtlarma ilişkin düzeltme davalar ı, düzeltmeyi
isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin gösterece ği lüzum üze-
rine Cumhuriyet savc ılar ı tarafından yerleşim yeri adresinin
bulundu ğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde aç ılı r
(5490/36 a).
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K»U	 Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, TCK'n ın 67/2
DAVASININ c maddesinde dava zamana şınıı süresini kesen sebeplerden biri
AÇILM4SI olarak gösterilmiştir. Ancak bu hükmü iddia ıı amenin kabulü

şeklinde anlamak gerekir. Çünkü kabul karar ından önce id-
dianamnin iadesi mümkündür ve bu durumda düzenlenmiş
bir iddianamenin varlığmdan söz edilemez.

Şüphelinin kimli ğinin nüfus kayd ına uygun olmas ı gere-
kir. Nüfus kayd ı konusunda 5490 say ıl ı NHK m. 7, 41/4, 43,
44,46 ve 47'y, NHKUY m. 3/1k, 111-113, 131,138,148,151 ile
CMIC 147. madde aç ılciamasma bakın ız.

11.10.2006 tarihli ve 5549 saydı Suç Gelirlerinin Aklanma-
smm Önlenmesi Hakkmda Kanun'un 18. maddesi, Cumhuriyet
savcılıkları ile mahkemeleri, Aklama ve terörün finansman ı
suçundan dolay ı yap ı lan soru ş turma sonucunda verilen
kovuşturmaya yer olmad ığına dair karar veya düzenlenen
iddianame, kovuş turma sonucunda verilen hüküm ve bu
kanunun 17. maddesine göre verilen elkoyma karar ın ın bir
örneğini izleyen ayın sonuna kadar Mali Suçlar ı Araştırma
Kurulu Başkanlığı'na göndermekle yükümlü tutmu ş tur.

CMK m. 2/1-a,c,d, 12, 58/2, 81,147/1-a, 158,174,191/3;
TCK m. 60 ve 67/2c'ye bak ın ız.

Kamu davasını açmada takdir yetkisi

(Değişik: 6.12.2006 tarihli ve 55601n ı . 22 ile)'6'

MADDE 171 -(1) Cezay ı kald ıran şahs?sebep olarak etkin
pişmanlık hükümlerinin uygulanmasm ı gerektiren ko şulların
161 Madde 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı kanunla değ iştirilmiş tir.

Değiştirilen 171. maddenin ilk metni şöyle idi: (1) Cezan ı n orta-
dan kaldı rı lmas ı n ı gerektiren şahsf sebep olarak etkin pişmanl ık hüküm-
lerinin uygulanmas ı n ı gerektiren ko şulların ya da şahsf cezas ızl ı k sebe-
binin varlığı halinde Cumhuriyet Savc ı sı kanıu davas ı n ı açnı aya bilir."
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ya da şahsi cezas ızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet KMAU

Savc ıs ı kovuş turmaya yer olmad ığı karar ı verebilir.	 DAVAS İ NIN

(2) 253 uncu maddenin ondokuzuncu fıkras ı hükümleri AÇIUMSI

saklı kalmak üzere, Cumhuriyet Savc ıs ı, soruşturulmas ı ve

kovuşturulması şikayete bağlı olup, üst sın ırı bir yıl veya daha
az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolay ı, yeterli

şüphenin varlığına rağmen, kamu davas ın ın aç ılmas ının beş
yıl süreyle ertelenüesine karar verebilir. Suçtan zarar gören,
bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir.

(3) Kamu davas ın ın aç ılmas ın ın ertelenmesine karar
verilebilmesi için, uzlaşmaya ilişkin hükümler sakl ı kalmak

üzere;

a) Şüphelinin daha önce kas ıtli bir suçtan dolay ı hapis

cezas ı ile mahküm olmamIş bulunmas ı ,

b) Yap ılan soruşturmanın, kamu davas ı aç ılmasmm erte-
lenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini

vermesi,

c) Kamu davas ı aç ılmas ının ertelenmesinin, şüpheli ve

toplum aç ıs ından kamu davas ı aç ılmas ından daha yararl ı
olmas ı,

d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı
zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesi, koşullar ının birlikte gerçek-
leşmesi gerekir.

(4) Erteleme süresi içinde kas ıtlı bir' suç işlenmediği tak-

dirde, kovuş turmaya yer olmad ığına karar verilir. Erteleme
süresi içinde kas ı tlı bir suç iş lenmesi halinde kamu davas ı
açıl ır. Erteleme süresince zamana şun ı işlemez.

(5) Kamu davas ının aç ılmas ının ertelenmesine ilişkin
kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kay ıtlar,
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KMAU ancak bir soru şturma veya kovu şturmayla bağlantı l ı olarak
DAVAS İ N İ N Cumhuriyet Savc ıs ı, lükim veya mahkeme taraf ından isten-

AçILMASI mesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullan ılabilir.

AÇIKLAMA: CMUK'a göre Cumhuriyet Savc ıs ı, yalnızca
"kamu davas ın ı n açılmas ı için yeterli delil bulunmamas ı " halinde
değil, "keyfiyetin takibe değer görülmemesi" halinde de kovuş tur-
maya yer olmadığına karar veriyordu (CMUK m. 164). Ayr ıca
149. maddede belirtilen hallerle şahsi dava yoluyla takip edilen
suçlarda da savcıya kamu davas ı açıp açmamakta takdir yetkisi
tanmmıştı (CMUK m. 346).

Maddenin ilk metni, maslahata uygunluk sisteminin bir
uygulamas ı olarak C. Savc ısı'nın kamu davasın ı açmayabile-
ceği iki hali düzenlemişti. Fakat bu durumda verilecek karar
konusunda maddede bir aç ıklık bulunmamakta idi.

Ancak madde 5560 say ıl ı kanunla değiştirilmiştir. Madde-
nin birinci fıkrasmda söz konusu olan hallerde kovu ş turmaya
yer olmad ığı kararı verileceği belirtilmek suretiyle bu fıkraya
açıkl ık getirilmiştir. Buna göre C. Savc ıs ı yeterli şüphe sebebi
bulunmas ına rağmen şu iki durumda kamu davas ın ı açma-
yabilecektir. Bunlardan ilki, cezanın ortadan kald ır ılmas ın ı
gerektiren etkin pişmanl ık hükümlerinin uygulanmas ı koşulla-
rının gerçekleşmiş olmas ı, diğeri ise şahsi cezas ızl ık sebebinin
var olmas ı halidir.

Ayrıca yap ılan değişiklikle maddeye dört yeni fı kra ekle-
nerek C. Savc ısı'na, dava açılmas ı için yeterli şüphe sebepleri
bulunmasına rağmen bazı suçlarla (2. fıkrada belirtilen suçlar-
la) ilgili olarak "kamu davas ı nrn açılmasın ın ertelenmesine karar
verme" yetkisi tanınmıştır. Kamu davasmın ertelenmesine karar
verilebjlmesjnin ko şulları ise maddenin üçüncü fıkras ında
gösterilmiş tir. Ertelemenin sonuçlanna dördüncü fıkrada, er-
telemenin kayd ı ve bu maddede belirtilen amaç doğrultusunda
kullan ılmasma ise beşinci fıkrada yer verilmiştir.

312



Ceza Muhokemesi Kanunu

Sonuç olarak gerek 171. maddenin birinci f ıkrasmdaki KAMU

takdir yetkisine dayanarak kovu şturmaya yer olmadığına, DAVAS İ NIN
gerek iki ila beşinci fıkralarda düzenlenen kamu davas ının
aç ılmasmm ertelenmesi karar ı nm verilebilmesi için, öncelikle,
soruşturma sonucunda toplanan delillerin, iddianame düzen-
lenmesini gerektirecek şekilde suçun i şlendiği hususunda

yeterli şüphe oluşturmas ı gerekmektedir. Buna karşılık, kamu

davasmm açılmas ı için yeterli şüphe oluşturacak delil elde

edilememişse veya kovuşturma olanağı bulunmamakta ise,
Cumhuriyet Savc ıs ı 172. madde uyarmca kovu şturmaya yer
olmadığına karar verecektir.

Değişiklik teklifinde 18. madde olarak düzenlenen bu
maddede Adalet Komisyonu taraf ından değişiklik yap ılmış
ve 22, madde olarak kabul edilmiştir. Adalet Komisyonu de-
ğişiklik gerekçesi aşağıdaki gibi aç ıklanmışhr.

"Suç işlendiği hususunda yeterli şüphe bulunmas ı halinde
mutlaka kamu davas ı açı lmas ı gereğini ifade eden kamu davas ınnı
mecburiliğ i ilkesi, hiçbir ülke ceza muhakemesi ınevzuatında istisna-

siz bir biçin ıde uygulanmamaktad ır. Nitekim 2412 say ı l ı kanunda da
bu ilkenin istisnaları yer almakta idi. Yeterli suç şüphesinin bulun-

duğu her durumda kamu davas ı aç ılacak olmas ı nedeniyle yarg ı n ın
iş yükünün a şırı şekilde ağırlaş mas ı, yargı lama sürecinin zorunlu
olarak yavaş işlenıesi gibi sebeplerle, Anayasam ız ı n ve İnsan Hakları
Avrupa Sözleşmesi'nin kabul ettiği makul sürede yarg ılannıa hakkı
ve Devletin makul sürede yarg ı lama yükü ııı lülüğünün gereği yerine

getirileme ııı ektedir. Bu nedenle K ı ta Avnpas ı hukuk sistemine dahil
birçok ülkede de, kamu davas ı n ı n mecburiliği ilkesine çok sayıda istis-

na getirilmiş, bu ilke adeta kural olmaktan ç ıkm ış tır. Insan Hakları
Avrupa Sözleşınesi'nin ihlali nedeniyle Türkiye'nin tazn ıinat ödemek

zorunda kaldığı fiillerin ezici çoğunluğunun da makul sürede yarg ı -
lan ına ilkesinin ihlali ile ilgili oldu ğu dü şünüldüğünde, yeterli suç

şüphesi bulunan her soru ş turma konusunun yargılama makamlar ı
önüne getirilmesinin sakıncaları n ın, aksi yöndeki sak ıncalardan çok
daha fazla olduğu kolayl ıkla görülebilecektir. Yoğun iş yükü nedeniyle
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KMAU uzun süren ve yetersiz incelemeye dayal ı olarak yapı lmak zon ı nda
DAVAS İ N İ N	 kal ı nan yarg ı lamaları n, ayrıca bu nedenlerle ortaya ç ı kan adli hata-
4ÇftASI ların, sosyal barışı olunısuz etkiledikleri de n ı uhakkaktır. Bütii ıı bu

nedenlerle, çağdaş ülkelerdeki geli şmelere de paralel olarak, kan ın da-
vasın ın mecburiliği ilkesine, s ı n ırl ı sayı da ve kapsamda da olsa, baz ı
istisnaların getinln ıesi, 5271 say ı l ı Ceza Mulraken ıesi Kanunu'nun
kabul ettiği bir yaklaşımdır.

Kamu davas ı n ı n açılmas ı n ı n ertelenmesi, sadece şüplıeli açı s ı n-
dan değil, ayn ı zamanda mağdur açıs ından da ele al ı nnıas ı gereken
bir. kurun ıdur. Gerçekten, kamu davas ın ın açılmas ı n ın ertelenn ıesi ile
ilgili düze ıı lemeyı, şüplıelinin yargıla ıımamas ı ndan ziyade mağduru
konuya, tatmin yollarından birisi olarak değerlendirmek gerekir.

Kan ın davas ı n ı n açı ln ı as ı n ı n ertelenmesinin, müessese olarak
sağl ı kl ı bir şekilde ııygulanabilnıesi için, kapsam ına giren suçlar ı n
başlangıçta s ın ırlandı nln ı as ı a ı naçlannıış tır. Uzlaşma kapsan ıııı a
giren suçlarla ilgili olarak uzlaşmaya ilişkin lıükünıler bağlan ıında
kamu davas ın ı n açı lnı as ı n ı n ertelenmesine karar verilebilecektir.
Ancak, soruş tun ı ln ıas ı ve kovu ş turulmas, şikayete bağl ı olmakla
birlikte, etkin pişn ı a ıı lık lıükümlerinin öngörüldüğü suçlar dolayı -
s ıyla uzlaştırma yoluna gidilemeyecektir. Önerilen bit değiş ikliğe
göre, söz konusu sit çlarla ilgili olarak, üst s ı n ırı iki (bir) yı l veya
daha az süreli hapis cezas ı n ı gerektirmesi koşuluyla, 171. maddeye
eklenen Jlkralarda aranan diğer koşulları n varlığı halinde, uzlaştı rma
kapsam ı na ginnese dahi, kan ıu davası n ı n açılmas ı n ı n ertelenmesine
karar verilebilecektir. Ikincifikran ın (b) be ııdinde yap ı lan değiş iklik
karşıs ında, maddenin alt ıncı fikras ı metinden çıkanlnıış tır."

Adalet Komisyonu Raporuna kat ılmayan Komisyon
üyesi milletvekilleri karşı oy yazıs ında şu görü şleri ileri sür-
müşlerdir:

"Teklifin 22. n ıaddesiyle CMK'n ın 171. maddesinde değişiklik
yap ılarak, kan ı u davas ı n ı n açılmas ı n ı n ertelenmesi müessesesi siste-
ıııe getinlnı iş tir. Getirilen bit ınüessese, bizi ın hukuk sis ten ı in ı ize uy-
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gıın olmayan bir. müessesedir. Mesele, savcil ığagüven ıpgiivenn ı efl ı e	 KMAIJ

meselesi değildir. Ku şkusuz ki, çok olağanüstü zor koşullarda görev	 DAVASIMN

yapan Türk savc ı ları emsallerine göre daha givenilir durumdad ı r.	 AÇlMSl
Ancak, konuyu bir güven meselesi çerçevesinde irdelemek bizi yan-
lış sonuçlara götürür. Bizim kabul etti ğimiz sistem, iddianamenin
mecburiliği sistemidir. Bu sistemde mccburilik sistemini y ı tmuşatan
unsurlar da Ceza Usul hukukun ıuzda mevcuttur. Sistemi hozacak
şekilde iddianamenin ihtiyariliğini getirmek vahim, keyfi davran ış -
/ara sebep olabilir. İddianamenin mecburiliği, devletin ceza verme
yetkisinin bir sonucudur. Bu anlamda da ceza davas ı suçun zorunlu
neticesidir. Suç işlenmişse bu sistemde ceza davas ı olmak zorunda-
dır. Ceza davas ı bir kan ııt görevidir ki savc ı bunu yerine getirn ıeme
iktidarn ı da değildir. Aksini kabul etmek, ceza davas ı n ı sübjektifliğin
keyfiliğ i ıı e b ırakmak anlam ına gelir. Bu anlamda Faruk Eren ı 'in de
dediği gibi Ceza kanunlar ın ı n tatbikinin n ı ecb ııriliğinden, kamu da-
vas ı n ı n nıecburiliğini ayı rn ı aya imkan yoktur. Kanun önünde e ş itlik,
kanunun uygulann ı as ı nda da e şitlik den ıektir."

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, yap ı lan düzenleme pek çok
bakımdan Anayasaya ayk ırı l ı k teşkil eder. Öncelikle ceza kanun/an,
uygulanmas ı zorunlu kanunlardı r. Bu kanunlar ı n herkese eşit uygu-
lann ı as ı, kanun önünde e şitlik ilkesinin gereğidir. CMK 177. madde-
sinde yap ı lan değiş iklikle ceza kanunu herkese e ş it uygulannıayacak-
tı r. Pek çok suiistin ı allere de yol açabilecek bir düzenlemenin kap ı s ı
aç ı l ıııas ı bir yana, uygulamada da e şitliğin oln ı ayacağı çok açıktır. Bu
durum Anayasan ı n 10. n ıaddesindeki e şitlik ilkesine aç ı kça ayk ır ı lı k
teşkil eder, Paras ı olanlara i ııı tiyaz tan ı ndığı da açıkt ır.

Bir başka Anayasaya aykırı l ı k noktas ı ise, CMK sisteminde şahsi
dava düzenlennıen ı iş tir. Takibi şikayete bağl ı suçtan şikayetçi olan
mağdur ya da mü ş tekinin; 171. maddedeki değişiklik sonucu kamu
davas ı n ı n aç ı lma ınas ı halinde, başvuracağı başka bir makam yoktur.
Yani hak arama hürriyeti elinden al ınn ıaktadır. Bu durıı n ı açıkça
Anayasan ı n 36. n ıaddesi ı2e ayk ırı d ı r. Bu yönüyle de ele al ı ndığı nda
171. maddesindeki yap ılan değişiklik, Anayasan ı n 2. n ı addesinde
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KAMU	 ifadesini bulan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmamaktad ı r. Bu

	

DAVASININ	 düzenleme 2, 20 ve 36. maddelerine aç ıkça aykır ı dı r."

	

AÇILS!	
Kanaatimizce, madde, uygulamada da çeşitli sorunlar

yaratabilecek şekilde düzenlenmiş tir.

Kamu davas ı açılmas ın ın ertelenmesinin ko şullarından
biri olan "Yap ılan soru ştunnan ın, kamu davas ı açılması n ın er-
telenmesi halinde şüplıelinin suç iş lemekten çekineceği kanan (ini
vermesi" hangi ölçüte göre belirlenecektir? Maddede bu konuda
bir açıklık bulunmamaktad ır. Bu değerlendirme soruşturmayi.
yürüten savcı tarafından, dosya içeriğine göre yap ılacak olsa
da tamamen sübjektif bir nitelik ta şımaktad ır ve bu yönüyle
de kötüye kullan ılmaya oldukça müsaittir.

Ertelemenin, şüpheli ve toplum açıs ından kamu davas ı
açılmasmdaıı daha yararl ı olmas ı koşulu da sübjektif değerlen-
dirmeye müsaittir. Ertelemenin şüpheli ve toplum aç ısından,
kamu davas ı açılmas ından daha yararl ı olmas ı tabii ki aran-
malıd ır. Ancak, bu nitelendirme her suça ve bak ış açısma göre
değ işiklik gösterecektir.

Diğer bir sak ınca, zararın saptanmas ıyla ilgilidir. Niteli ğ i
bakım ından bu ay ırım yap ılmaks ızın, filler, kanunda öngörü-
len cezanm üst sm ırma göre ertelemeye tabi tutuldu ğuna göre,
somutbir zarar meydana getirmeyen suçlarda zarar tespitinin
nasıl ve hangi ölçüye göre yap ılacağı belli değildir.

Maddenin ikinci fıkrasmm son cümlesinde erteleme kara-
rma kar şı itiraz kanun yolu öngörülmü ştür. kiraz mercii önce-
likle suçun, kamu davas ı aç ılmas ın ın ertelenmesi kapsamına
girip girmediğini, daha sonra da Süpheli yönünden erteleme-
nin koşullarının gerçekleş ip gerçekleş mediğini araş tıracaktır.
Ancak burada üçüncü fikran ın (b) ve (c) bentlerinde yer alan
sübjektif koşulların denetimini nas ıl yapacağı doğrusu kuşku-
ludur. itiraz mercii; C. Savc ıs ı'nm şüphelinin suç işlemekten
çekineceği hususunda varm ış oldu ğu sübjektif kanaati hangi
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ölçüte göre tartış acaktır? Bu konunun uygulamada sorun

yaratacağı muhakkak gibidir. Diğer taraftan bu koşullar ın ÜMASININ

gerçekleşip gerçekleş mediğini hakim denetleyecek ve kendi
kanaatine göre bir de ğerlendirme yapacaksa, erteleme yetkisini
C. Savc ıs ı'na vermenin anlam ı yoktur.

Karıaatimizce itiraz mercii, C. Savc ıs ı 'n ın değerlendir-

mesinde aç ık bir hukuka ayk ır ı lık varsa, erteleme kararm ı
kaldırmali, aksi takdirde kanaate müdahale etmemelidir.

Türk Ceza Kanunu'nda yer verilen etkin pişmanl ık hü-

kümlerinden bir k ısm ı şahsi cezasızlık sebebi olarak, bir k ıs ım
etkin pişmanlık halleri ise şahsi indirim sebebi olarak düzen-

lenmiştir. Şüphesiz, şahsi indirim sebebi olarak düzenlenen
etkin piş manl ık hükümleri C. Savc ısı'na kamu davasm ı aç ıp
açmamak konusunda bir takdir hakkı vermez. TCK'da şahsi
indirim sebebi olarak düzenlenen hükümler: m. 110,168,192/3,
221/4, 248, 269, 293'dür.

Etkin pişmanlık hükümlerinin cezas ızl ık sebebi olarak

düzenlendiği suçlar için TCK m. 93/1,192/1,2,4,201,221/1-3v

254/1-3,273/1, 274/l'e; Şahsi cezas ızlık sebepleri için TCK m.
167/1, 273/Ve bakınız. Kanunda şahsi cezas ı zlık sebebi olduğu

açıkça yazmamas ına rağmen sanığa işlediği suç sebebiyle ceza
verilmemesini öngören TCK m. 275/2, 281/1-son, 283/3 ve
284/4 düzenlemelerini de şahsi cezas ızl ık hükümleri olarak

değerlendirmek gerekir.

Şahsi cezas ı zl ık sebeplerinden maksat nedir? Şahsi ceza-

sızlık sebepleri kapsam ına, hukuka uygunluk sebepleri, ceza
verilmemesini gerektiren yaş küçüklü ğü, akil hastal ığı , sağır

dilsizlik gibi haller de girmekte midir? Bir ba şka ifadeyle TCK

nun Genel Hüküınler Baş lıklı Birinci Kitab ınm Jkinci Bölümün-

de "Ceza Sorumluluğunu Kald ıran ve Azaltan Nedenler" baş lığı
altında düzenlenen sorumsuzluk nedenlerinin uygulanmas ı
söz konusu olduğunda da, C. Savc ıs ı'n ın kamu davas ını aç ıp
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KMU açmamakta takdir yetkisi var m ıd ır? Kanunumuzun benim-
DAVASININ sediği sistemde ilke, C. Savc ıs ı 'n ın kamu davas ın ı açmas ı

AÇIIMkS İ mecburiyetidir. Kamu davasın ı açıp açmamakta takdir yetkisi
ise istisna olarak tan ınmış tır.

Bu maddenin ilk metni, Tasar ınm Adalet Komisyonu'nda
görüşülmesi s ırasında Komisyon tarafından metne eklenmiş ,
fakat düzenlemenin kapsam ıyla ilgili olarak ayr ı bir gerekçe
gösterilmemi ştir. 5560 değişikliğinde de bu konuya aç ı kl ıkgetirilmiş değildir.

Teklifin Genel Kurulda görü şülmesi sırasında, şahsi dava-
nm da kald ırılm ış olmas ı nedeniyle maddede yap ı lan değişik-
likle hak arama hürriyetinin engellendiği ve bu düzenlemenin
Anayasan ın 36 nc ı maddesine aykırı olduğu belirtilerek deği-şiklik önergesi verilmiş ise de, bu görü şe çoğunluk tarafından
ihbar edilmemi ş ve önerge reddedilmiş tir.

Bu nedenle kanun koyucunun amac ına bak ı lnıal ı d ı r.
Ancak ilk düzenlemeye ili şkin Adalet Komisyonu raporunda
Tasarının benimsediği ilkelerden söz edilirken; kovuş t-urma
mecburiyeti ilkesi ile takdirilik (maslahata uygunluk) ilkele-
riyle ilgili aç ıklamalara yer verildikten sonra, "Komisycmnnı uz
tasarıda, ınaslahata ııygunluk ilkesine ancak istisna olarak yer
vermiş tir. "denilmiş tir. Bu nedenle C. Savc ıs ı, ceza sorumlulu-ğunu kald ıran ve azaltan nedenlerin varl ığı halinde de kamu
davasın ı açmak zorundadır. Kald ı ki kanun koyucunun böyle
bir amacı olsayd ı, buna maddede açıkça yer verirdi.

Kanaafinüzce burada takdir hakkının dava açmama yö-
nünde kullanılabilmesi için bütün deliller toplanm ış olmalı veyargılama makammca ara ş tır ılmas ı ve değerlendirilmesi gere-
ken bir husus kalmamal ı, durum tartışmaya neden olmayacak
kadar aç ıklığa kavuşmuş olmal ıd ır. Suçun manevi unsuruyla
ilgili bir değerlendirme söz konusu olmamal ıd ır.

Takdir hakk ının kapsam ın ı suçun niteliğine göre de-ğerlendirmek mümkün de ğildir. Etkin pişmanlığa ve şahsi
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cezas ızl ık hükümlerine yer verilen suçlar kas ı tl ı .suçlard ır;	 KM/ili

dolayıs ıyla "taksirli suçlarda da bu yetki ol ıııai ı d ır" şeklinde bir	 DAvAS ı N ı N
yargıya varmak, C. Savc ısı'na hüküm verme yetkisi tan ımak	 ı s ı
anlam ına gelir.

Yarg ılama sonunda verilecek hükmün niteli ğine bakarak
da bu değerlendirme yapılamaz. Kanunun 223. maddesinin
4. fıkras ına göre etkin piş manl ık ve ş ahsi cezas ızl ık sebebinin
varlığı halinde "ceza verilmesine yer olmad ığı karar ı" verilir. Bu
hükümden hareketle, takdir yetkisinin "ceza verilmesine yer

olmadığı kararı " verilmesini gerektiren diğer halleri (m. 223/3
ve 223/4- c ve d) de kapsadığı sonucuna varılmamalıdır..

Bu husus dikkate alındığında, C. Savc ıs ı'nm 171. maddede
belirtilen takdir yetkisinin;

1) Cezanın ortadan kald ırılmasını gerektiren etkin piş -
manl ık hükümleri,

2) Şahsi cezas ızl ık sebepleri ile

Sinirli olduğunu kabul etmenin daha uygun olacağı ka-
naatindeyiz.

Bununla beraber TCK'nm genel hükümleri aras ında yer
alan ve bilinçli taksir d ışında kalan taksirli suçlar aç ısından
cezas ızl ık sebebi olarak düzenlenen 22/6. maddesinin de
C. Savc ısı'nm takdir hakkına girdiği kabul edilebilir mi? Bu
madde hükmü, "Taksirli hareket softucu neden olunan netice,
",n ı i ıı lıas ıran failin kişisel ve aileyi dun,n ıu bakı nn ndan, artık bir

cezan ı n hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede ına ğdur olmas ı na

yol açmışsa ceza verilmez... şeklindedir. Mağduriyet, yargılama
makamı dışında rapor veya benzeri belgelerle ortaya konulaca-
ğına göre, sanığın mağduriyeti, tartışılmayacak kadar aç ık ve
kesin olarak ortaya konulabilmiş ise, savc ıya takdir hakk ınm
tanmmas ınm yerinde olaca ğı kanaatindeyiz. Ancak mevcut
düzenlemenin buna imk ıı verdiğini söylemek oldukça zordur.
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KAMU Aksi halde, suçun manevi unsurunun de ğerlendirmesini de C.
DAVAS İNIN Savc ısı'na b ırakmış oluruz ki kanunun amac ı bu değildir.

AÇ İ
LASI Kamu davas ı açmak mecburiyetinin bir istisnas ın ı da

Çocuk Koruma Kanununun 19. maddesinde görmekteyiz. Bu
hükme göre, çocu ğa yüklenen suçtan dolay ı bu maddedeki
koşulların varliğı halinde, kamu davasmm aç ılmas ınm erte-
lenmesi kararı veri! eb il ir.

Diğer taraftan 3167 sayd ı kanunun Ek 16 c maddesinin 1.
fıkrasmda belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde de ceza
davas ı açılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar,
itiraz ve İddianamenin İadesi

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

MADDE 172- (1) Cumhuriyet Savc ıs ı, soruş turma evresi
sonunda, kamu davas ınm açılmas ı için yeterli şüphe oluş tu-
racak delil elde edilememesi veya kovu şturma olanağının
bulunmamas ı hallerinde kovu şturmaya yer olmadığına karar
verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi ahr ı m ış
veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakk ı,
süresi ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten
sonra yeni delil meydana ç ıkmadıkça, aynı fiilden dolay ı kamu
davas ı açılamaz.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 164. maddesinin
günümüz Türkçesine uyarlanmak suretiyle yeniden düzen-
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lenmesinden ibarettir. Maddede Takipsizlik karar ı" yerine KAMU
"kbvu ş turnıaya yer olmadığı na dair karar" terimi kullan ılmış ve DAVASININ
bu kararın, kamu davas ı aç ılmasmm ölçütü olan "yeterli şüphe AÇ[hS ı
oluş turacak delil elde edilememesi" veya "kovuş tunna olanağın ı n
bulunmamas ı " hallerinde verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Maddenin 2. fıkras ı hükmü, CMUIC'un 164. maddesinde
yer almamış tı . Bu düzenlemeyle, kovuşturmaya yer olmad ığı
kararmm "zamana ş um süresince şüphelinin başında, tahir yerinde
ise Demoklesin kı l ı c ı gibi durmas ın ı ve onun özgürlükler bakı m ından
bir tehdit olu ş turmas ı n ı önlenmek" amac ı güdülmüştür. (Madde
gerekçesine bakınız)

5411 say ı l ı Bankac ı l ık Kanunu'nun 162. maddesine göre
başlatılan soru şturma sonunda verilen Kovu ş turmaya Yer
Olmadığı katan, BDKK ya, Fon'a ve ilgili bankaya tebli ğ edi-
lir. Bunlar, söz konusu karara kar şı itiraz hakkma sahiptirler
(m. 163).

CMK m. 141/2 ve 173'e bakm ız.

Cumhuriyet Savc ısı 'nın kararına itiraz

MADDE 173 - (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer
olmadığma dair kararm kendisine tebll ğ edildiği tarihten itiba-
ren onbeş gün içinde, bu karar ı veren Cumhuriyet Savcıs ı ' rnn
yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın
ağır ceza mahkemesi başkan ına itiraz edebilir.

(2)itiraz dilekçesinde, kamu davasmm aç ılmasm ı gerek-
tirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) (Değişik Jikra: 25.5.2005 - 53531n ı . 26 ile) Başkan, kara-
rmı vermek için soruşturmanın genişletilmşsine gerek görür
ise bu hususu aç ıkça belirtmek suretiyle, o yer sulh ceza
hakimini görevlendirebilir; kamu davasm ın açılması için ye-
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KAMU terli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder;
DAVASININ itiraz edeni giderlere mahküm eder ve dosyayı Cumhuriyet

AÇ İ LtMSI Savc ısma gönderir. Cumhuriyet Savc ısı, kararı itiraz edene ve
şüpheliye bildirir.

(4) (Değişikfikra: 255.2005 - 53531nı . 26 ile)162 Başkün istemi
yerinde bulursa, Cumhuriyet Savc ısı iddianame düzenleyerek
mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet Savcıs ı 'nm kamu davasm ın açılmamas ı
hususunda takdir yetkisini kulland ığı hallerde bu madde
hükmü uygulanmaz.

(6)İtirazm reddedilmesi halinde; Cumhuriyet Savc ıs ı'nm,
yeni delil varhğı nedeniyle kamu davas ın ı açabilmesi, önceden
verilen dilekçe hakkmda karar vermiş olan ağır ceza mahke-
mesi başkanmm bu hususta karar vermesine ba ğl ıdır.

AÇIKLAMA: Bu madde, takibata yer olmadığı kararına
itirazı düzenleyen CMUK'un 165. maddesi ile itiraz ın reddi
halinde yapılacak iş lemleri ve itirazm sonucunu düzenleyen
167. maddenin bir arada ve CMK'n ın sistematiğine uygun
olarak yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Maddenin be şinci
ve altıncı fıkralan yeni düzenlemedir.

Maslahata uygunluk sistemini kabul eden ülkelerde de
Cumhuriyet Savc ıs ı'nın vereceği takipsizlik kararlarına karşı
kanun yoluna başvurulabilmesi kabul edilmektedir. Madde
itiraz hakkın ı suçtan zarar görene vermiş tir, Itiraz dilekçe-

162 5353 say ılı kanunla değiştirilen üçüncü ve dördüncü f ıkralar
şöyle idi: "(3) Başkan, kamu davas ınrn açı lması için yeterli nedenler
bulunniazü, istemi gerekçeli olarak reddeder; istemde bulunan suçtan
zarar göreni giderlere mahku'2m eder ve dosyay ı Cumhuriyet Savas ı na
gönderir. Cumhuriyet Savcıs ı , karar, itiraz edene ve şüpheliye bildi-
Tır."

"(4) Başkan ın, kamu davas ı n ı n açı lmasına karar vermesi halinde;
Cumhuriyet Savcı s ı kamu davas ı n ı açar."
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siıide kamu davasm ın açılmas ını hakl ı gösterebilecek olaylar KAMU
ve delillerin aç ıklanmas ı gerekir. Bunların mutlaka dosyada DAVAS İ N İ N
olmas ı şart değildir; ara ş tır ı lması halinde kamu davasm ın AÇILMASI
açılmas ı için yeterli şüphe sebebi oluşturacak olaylar da bu
kapsama girer.

Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, "Kanunun kamu
davas ı n ı n açı lmas ı na ilişkin olarak benimsediği sistem ile uyum sa ğ-
lanmas ı " amac ıyla 25.5.2005 tarih ve 5353 sayil ı kanunla metne
işlendiği şekilde değiş tirilmiştir

CMK m. 171 ve 330'a bakmız.

tddianamenin iadesi

(Değişik: 25.5.2005 - 5353/m. 27 ile)163

MADDE 174 - (1) Mahkeme tarafmdan, iddianamenin
ve soruşturma evrakm ın verildiği tarihten itibaren onbeş gün
içinde soruş turma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten
sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;

a) 170 inci maddeye ayk ır ı olarak düzenlenen,

163 5353 say ıl ı kanunla değiştirilen 174. madde şöyle idi: " (1) Mah-
keme, iddianamenin ve soruş turma evrak ı n ın verildiği tarihten itibaren
yedi gün içinde soruş turma evresine ilişkin bütün belgeler incelendik-
ten sonra; iddianamenin 170. niaddedeki unsurlar ı içermediğini tespit
ettiğinde, eksik ve hatal ı noktalan belirterek iddianamenin Cumhuriyet
Başsavcı lığı 'na iadesine karar verir.

(2)Önödemeye tdbi iş lerde, ön ödeme usulü uygulanmaks ı z ın kamu
davası açı lamaz. Aksi takdirde iddianame iade edilir.

(3)Cumhuriyet Savcıs ı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gös-
terilen eksiklikleri tamamlad ı ktan ve hatal ı noktaları düzelttikten sonra
yeniden iddianame düzenleyerek dosyay ı mahkemeye göndenr.

(4)iade kararına karşı Cumhuriyet Savcısı itiraz edebilir."
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	KAMU	 b) Suçun sübütuna etki edeceği mutlak say ılan mevcut bir
DAVAS İ NIN delil toplanmadan düzenlenen,

AÇ İ
IJMSI c) Önödemeye veya uzlaşmaya tAbi olduğu soruşturma

dosyasmdan aç ıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzla şma
usulü uygulanmaks ızın düzenlenen,

İdditinamenin Cumhuriyet Başsavcilığma iadesiı e karar
verilir.

(2) Suçun hukuki nitelendirilmesi sebebiyle iddianame
iade edilemez.

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade
edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.

(4) Cumhuriyet Savc ıs ı, iddianamenin iadesi üzerine,
kararda gösterilen eksiklikleri tamamlad ıktan ve hatal ı nok-
taları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı karan
verilmesini gerektiren bir durumun bulunmamas ı halinde,
yeniden iddianame düzenleyerek dosyay ı mahkemeye gön-
derir. Ilk kararda belirtilmeyen sebeplere dayan ılarak yeniden
iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.

(5) iade karar ına karşı Cumhuriyet Savc ıs ı itiraz edebi-
lir.

• AÇIKLAMA: Madde; iddianamenin iadesi sebepleri
konusunda ortaya ç ıkabilecek tereddütleri gidermek, detayh
bir incelemeyle tüm iade sebeplerinin belirtilmesi suretiyle
yeniden iadeyi önlemek ve mümkün ise muhakemenin bir
günde veya en k ısa sürede bitirilmesini sağlamak amacıyla
25.5.2005 tarih ve 5353 sayılı kanunla değiştirilerek yeniden
düzenlenmi ş tir. Birinci fıkran ın (b) bendi değ işiklik teklifinde
yer alınıyordu. Bu bent, teklife, "ispat bakı m ı ndan önemli fakat
toplan ınain ış bir delil tespit edilmesi halinde de iddianamenin iade-
si sağ/anmak suretiyle, dava/ann k ı sa sürede sonuçland ırı lmas ı "
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amacıyla Adalet Komisyonu tarf ıııdan eklenmiş tir. Ayr ıca, KAMU
Komisyon tarafından, dördüncü f ıkranın daha anlaşılır hale OAVAS İ N İ N
getirilmesi amac ıyla baz ı sözcüklerin yeri değ iştirilmiştir.

Değişiklik Teklifi madde gerekçesine göre, bu düzenle-
meden güdülen amaç şu şekilde özetlenebilir:

Amaç, kamu davas ının tek veya zorunlu olduğunda
birbirini izleyen oturumlarda ve mümkünse bir günde sonuç-
landırılmasmı gerçekleştirebilmektir. Dolay ısıyla iddianame,
hukuken geçerli ve yeterli delilerin toplanmasmdan ve dava
açma koşullar ının gerçekleşmesinden sonra, tüm yönleriyle
doğru ve eksiksiz olarak düzenlenerek mahkemeye verilme-
lidir.

Bu nedenle yeterli delil bulunmadan veya toplanmadan
dava aç ılmış olmas ı iddianamenin iadesi sebeplerinden biri
sayılmıştır. Böylece soruşturmanın gereği gibi tamamlanma-
darı dava açılmas ının sakıncaları, duruşmaların uzamas ı ve
ertelenmesi önlenmek istenmiş tir.

Deliller ka ıiıu davas ı açmak için yeterli olsa bile, iddiana-
mede bulunmas ı gerekli diğer ve bir bakıma şekli sayılabilecek
hususlar ın yer almamas ı halinde de iade mümkündür.

Önödemeye veya uzlaşmaya tabi bir suç hakkmda yan-
lışlikla iddianame düzenlenmişse, bu da iddianamenin iadesi
nedeni sayılmıştır. Bu durumda Cumhuriyet Savc ısı, iade
kararma itiraz etmeyecekse, önödeme veya uzla şma yoluyla
soruşturmayı sona erdirmeyi deneyecektir.

Diğer taraftan savc ın ın değerlendirmesine tabi hususlar
iade gerekçesi olamaz. Bu nedenle mahkeme, savcmm nite-
lendirmesine katılmadığını belirterek bir hususu iade konusu
yapamaz. Ancak iddianamede bulunmas ı gereken hususlarda
bir eksiklik veya yanlış lığa dayanarak iade yoluna gidilebilir.
Örneğin sou ş turulan fiilin önödemelik olup olmad ığının
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KMMJ takdiri Cumhuriyet Savc ıs ı'na aittir. Bu nedenle Cumhuriyet
DAVAS İNIN Savc ıs ı, fiilin önödeme kapsammda olmad ığı görüşünde ise,
AÇIiS İ mahkeme bu durumda iddianameyi iade edemez. Ancak
- bunun için savcmm nitelendirn ıe ve uygulanmasm ı istediği

yasa maddesinin önödeme kapsam ı dışmda kalmas ı gerek-
mektedir.

Keza, görev veya yetki konusunda iddianamede aç ık
bir yanlış lık veya çelişki varsa iade mümkündür. Örneğin
iddianame asliye ceza mahkemesine verildiği halde, ağır ceza
mahkemesinin madde bakımmdan yetkisine girecek a ğırl ıkta
bir ceza miktan talep edilmesi; iddianamede gösterilen mahke-
menin yargı çevresi dışmda suçun işlendiğinin iddianameden
anlaşılması gibi. Nitekim 170. maddenin üçüncü f ıkras ı, iddia-
namenin"görevli ve yetkili" mahkemeye hitaben düzenlenme-
sini öngörmektedir. Şayet iddianamenin görevli veya yetkili
mahkemeye hitaben düzenlenmediği iddianameden kolayca
anlaşılabiliyorsa, iddianamenin 170. maddeye ayk ırı düzenlen-
diğinden bahisle mahkeme iadeye karar verebilecektir.

Buna karşı lık, CumhuriyetSavc ıs ı 'nm değerlendirmesinde
bir çelişki olmadığı sürece, örneğin mahkeme görev veya yetki
konusunda Cumhuriyet Savc ı s ı ile aynı kanaatte olmasa bile,
bu sebeple iddiananıeyi iade edemez. Bu takdirde mahkemece
görevsizlik veya yetkisizlik karar ı verilebilir. Oysa mahkeme-
nin nitelendirmesi sonucu ortaya ç ıkabilecek olan görevsizlik
karar ı, ancak kovuşturma evresinde, iddianamenin kabulün-
den sonra verilebilmektedir. Ayn ı durum, yer yönünden yetki
bak ımmdan da geçerlidir.

Bu nedenle mahkeme, iddianame kendisine verildi ği za-
man, görev yönünden herhangi bir de ğerlendirme yapmaks ı'
zm, kabul edilebilir bir iddianamenin bulunup bulunmad ığına
karar vermek zorundad ır. iadesi gereken bir iddianame söz
konusu ise öncelikle bu yola başvurulacak, iddianamedeki
eksiklikler tamamland ıktan veya itiraz üzerine bu konuda bir
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karar verildikten sonra, artık ortada, iade yönünden değer- KMkU
lendirmeye tabi k ılmm ış bir iddianame var demektir. Bunun DAVASININ
üzerine iddianame kabul edilecek ve gerekli görülüyorsa, yani AÇILMASI
Cumhuriyetsavc ıs ı 'nın görev veya yetki konusundaki hukuki
nitelendirmesi kabul edilmiyorsa, görevsizlik karar ı verilecek-
tir. Görev sorunu çözüldükten sonra ise artık yeniden iddiana-
menin iadesine gerek ve hatta imMn bulunmamaktad ır.

Bir başka iade sebebi, olaylar ile deliller aras ında ilişki
kurulmaks ızın, sadece olaylara ve sadece delillere ard arda
yer verilmesi ve takdirin mahkemeye b ırakılmış olmas ıdır. Bu
halde de iade mümkündür.

İ ddianamenin iadesi üzerine Cumhuriyet Savc ıs ı'nm iz-
leyebileceği iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iade karar ı
doğrultusunda hareket etmek; iade kararmda belirtilen eksik-
likleri giderdikten, hatal ı noktaları düzelttikten sonra yeniden
iddianame düzenlemektir. Eksiklik ve yanl ışhldar giderildikten
sonra, artık mahkeme yeni ve başka sebeplere dayanarak yeni-
den iade edemez. Ikinci yol ise iade karar ına karşı itiraz kanun
yoludur. itiraz merciinin karan kesin oldu ğundan, Cumhuriyet
Savcıs ı'n ı da mahkemeyi de bağlayacaktır.

İddianameyi iade için öngörülen süre, kesin bir süredir.
Bu süre içinde iade edilmeyen iddianame artık kabul edilmi ş
sayıl ır.

ilk iade kararmda belirtilmeyen sebeplere dayan ılarak
yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez. Bu nedenle,
mahkeme, olabildiğince titiz bir inceleme ile, iadeye konu
olabilecek bütün hususlan belirlemelidir. iade süresinin onbeş
gün olmas ı bu tür bir incelemeyi mümkün k ılacakhr.

• iade sebebi olarak gösterilen eksiklikler tamamlanmadan
ve hatalı noktalar düzeltilmeden, adeta ayn ı iddianamenin
yeniden mahkemeye verilmesi halinde, mahkeme bu iddia-
Pameyi de iade edebilecektir.
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Bu aç ıklamalar çerçevesinde, uzla şma teklifinin 253.
maddesinde aç ı klanan usule göre yap ılmas ı gerekirken,
Cumhuriyet Savc ıs ı 'n ın sadece ma ğdura uzla şma isteyip
istemediğini sormas ı ve mağdur "ıizlaşınay ı kabul etmiyorum"
şeklinde beyanda bulunmas ı üzerine iddianame düzenlemesi
253. maddede açıklanan düzenlemeye ayk ırıd ır. Cumhuriyet
Savcıs ı tarafmdan uzlaştırma işleminin usulüne (CMK 253) uy-
gun olarak yap ılmamas ı iddianamenin iadesini gerektirir2'4

Buna karşılık, şüphelinin C. Savc ıs ı' na verdiği ifadesinde
"suçu kabul etmiyoru ni, fiilden do ğmuş olan maddi ve manevi zarar
olmadığı için maddi ve manevi zarar ıın ödemeyi kabul efv ı iyorum"
şeklinde beyanda bulunmak suretiyle uzla şmay ı kabul etme-
diği ve böylece uzlaşma olanağmm bulunmad ığı anlaşıldığın-
dan, iddianame ile kamu davas ı aç ılmasında bir isabetsizlik
yoktur. Dolay ıs ıyla uzlaşma hükümlerinin usulüne uygun
olarak uygulanmad ığından bahisle iddianamenin iadesine
karar verilemez.165

Diğer taraftan iddianamede deliller gösterildiği halde,
yanlış nitelendirme nedeniyle mevcut dellilerin nitelendirmeyi
karşılamamas ı, dehllenin gösterilmemiş olmas ı anlamına gel-
mez; dolayıs ıyla iddianamenin iadesi sebebi say ı lmaz.'65

İddianamenin unsurları konusunda CMK Madde 170'e;
Uzlaş maya tabi suçlai için TCK m. 73'e ve ön ödemeye tabi
suçlar için TCK m. 75'e bak ın ız.

164 2. CD. 29.09.2005 - E. 2005/8283, K. 2005/19965.
165 2. CD. 12.04.2006 - E. 2006/2803, K. 2006/7465

9. CD. 26.12.2005 - E. 2005/7863, K. 2005/9798
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BIRINCI KISIM

KAMU DA VASININ YÜRÜTÜLMESI

B İRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı

İ ddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı

MADDE 175- (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davas ı
açılm ış olur ve kovuşturma evresi başlar.

(2) Mahkeme, iddianameni ıı kabulünden sonra duru ş-
ma gününü belirler ve duru şmada hazır bulunmas ı gereken
kişileri çağır ır.

AÇIKLAMA: CMUK, Duru şma gününün belirlenmesi
görev ve yetkisini mahkeme başkanına vermişti. Celpname-
leri yazmak ve tebligata ç ıkarmak ise Cumhuriyet Savc ısı' rnn
görevi idi (m. 206/1, 207).

İddianamenin kabulü, bu Kanun ile getirilen yeni bir
kurumdur. Iddianamenin iadesi sebepleri yoksa veya iddia-
name 174. maddede belirtilen süre içinde iade edilmemi ş ise
mahkemece iddianamenin kabulüne karar verilir. Bu kararla
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KAMU başlayan kovuşt-urma evresi, hükmün kesiııleşmesine kadar
OAVASININ 	 olan süreci kapsar (m. 2/1-0. ICovuştı.ırma evresinin iddia-

YÜRÜTÜLMEsi namenin kabulü ile ba şlamas ına karşıl ık, soruşturma evresi,
iddianamenin düzenlenmesi veya kovu şturnıaya yer olmad ığı
karar ı ile sona ermektedir (m. 170/2 ve 172/1).

İddianamenin kabulü ile duru şma günü aras ıhdaki süreç
duruşma hazırlığı aşamas ıd ır. Bu arada duruşma günü belir-
lenecek ve duru şmada bulunması gereken kişiler duruşmaya
çağr ılacaktır. Duru şma haz ırlığında yap ılacak işlemler; 176,
177/2,3, 180 ve 181. maddelerde düzenlenmiştir.

İ ddiana ı enin sanığa tebliği ve sanığın çağrılmas ı

MADDE 176 - (1) İddianame, çağrı ka ğıd ı ile birlikte
samğa tebliğ olunur.

(2)Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağr ı ldğıdma
mazereti olmaks ızın gelmediğinde zorla getirilece ği yazı lır.

(3)Tutuklu sanığın çağrılmas ı duruşma gününün tebliği
suretiyle yap ılır. Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için
bir istemde bulunup bulunmayaca ğı ve bulunacaksa neden
ibaret olduğunu bildirmesi istenir; müdafii de sanıkla birlikte
davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulundu ğu ceza infaz ku-
rumunda cezaevi kMibi veya bu işle görevlendirilen personel
yanına getirilerek tutanak tutuln ı ak suretiyle yap ılır.

(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağr ı k ğıd ın ın tebli-
ğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre bulunması
gerekir.

AÇIKLAMA: Maddenin 1. fıkras ı, CMUK'un; İddiana-
menin sanığı tebliğini düzenleyen 208. maddesinin, 2 ve 3.
fıkralar; tutuklu olan veya olmayan san ığın duruşmaya çağr ıl-
masmı düzenleyen 209/1. maddesi ile müdafinin ça ğr ılmasmı
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düzenleyen 211. maddesinin, 4. f ıkras ı da 210/1. maddesinin KAMU
karşıliğıdır.	 DAVASIN İ N

YÜRÜTÜLMESI
Sanığın ne ıle suçlandığını bilmesi ısnad ı oğrenme hakk ı -

nın gereğidir. Iddianamenin saıığa tebliği ile duruşma günü

aras ında en az bir hafta bulunmasma ili şkin süre, savunmas ını
gereği gibi haz ırlayabilmesi için san ığa tanınmış bir haktır. Bu
süre asgari bir süredir ve IHAS m. 6/3-b ile güvence alt ına
alman "savunman ın haz ırlanmas ı için gerekli zamana sahip olma
hakkı " ile bağlantıhdır. Savunma hakk ı ise adil yargılanma hak-
kmm bir gereğidir. Dolay ıs ıyla bu süreye uyulmam ış olmas ı
halinde, duru şmaya ara verilmesini istemeye hakk ı olduğu
sanığa hahriatılır (m. 190/2).

Bu nedenle, iddianamenin yada çağrı ka ğıdmın tebliğiyle
duruşma günü arasında bulunmas ı gereken süreye uyulmadan
duruşmaya başlanıp san ığın sorgu ve savurmas ı tespit edilerek
hüküm verilmesi halinde, savunma hakk ı k ıs ıtlanm ış olur ve
hukuka kesin aykırıl ık oluşturur (m. 289/1-h). Ancak duruşma
tek oturumda bitmemi ş ve sanığa savunmas ın ı yapmas ı için
zaman ve imkan tan ınmışsa, bu takdirde söz konusu hukuka
ayk ı rılık giderilmiş olur.

Bu süreden vazgeçme mümkündür; yeter ki san ığa hakları
bildirilmiş olsun.167 Iddianamenin tebliği ile duru şma günü

167 Askeri savc ı lık tarafından düzenlenen iddianame, sam ğa sorgu
için huzura al ındığında tebliğ edilmiş ve sanık suçlamadan ilk
kez sorgusu sıras ında haberi olmuştur. İddianame okunduktan
sonra, savunmas ını hazırlayabilmesi için duru şmanin bir ba şka
güne bırakılmas ın ı istemek hakkı bulundu ğu hatırlatılmadan
sorgu ve savunmas ı tespit edilmiş tir.Askeri mahkemece verilen
mahkumiyet hükmünün sanık tarafından, savunma imkan ı veril-
mediği ileri sürülerek temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yarg ı tay,
savunnıas ın hazırlayabilmesi için sanığa gerekli ve yeterli zaman
tanınnıadığu ıı, böylece 353 say ı l ı kanunun 130. maddesi ıle IHAS
m. 6/3'ün ihlal edildiği sonucuna varmış ve ayr ıca bilmediği bir
haktan vazgeçme söz konusu olamayacağından, ayn ı oturum
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U arasında bulunmas ı gereken süreye uyulmam ış olmas ına
DAVASIN İN rağmen, haklar ı hahrlatıinıaks ızm saruğın sorgusu yapılmış ve

YÜRÜrüM(si sanık buna itiraz etmemiş ise, bu durum, süreden vazgeçme
olarak yorumlanamaz. Buna kar şıl ık hakları bildirilmesine rağ-
men sorgusunun yap ılmasına karşı çıkmayan sanığrn süreden
vazgeçtiğini kabul etmek gerekir.

Savunmas ın ı hazırlamas ı için gerekli zamana malik olma
hakk ı, sadece iddianamenin tebliği ile duruşma günü aras ında
belirli bir sürenin bulunmas ı ile s ın ırlı değildir. Suç niteiiğinin
değişmesi, cezanmartırjjma 1 gerektiren sebeplrin veya
cezaya ek olarak güvenlik tedbiri uygulamas ın ı gerektirecek
hallerin ilk defa duru şmada ortaya çıkmas ı hallerinde de,
sanığa ek savunmas ın ı haz ırlamas ı için süre verilmesi zorun-
ludur (m. 226/3).

5411 sayılı kanunun 162. maddesi uyar ınca baş lat ılan
soruşturma sonucunda kamu davas ı aç ılmas ı halinde, düzen-
lenen iddianamenin bir örneği ilgisine göre BDDK'ya veya
Fon'a tebliğ edilir-

!HAS m. 6/3-b' ye; CMK m. 35/3,36/1,37/1,190/2,193/1,
226/3, 289/1-h'ye ve bu maddelerin aç ıklamalarına; Teb Km.
9, lO/l'e ve Teb.Tüz 12'ye bakm ız.

Sanığın savunma delillerinin toplanmas ı istemi

MADDE 177 - (1) Sanık, tan ık veya bilirkişinin davetini
veya savunma delillerinin toplanmas ın ı istediğinde, bunların
ilişkin olduğu olaylar ı göstermek suretiyle bu husustaki di-
lekçesini duru şma gününden en az be ş gün önce mahkeme
başkanına veya lükime verir.

da sorgu ve savunınas ırnn tespit edilmiş olmas ın ın da, 353/m.
130/3'de belirtilen süreden vazgeçme olarak yorumlanarnayaca
ğı gerekçesiyle hükmü bozmu ştur (Askeri Yarg ıtay Daireler Ku-
rulu, 22.11.2001- E. 2001/104, K. 2001/107).
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YÜRÜJÜLMESi

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhal
bildirilir.

(3)Sanığııı kabul edilen istemleri, Cumhuriyet Savc ısma
da bildirilir.

CMUK. Madde 212

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 212. maddesinin
günümüz Türkçesine uyarlanmak suretiyle yeniden düzen-
lenmesinden ibarettir.

Sanığın savunma delillerinin toplanmas ını isteme hakk ı ,
IHAS m. 6/3- d'de güvence altma al ınan "tan ıkların dinleri-
nı esinde eşitlik" ilkesinin gereğidir. Avrupa Insan Haklar ı
Sözleşmesi'nin 3. fıkras ınm (d) bendi, san ık haklarmdan tan ık-
larla ilgili genel ilkeyi ortaya koymaktad ı r. Bu maddede "iddia
tan ıklann ı sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tamklar ı m da
iddia tan ık! anyla ayn ı koşullar altı nda çağrı lmas ın ın veya din/en-
mesinin sağlanmas ın ı istemek" sanık haklar ından biri olarak yer
almaktadır. Bu ilke "tan ıkların dinlenmesinde hak eşitliği" olarak
da ifade ediimektedir. Ilkenin, bilirkiş ilerin dinlenilmesini de
kapsadığı kabul edilmektedir.

Avrupa insan Haklar ı Mahkemesi'ne göre, san ığa tanınan
bu hak, "silahların eşitliği" ilkesinin bir uzant ıs ıd ır, fakat mutlak
değildir. Toplanan delillerin ispat gücünü takdir yetkisi ulusal
mahkemelere ait olduğundan, san ığın toplanmasın ı istediği
delillerden bir kısmının mahkemece kabul edilmemesi halinde
Sözleşmeye ayk ı r ı lıktan bahsedilemez. Örneğin, mahkeme,
toplanmas ı istenen delilin, hüküm aç ıs ından önemsiz olduğu
kanısında ise, bu talebi reddedebilir . ] M Bu nedenle san ık toptan-
masm ı istediği delilin ispat aç ısmdan gereklili ğini de talebinde
aç ıklamalıdır. Bu bağlamda savunma tanığm ın dinlenrnesi
talebini reddeden mahkeme de, bunun gerekçesini kararmda

168 Tezcan/Erdem/Sancakdar, s.364
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KAMU göstermek zorundad ır. Bu zorunluluk, hem Sözleşmenin 6/3-d
DAVASININ maddesindeki ilkenin hem de Anayasanın 141/3. maddesi ile

YÜRÜTÜ[jES İ CMK'un 34,230 ve 232. maddeleri hükümleri gereğidir.

Diğer taraftan tanıkların dinlenilmesindeki e ş itlik, say ısal
bak ımdan değil, nitelik bak ımmdand ır. Onemli olan iddia ve
savunma dengesiııin korunmas ı ve yargılamanm bir bütün
olarak adil o1mas ıd ır. 169 Bu nedenle delil ikamesi talebinin
reddedilmesi, örneğin, daha önce dinlenmemiş bir tanığın, ne
şekilde beyanda bulunacağı bilinmediği halde, dinlenilmesi
talebinin reddedilmesi, "Fair Trial" ilkesinin ihlMine yol aça-
bilir170. Çünkü delilin ikamesi isteminin kabul edilmesi ba şka,
duruşmada tartışılan bir delilin değerlendirilmesi, ona itibar
edilip edilmemesi başka bir şeydir.

Madde, İHAS m 6/3-d'de ifade edilen illceye uygun olarak
düzenlenmiştir.

• Çağnlması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğru-
dan mahkemeye getirilmesi

MADDE 178- (1) Mahkeme ba şkanı veya hakim, sanığın
veya katılanm gösterdiği tan ık veya uzman kişinin çağrılmas ı
hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri
mahkemeye getirebiir. Bu ki şiler duruşmada dinlenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 213. maddesinin gü-
nümüz Türkçesine uyarlanmas ından ibaret olmakla beraber,
Tasarıdaki "Daveti reddedilen kimsenin san ık tarajlndan doğrudan
çağırttı n!mas ı " şeklindeki madde baş liğı Adalet Komisyonu
tarafmdan değiştirilmiş, birinci fıkra yeniden düzenlenmiştir.
Maddeye, getirilen ki şilerin dinleneceği, ayrı bir fıkra olarak
eklenmiş, 213. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralar ı gereksiz
görülerek metne al ınmamıştı r.

169 Cözübüyük/Gölcüklü, s. 307 (547).
170 Schroeder/Yenisey/Peukert, s. 114 (No. 136).
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Sanığa taninan bu hak da kayna ğın ı İHAS m. 6/3-d'den KMW
almaktad ır ve silahlar ın eşitliği illcesinin bir gereğidir. Mad-	 DAVASININ
de, Sözleşmeyle tanınan ilkeye uygun olarak düzenlenmi ştir. yüwürüs ı
Dolay ıs ıyla, talebi reddedilen tarafın dinlenmesini istedikleri
kişileri mahkemeye getirdiklerinde, bu ki şilerin duruşmada
dinlenmemeleri temyiz ve bozma sebebi te şkil ettiği gibi, Söz-
leşmeyi de ihlal eder. Bu konuda 177. madde aç ıklamas ına ve
179, maddeye bakın ız.

Çağrılan tan ıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cum-
huriyet Savcıs ına bildirilmesi

MADDE 179 -(1) San ık, doğrudan doğruya davet ettire-
ceği veya duruşma s ırasında getireceği bilirkişi ve tanıkların
ad ve adreslerini Cumhuriyet Savc ıs ına makul süre içinde
bildirir.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı da, iddiananıede gösterilen veya
sanığın istemi üzerine davet edilen tan ık ve bilirkişiler dışında
gerek mahkeme başkan ı veya hakim karar ıyla, gerek kendi-
liğinden başka kimseleri davet ettirecek ise bunlar ın ad ve
adreslerini san ığa yine makul süre içinde bildirir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 215. maddesinin kar şı lığı
olup bu madde hükmünün, kanunun sistematiğine uygun
olarak ve günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibarettir.

Bu hüküm, silahlarm eşitliği ilkesi göz önünde bulundu-
rulmak suretiyle düzenlenmi ş tir; buna göre hem san ık hem
C. Savc ıs ı, davet ettirecekleri veya duru şmaya getirece ği tan ık
veya bilirkişilerin ad ve adreslerini kar şı tarafa bildirmekle
yükümlüdürler.

Madde baş lığında yer alan "Çağrilan" ibaresi, Tasarıda
"Davet edilen" olarak yer alıyordu. Bu değişiklik Adalet Ko-
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KAMU misyonu tarafmdan yap ılmış, fakat madde metninde "davet
DAVAS İ N İ N	 ettireceği" ve "davet edilen" ibarelerinde değ iş ikliğe gidilme-

vRÜrÜlhiEs İ miş tir. Bu konuda 177. madde aç ıklamas ına ve CMK m. 178'e;
5490/48-53'e bakm ız.

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla din-
lenmelerj

MADDE 180 - (1) Hastal ık veya malüllük veya gideril-
mesi olana ğı bulunmayan başka bir nedenle bir tan ık veya
bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruş-
mada hazır bulunmas ınm olanaklı bulunmayacağı anla şılırsa,
mahkeme onun bir naiple veya istinabe yoluyla dinlenmesine
karar verebilir.

(2) Bu hüküm, konutlar ınm yetkili mahkemenin yarg ı
çevresi d ışında bulunmasından dolay ı getirilmesi zor olan
tanık ve bilirkiş inin dinlenmesinde de uygulan ır.

(3)Davay ı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmad ık-
ça, büyükşehir belediye sın ırları içerisinde bulunan ş iMyetçi,
katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe
yoluyla dinlenmesine karar veremez.

(4)İstinabe olunan mahkeme, büyük ş ehir belediye sinir-
ları içerisinde ise, ilgililer kendi yarg ı çevresinde bulunmasa
da büyükşehir belediye sm ırları içerisinde yerine getirilmesi
gereken istiııabe evrakm ı geri çevirmeksizin gereğini yapar.

(5)Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin
aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullan ılmas ı
suretiyle dinlenebilmeleri olana ğın ın varhğı halinde bu yöntem
uygulanarak ifade alın ır. Buna olanak verecek teknik dona-
n ımm kurulmasına ve kullanılmasma ilişkin esas ve usuller
yönetmelilcte gösterilir.1

In Tan ık ve bilirkişinin istinabe yoluyla al ınacak ifadelerinin görün-
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• AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 216. maddesinin kar- KMkU
şılığıd ır. Maddenin birinci ve ikinci fıkralarmda, tanık veya DAVAS İ NIN
bilirkişinin istiııabe suretiyle dijılenmesi koşullarına yer ve- YÜRÜTÜEIMS İ
rilmiştir.

Üçüncü fıkrada, davayı görmekle olan olay mahkemesine,
"bfiyiikşe! ı ir belediye s ı n ırlar ı içerisinde bulunan şikdıjetçi, katılan,
san ık, ıııüdafiveıja vekil, taıııkve bilirkişi/er" bak ımından "istinabe
yoluyla dinlenniesine karar vereme yasağı " getirilmiştir. Bunun 61-
çütü, "zorunluluk ol n ıas ı "dır. Örneğin, tanığın veya bilirkişinin
büyükşehir belediye s ımrları içindeki bir hastanede sürekli bir
hastaliğı nedeniyle yatıyor olmas ı halinde, zorunluluk bulun-
duğu kabul edilebilir.

Dördüncü fikrada ise, istinabe olunan mahkemeye, yer
itibariyle yargı çevresinde olmadığı halde kendisine hüküm
mahkemesince yazılan talimat gereğini yerine getirme yüküm-
lülüğü getirilmiştir. Bir başka ifadeyle burada, istınabe olunan
mahkeme bakınımdan "istinabe talimat ı n ı reddetme yasağı " söz
konusudur.

Beşinci fıkrada ise, istinabe suretiyle ifade ahmnasmda
kullan ılacak teknik yöntem gösterilmi ştir. Bu fıkra hükmüne
göre olanak varsa, tan ık veya bilirkişinin aynı anda görüntü-
lü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılmas ı suretiyle ifadeleri
al ınacaktır.

Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesinin sanığa tanıdığı " iddia
tan ıklar ı n ı soruya çekmek veya çektirmek, savunma tan ıkları n ı n
da iddia tan ı kl arı yla ayn ı koşullar alt ı nda çağrıln ı as ın ı n ve dinlen-
mesin ı n sağlanmasın ı istemek hakk ı" nın sonuçlarmdan biri de
yargılamanm yüzekarşılığıdır; Bu ilke aslında adil yargılanma
hakkının, duruşmanm doğrudan doğruyaliğınm, sözlülüğü ile

tülü ve sesli ileti şim tekniği kullan ılmak suretiyle tespitine ilişkin
olarak ç ıkanlmas ı öngörülen yönetmelik henüz yürürlü ğe konu!-
manııştır.
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MU silahlarm eşitliği ilkelerinin gereğidir. Bununla beraber, Avru-
DAVASININ pa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre, baz ı hallerde tan ıklarm

YülürülMEsi soruş turma evresinde tespit edilen beyanlar ı duruşmada oku-
nabilir veya bir tan ığın istinabe olunan mahkemece beyanlar ı-
nın tespitedilebilir; bu durum her zaman Sözle şmeye ayk ır ılık
oluşturmaz; yeter ki sanığin savunma hakkı k ıs ıtlanmam ış,
san ığa bu beyanlan çürütme olana ğı verilmiş olsun. Burada
önemli olan husus, yarg ılaman ın bütünü bak ımından, delil-
lerin ikamesi ve değerlendirilmesinin adil bir şekilde yap ılıp
yapılmadığı, sanığın savunmas ız b ırakıl ıp bırak ılmadığıdır.'2'
İşte madde bu istisnalar ı düzenlemiştir.

Niyabet yoluyla veya istinabe suretiyle yapilacak yarg ıla-
ma işlemleri, yaln ızca tan ık veya bilirki ş inin dinlenmesinden
ibaret değildir; sanığın da baz ı durumlarda istinabe suretiyle
sorguya çekilmesi mümkündür (m. 196/2,6). Ayn ı koşullarda,
sorgurnm naip hakim tarafından da yap ılabileceğini kabul
etmek gerekir. CMIC madde 83'de keşfin de naip hakim veya
istinabe suretiyle yap ılabileceği hüküm altına al ınmıştır. Gaip
sanık hakk ında delillerin toplanmas ı ve korunmas ı işlemleri
niyabet veya istinabe suretiyle yap ılabilir (m. 244). CMI< m.
250 kapsamma giren suçlarm soru şturma ve kovuş turulma-
s ında da niyabet ve istinabe uygulanabilir (251). Yarg ılamanın
yenilenmesi isteminin yerinde bulunmas ı halinde delillerin
toplanmas ı görevi, naip hakim veya istinabe olunan mahke-
meye verilebilir (nı . 320).

Ayrıca CMK m. 60, 83,196, 209, 244, 268 ve 320'ye bak ı-
n ız.

ı rı A İHM, 19.6.2003 tarihli Hulki Güneş davas ı nda (28490/95), ba ş-
vuruda bulunanı suç faili olarak teşhis eden jandarmalar ın du-
ruşmada yüzleştiril ınemelerini, bu tan ıklar ın istinabe suretiyle
dinlenilmeleriyle yetinilmesini, silahlarm e ş itliği ilkesine ayk ı rı
bulmuş ve sanığın taruklara soru sorma hakk ının ihlal edildiği
sonucuna varm ıştı r Bu karar için bakm ız, Tezcan/Erdem/San-
cakdar, s. 368.
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: Tanık ve bilirki şinin dinleneceği günün bildirilmesi	 KAMU
DAVASNN

MADDE 181 -(1) Tan ık veya bilirkişilerin dinlenmesi için
belirlenen gün, Cumhuriyet Savcıs ına, suçtan zarar görene,
vekiline, sanığa ve nıüdafiine bildirilir. Düzenlenen tutana-
ğm örneği hazır bulunan Cumhuriyet Savc ısma ve müdafle
verilir.

(2)Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yuka-
rıdaki filcra hükümleri uygulanır.

(3)Tutuklu olan san ık, ancak tutuklu bulunduğu yer mah-
kemesinde yapılacak bu tür işlerde hazır bulundurulmasını
isteyebilir. Ancak, hakim veya mahkeme tarafından zorunlu
sayılan hallerde tutuklu bulunan şüpheli veya san ığın da bu
tür işlerde hazır bulunmasma karar verilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, tan ık ve bilirkişinin dinleneceğ i
günün bildirilmesini düzenleyen CMUK'un 217. maddesi ile
duruşma hazırlığında keşif muayeneye ihtiyaç duyulmasm ı
düzenleyen 218. maddelerin, silahlar ın eş itliği ilkesi göz
önünde bulundurularak yeniden birlikte düzenlenmesinden
ibarettir. 217. maddede, tan ık veya bilirki şinin dinleneceğ i
günün bildirihnesi "i ş in gecikmesine sebebiyet vermen ıe" koş ulana
bağlanmış tı. Yeni düzenlemeye göre, her durumda bildirim
zorunludur. Bildirinıde bulunmay ı düzenleyen birinci fıkraya
"suçtan zarar gören ve vekili" ibaresi Adalet komisyonu tarafın-
dan eklenmiş tir.

Tan ık ve bilirkişilerin dinleneceği günün taraflara bildiril-
mesi, yarg ılaman ın yüzekarşıhğı ilkesinin gereğidir. Bu ilke,
karşı tarafın .bilgisine sunulmayan bir delilin, ispat vas ıtas ı
olarak kullan ılmasına engeldir. Bu amaçla düzenlenen madde,
ayr ıca sanığın, iddia tanıklarına soru sormak hakk ını kullan-
masma da olanak sa ğlamaktad ır.
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Duruşma

Duruşman ın aç ıklığı

MADDE 182 - (1) Duru ş ma herkese aç ıktır.

(2) Genel ahlak ın veya kamu güvenliğinin kesin olarak
gerekli kıldığı hAllerde, duruşmanm bir k ısm ının veya tama-
mmm kapal ı yapılmasma mahkemece karar verilebilir.

(3)Duruşmanm kapali yap ılmas ı konusundaki gerekçeli
karar ile hüküm aç ık duruşmada açıklan ır.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUY'un 373. maddesinin kar-
şıhğı olup, buna benzer şekilde düzenlenmiştir. CMUK'un 373.
maddesinde duru şman ın "gizli" yap ılmas ından söz ediliyor-
du; ikinci fıkrada ise "açı kl ık" yerine "ale ıı iyet" sözcüğüne yer
verilmişti. Burada, "dara şnı an ı n açıklığı" ve bunun kar şıtı olan
"kapal ı yapı lmas ı" ibaresinin kullan ılmas ı yerinde olmuş tur.

Duru ş man ı n aç ı kl ığı ilkesi, Avrupa İnsan Haklar ı
Sözleşmesi'nin Adil yarg ılanma hakkuıı düzenleyen 6. mad-
desinin 1. fıkras ı ile güvence altına alınmıştır. Yargılaman ın
aç ık olarak yap ılmas ı, keyfiliğin önlenmesi suretiyle yarg ıya
olan güvenin korunmas ın ı sağlar.

"Açıkl ık dara şınann ı herkese açı k olmas ı demektir; tabii' olarak
maddi' olanakları n zorunlu k ı ldığı hfiller sakl ıdı r. Başka bir deyiş le
açı klık, mahkeme salonuna alabildiği kadar kişinin, kabul koşullar ı na
tübi tutulmaks ızı n girebibıı esi demektir. Herkese aç ı k olmak, bir kayda
tdbi tutıı lnıadan, nı alı ken ıe salonuna kişinin girebiln ıesi an lan ı n ıı
taşır...(Madde gerekçesi). Burada amaç, keyfili ği önlemek ve
hakkaniyete uygun bir yargılama yap ı lmasmı sağlamaktır.
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İkinci fıkra, duru ş manm bir k ısmm ın veya tamam ının
kapal ı yapılabileceği halleri göstermektedir. Bu haller; genel
ahlak ve kamu güvenliğidir. Kamu güvenliği nedeniyle ka-
palılik kararı verilebilmesi için, kapal ılık kararı verilmedi ğ i
takdirde kamu güvenliğinin kesin olarak tehlikeye dü şmesi
söz konusu olmal ıd ır. Bu durumlarda duru şmanm açık veya
kapal ı yap ılmas ı mahkemenin takdirine b ırakılmıştır. Buna
karşılık sanık onsekiz yaşından küçük ise, duruşrnan ın kapalı
yap ılmas ı zorunlu olduğu gibi, hüküm de kapal ı duruşmada
açıklan ır (m. 185). 11-IAS m. 6/1, kapal ılik sebeplerini daha
geniş tutmuştur. Sözleşmeye göre, bu madde ile 185. maddede
belirtilen nedenlerin d ışında, "kamu düzeni", "davan ın tarafla-
nn ııi özel hayatlar ı n ı n gizliliği gerektirnıesi" ve "adaletin seldn ı et-i
dü şüncesi" nedenlerinden bir veya birkaç ına bağ lı olarak
duruşmanm kapalı yapılmas ına karar verilebilir. Bu nedenler
CMK'da yay ı n yasağı olarak düzenlenmiş tir (m. 187/3).

Aç ık duruşmadan vazgeçmek mümkündür, fakat bu
durum, duruşmanm kapali yap ılmasını gerektirmez. Duru ş-
manm kapal ı yapılmas ına, mahkeme karar verir. Bu nedenle
aç ık duruşmadan vazgeçmek, duruşnıanın kapali yap ılmasm ı
istemek şeklinde değil, duruşmadan vazgeçmek olarak anla-
5ılmal ıd ır.1'

• Kapali duru şmanın içeriği aç ıklanamaz ve hiçbir iletişim
arac ıyla yay ımlanamaz (m. 187/2). Bu hükme ayk ırılık mad-
di ceza hukuku bak ımmdan yaptırıma bağlanmıştır. Eylem,
kamu görevlileri bak ım ından TCK nun 258. maddesinde yazı l ı
"göreve ilişkin s ırrın aç ıklann ıas ı " suçunu, diğer kişiler aç ıs ından
da TCK nun 285. maddesinde yazılı "gizliliğin ihlali" suçunu
oluşturabilecektir.

• Buna karşı lık, kanunda belirtilen kapal ı lık sebepleri
dışında duruşmanm kapalı yap ılarak aç ıkl ık ilkesine ayk ır ı

' Hakansson ve Sturesson/ İsveç, A 171-a, r. 21 (Bu karar için
bkz., Gözübüyük/Gölcüklü, s. 289)

KMAU
DAV AS İ N İ N

YÜRÜTÜLMES İ
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KMU davran ılmas ı, Sözleşmenin 6/1. maddesinin ihlali sonucunu
DAVAS İNIN doğuracağı gibi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da kanuna

yÜRÜrÜlAEsi mutlak ayk ır ı l ık kabul edilerek, mutlak bozma sebepleri ara-
smda say ılmış tır (m. 289/1-0.

!HAS m. 6/1; AYm. 141'e; CMK m. 185,187, 289/1-f; ÇKK
m. 22 ve 42'ye; 2949/ m. 35'e bakm ız.

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılmas ı yasağı

MADDE 183 - (1) 180 inci maddenin be şinci fıkras ı ile
196 nc ı maddenin dördüncü fikrasi hükmü sakl ı kalmak
üzere, adliye binas ı içerisinde ve duruşma başladıktan sonra
duruşma salonunda her türlü sesli veya görüntülü kay ıt veya
nakil olanağı sağlayan aletler kullan ılamaz. Bu hüküm, adliye
binas ı içerisinde ve d ışmdaki diğer adli işlemlerin icras ında
da uygulan ır.

AÇIKLAMA: Maddede, 180. maddenin son fıkras ı ile 196.
maddenin 4. fıkras ı hariç olmak üzere duru şma salonunda ve
adliye binas ınm içerisinde ses veya görüntü kaydedici aletlerin
kullan ılmas ı yasaklanmaktad ır.

Duruşmanın aç ıklığı demek, duruşman ın dışarıyla naklen
yayın yapılmas ı olarak anlaşı lmamal ıd ır. Bir başka ifadeyle,
duruşmanm aç ıklığı ilkesi, duru şmanm naklen yayınlanmas ını
gerektirmez. Ço ğu kez, tür yayınlar suçsuzluk karinesinin ihlali
niteliğinde görülmüştür. Yasak, adliye binas ı dışındaki diğer
adli işlemlerin gerçekleş tirilmesi s ırasında da uygulanacaktır.
Diğer bir ifadeyle madde, hakim veya Cumhuriyet Savc ıs ı
tarafından yap ılan keş if veya polis taraf ından istisnai hallerde
yap ılabilen yer gösterme i şlenı lerinde de ses ve görüntü alı c ı
aletlerin kullanılmas ını yasaklamaktad ır. Tutanak düzenlen-
mesi amac ıyla yap ılan ve yasanın izin verdiği ses ve görüntü
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kayıtlar ı, bu yasak kapsam ına girmez. Buna karşı l ı k fotoğraf KAMU
çekilmesine engel yoktur. Ancak mahkeme ba şkan ı veya M- DAVASININ
kim, duruşmanın amacını ihlal edecek surette abart ılı biçimde YÜRÜIÜIIAESi
fotoğraf cihazlarının kullan ılmas ın ı yarg ı laman ın düzenini
sağlamak hususundaki yetkisine dayanarak yasaklayabilir.

Bu madde hükmüne ayk ırı olarak görüntüleri kayda al-
mak veya nakletmek TCK'n ın 286. maddesi ile suç say ılarak
cezaland ırılmıştır.

Duruşmanın aç ıklığı kavramıyla ilgili olarak182 madde
açıklamas ına, tan ık ve bilirkişilerin istinabe suretiyle ifadele-
rinin sesli ve görüntülü iletişim tekniği kullanılmak suretiyle
tespiti konusunda nı . 180/5'e, san ığın istinabe sorgusunun da
aynı teknikle yap ılabileceği hususunda m. 196/4'e bakm ız.

Açıklığın kald ırılmas ı hakkında karar

MADDE 184. (1) 182 nci maddede gösterilen hMlerde,
açıklığın kald ırılmas ı istemine ilişkin olarak yap ılacak duruş-
ma, istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapali
yap ılır.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 374. maddesinin
günümüz Türkçesi.ne uyarlanmak suretiyle yeniden düzen-
lenmesinden ibarettir.

Açıklığm kaldırılmas ı istemi üzerine yap ılacak duruşma
kural olarak aç ıktır. Ancak talep üzerine veya re'sen kapal ı
yap ılmas ı da mümkündür.

CMK m. 182'ye ve bu maddenin aç ıklamas ına bakmız.
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	KAMU	 Zorunlu kapal ılık
DAVASINH

YIiRÜTÜ[MES İ 
MADDE 185 - (1) San ık, onsekiz ya şın ı doldurmam ış

ise duruşma kapalı yap ı l ı r; hüküm de kapal ı duru ş mada
aç ıklanır.

CMUK. Madde 375

AÇIKLAMA: CMUK m. 375, onbeş yaşın ı bitirmeyen
sanıklar hakk ındaki duruşman ın kapal ı yapılmas ın ı zorunlu
k ılmıştı. Yap ılan değişiklikle duruşman ın kapalı yap ılmas ı
bak ımından "çocuk" sanıklar aras ında eşitlik sağlanmıştır.

İHAS m. 6/1; AY m. 141/2; CMK m. 187; TCK m. 6/b ve
ÇKK. 3/a' ve 22'ye bak ınız.

Kapal ılık kararının ve nedenlerinin yaz ılmas ı

• MADDE 186 - (1) Aç ıklığm kald ır ılmas ı karar ı, nedenle-
riyle birlikte tutanağa geçirilir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 376. maddesinin
Günümüz Türkçesine uyarlanmasından ibarettir. Açıklık, adil
yargılama yönünden duru şmanm temel karakterini oluştur-
duğundan ve aç ıkhğın kaldaılmas ı ancak zorunlu ve kanunun
belirlediği hMlerde söz konusu olabileceğinden, açıklığı kald ır-
ma kararmm bütün nedenleriyle birlikte tutana ğa geçirilmesi
zorunlu görülmü ştür. Aslında bu zorunluluk, nı ahkemelerin
her türlü kararlarm gerekçeli olmas ın ı emreden Anayasa'nm
141/3. maddesi ile, CMK'un 34. maddesi hükümlerinin de
gereğidir.

AY.141/3; CMK 34,182/2,184
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Kapal ı duruşmada bulunabilme	 KAMU

DAVASIN İ N
MADDE 187- (1) Kapal ı duruşmada mahkeme, baz ı kişi-  

YURUTULMESI
lerin hazır bulunmas ına izin verebilir. Bu hMdead ı geçenler,
dunışmanmkapah olmasm ı gerektiren hususları aç ıklamama-
ları bakım ından uyar ıl ırlar ve bu husus tutana ğa yazıhr.

(2) Kapl ı duruşman ı n içeriği hiçbir iletişim arac ıyla
yayımlanamaz. -

(3) Açık duruşmanm içeriği, milli güvenliğe veya genel
ahlAka veya kişilerin saygml ık, onur ve haklarına dokunacak
veya suç iş lemeye kışk ırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunlar ı
önlemek amac ı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanm içeriğinin
k ısmen veya tamamen yaymilanmas ını yasaklar ve kararm ı
aç ık duruşmada aç ıklar.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 377. maddesinin
Günümüz Türkçesine uyarlanmak suretiyle kanunun siste-
matiğine uygun olarak yeniden düzenlenmesinden ibarettir.
Madde, kapal ı duruşmalarda haz ır bulunabilecek kimseleri
ve yay ın yasaklarm ı düzenlemektedir. Bu hüküm, yasağın
ölçüsünü mahkemenin takdirine b ırakan Il-IAS m. 6/1'le de
uyumludur

Maddede geçen "yayımlaizantaz" sözcüğü, yaz ıl ı, görsel
ve işitsel nitelikteki bütün iletişim araçlar ı ile yay ım ı kapsa-
maktad ır.

Maddeye ayk ırılığm yaptırmıı, bir y ıldan üç y ıla kadar
hapis cezas ı d ır (TCK m. 285/2). Eylemin suç olu ş turmas ı
bakım ından, mahkemece konulan yay ım yasağına ayk ın ha-
reket etmekle kapal ı yap ılan duruşma içeriğinin aç ıklanmas ı
arasında fark yoktur.

CMK m. 182 aç ıklamasma ve 252/1-c' ye bakm ız.
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KAMU	 Çocuk san ık hakkmda yapılan duruş mada hazır bulu-
DAVASININ nabilecekler ve sanığm duruş madan çilcar ılması konusunda

YÜRÜTÜlMESi ÇKK m. 22'ye bak ınız.

Duruşmada hazır bulunacaklar

MADDE 188 -(1) Duruşmada, hükme katılacak hakimler
ve Cumhuriyet Savc ıs ı ile zabıt katibinin ve Kanunun zorunlu
müdafiliğ-i kabul ettiği hallerde müdafiin haz ır bulunmas ı
şarttır.

(2) Sulh ceza mahkemelerinde yap ılan duru şmalarda
Cumhuriyet Savcıs ı bulunmaz.

(3)Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle
bulunamayacak üyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere
yedek üye bulundurulabilir.

AÇIKLAMA: Maddenin birinci fıkras ında duruşmada
mutlaka bulunmas ı gereken kimseler gösterilmiş tir. Ikinci fılcra
hükmü, CMUK m. 219/2'deki düzenleme ile ayn ıd ır. Duruşma-
da C. Savc ısı'n ın bulunmas ı as ıl olup sulh ceza mahkemesinde
yap ılacak duru şmada savcmm bulunmamas ı istisnad ır. Aynı
istisnay ı Çocuk Koruma Kanunu'nda görüyoruz. Gerçekten
de bu Kanunun 25. maddesi 1. f ıkras ınm üçüncü cümlesinde
"Çocuk mahkenzelerinde ıjaptian duruşma/arda Cumhuriyet Savcısı
bulunmaz." hükmüne yer verilmiş tir. Öğretide, bu hükümler,
C. Savc ıs ı 'nm duruşmada bulunnıamasmm adil yargılanma
ilkesine ayk ırı olduğu ileri sürülerek eleş tirilmiş ve söz ko-
nusu hükümlerin bir an önce de ğiştirilmesi gerektiğine işaret
edilmiştir.174 Maddenin 3. fıkras ı CMUK'un 381/2. maddesinin
günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibarettir.

Maddenin son f ı kras ı, hukukumuz yönünden çok
önemli bir konuyu düzenlemektedir. "Avrupa Insan Haklari

ı 74 Ünver/Haked s. 386 (soru 96).
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Mahkemesi'nin kararlar ı na ve adil yarg ılama ilkesine göre. bütün	 KAMU

kovuş tunna evresinde ayn ı hfikimlerin görev yapmalar ı ve hükmü	 DAVAS İ N İ N

vermeleri gerekir; doğru olan da budur. Bununla birlikte, bir du-	 YÜRÜJÜMES İ

ru şn ıada bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak
üyenin yerini almak ve oya kat ı lmak üzere yedek üye buh ıı ndurula-
bilmesi öngörüln ıüş tür.

Yedek üyenin hazır bulunduğu tutanağa geçirilecektir. Yedek
üye, duru şma sıras ında herhangi bir müdahalede bulunamaz ve fakat
duruş malan dikkatle izler." (Madde gerekçesi)

Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan
dolay ı yap ılan kovu şturmada tüzel kiş inin organ veya temsil-
cisi, katılan veya savunma makam ı yan ında yer alan s ıfatıyla

duruşmaya kabül edilir. Bu kişi, Kanunun katılan veya sanığa
sağladığı haklardan yararlan ır (CMK m. 249).

Yüce Divanda savc ı l ık görevini Yarg ıtay C. Başsavc ıs ı
veya C. Başsavcıvekili yapar (2949/ m. 36).

CMK m. 147/1-c, 155,189 ve ÇKK m. 22 ve 25'e bak ın ız.

Birden çok Cumhuriyet Savc ısı ve avukatın duruşmaya
katılmas ı

MADDE 189 -(1) Birden çok Cumhuriyet Savc ıs ı ve birden
çok avukat ayn ı zamanda duruşmaya katılabilecekleri gibi
aralarında işbölümü de yapabilirler.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 220, maddesinin
günümüz Türkçesine uyarlanmas ından ibarettir. Bu hüküm-
le, duruşmaya katılacak Cumhuriyet Savc ısı Ve avukat say ısı
bakım ından herhangi bir kıs ıtlama getirilemeyeceği hükme

bağlanmıştır.

CMK m. 188'e; 2949/ m.36'ya bak ın ız.
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KMkli	 Ara verme
DAVASININ

MADDE 190 - (1) Duru ş maya, ara verilmeksizin devam
edilerek hüküm verilir. Ancak, zorunlu Mllerde davan ı n
makul sürede sonuçland ı r ılmas ı n ı olanakl ı k ılacak surette
duruşmaya ara verilebilir.

(2) 176 nc ı maddede belirlenen süreye uyulmam ış ise
duru ş maya ara verilmesini istemeye hakk ı olduğu san ığa
hatırlatılır.	 -

AÇIKLAMA: Duruşmaya ara verilmesi hususu CMUK'un
221 ve 222. maddelerinde düzenlenmi ş ti.

Madde ilke olarak düruşmaya ara verilmeksizin devam
olunmas ın ı kurala bağlamış t ı r; zorunlu hallerde ara veri-
lebilecektir. Ayr ıca CMUK'un benimsediği "tüRk ve tehir"
ay ırım ına yer verilmemi ş tir. Maddenin 2. fı kras ı hükmü
CMUK'un 221/2. maddesine paralel olup sadece, duru şmaya
ara verilmesini istemeye hakk ı olduğunun bildirilmesi yerine
hatırlatılmas ı ibaresi kullanılm ış tır.

Bu hakkm adil yargılanma hakk ı ile bağlantıs ı ve madde
hükmüne ayk ır ı lığm usul hukuku yönünden yapt ır ım ı konu-
sunda CMK nı . 176 aç ıklamas ına bak ı n ız.

Ek savunma verilmesi gereken hallerde, ek savunmas ın ı
haz ırlamas ı için de sanığa süre verilmesi gerekmektedir. Bu
haller için nı . 226'ya ve madde açıklamas ına bak ın ız.

!HAS m. 6/3-b; CMK nı . 176/4,188/3, 289/1-lı 'ye ve bu
maddelerin aç ıklamalaruı a bakm ız.

Duruşmanın başlamas ı

MADDE 191 - (1) Sanığın ve müdafiiniıı haz ır bulunup
bulunmadığı, çağnlmış tan ık ve bilirki ş ilerin gelip gelmedik-
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leri saptanarak duru şmaya başlan ır. Sanık, duru ş maya bağs ız KAMU
olarak alın ır. Mahkeme başkanı veya hakim, duruş manm baş- DAVASIN İ N
ladığını, iddianamenin kabulü karar ın ı okuyarak aç ıklar.	 YÜRÜTkMESi

(2)Tanıklar duruşma salonundan d ışar ı ç ıkaril ırlar.

(3)Duruşmada, s ırasıyla;

• a) Sanığm açık kimliği saptan ır, kiş isel ve ekonomik du-
rumu hakkmda kendisinden bilgi al ınır,

b) İddianame veya iddianame yerine geçen belge oku-
nur,

c) Sanığa, yüklenen suç hakk ında aç ıklamada bulunma-
masmm kanuni hakk ı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen
diğer haklar ı bildirilir,

d) Sanık aç ıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdi-
ğinde, usulüne göre sorgusu yap ı l ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 236. maddesine göre
bazı yenilikler getirmektedir:

CMUK m. 236, duruşmaya sadece tanıkların ve bilirkişinin
yoklamas ıyla başlanacağmı belirtti ğ i halde, yeni düzenlemede
sanık müdafinin de haz ır bulunup bt ı lt ııı n ı ad ığı saptanacak-
tır. Bu düzenlemede en önemli yenilik, iddia ıı amenin kabulü
karar ı okunmak suretiyle duru ş m. ı ı l rı başlad ığm ın aç ıklan-
mas ıdır.

Sanığın kimliğinin saptanmas ı s ıras ında kişisel ve ekono-
mik durumu hakkmda bilgi almmas ı cezanın kiş iselleştirilme-
sinde dikkate al ınabileceğinden önemlidir. Esasen hakim, ko-
vuşturma evresinde Denetimli Serbestlik ve Yard ım Merkezleri
Şube Müdürlüğü'nden bu konuda bilgi isteyebilir. Bu takdirde
şube müdürlüğü; sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kiş i-
sel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu,
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KAM U topluma ve suçtan zarar görene kar şı taşıdığı risk hakkmda
DAVASININ ayrınfilı sosyal inceleme raporu veya sosyal araş tırma raporu

YÜRÜTÜLMEsi haz ırlayıp sunmakla yükümlüdür (DSKY m. 14/b).

Duruşmanm maddede belirtilen s ıraya göre yap ı lma-
sı, iddianamenin okunmas ından sonra san ığa haklar ını n
bildirilmesi ve ancak bundan sonra sorguya geçilebilmesi,
yargılaman ın adil ve hakkaniyete uygun olarak yap ılmas ım
sağlamaya yöneliktir.

San ık hakları İHAS m. 6/3'de belirtilmiş olup bunlar
k ısaca, isnad ı öğrenme hakk ı, savunmasm ı hazırlamak için
gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma hakk ı, kendi ken-
dini savunmak veya müdafinin yard ımmdan yararlanmak
suretiyle savunma hakk ı, adli yard ımdan yararlanma hakk ı ,
iddia tan ıklarma soru sorma hakki ve duruşmada kullan ılan
dili anlam ıyorsa tercümanm yard ımından ücretsiz yararlanma
hakk ıdır. Haklar ın ın sanığa bildirilmesi gerektiğine iliş kin
hükümlere, bu maddenin dışmda, Kanunun 90/4. ve 147/1-e,f
maddelerinde de rastl ıyoruz.

Sanık haklarma CMK'un değişik maddelerinde yer veril-
miş tir. Örnek olarak tutuklama karar ı baş lıkl ı 101/3. madde,
ifade ve sorgunun tarz ı baş l ıkl ı 147. maddesi 1. fıkras ınm (b),
(c), (e), (f) bentleri, san ığın müdafi seçimine ilişkin 149/1.
madde, müdafi görevlendirilmesine ilişkili 150. madde, iddi-
anamenin tebli ğine iliş kin 176, madde, savunma delillerinin
toplanmasma iliş kin 177. madde ile 181, 202, 215, 216 ve 226.
maddelerde san ık haklarma ilişkin hükümler bulunmakta-
d ır.

Sanığm kimlik bilgileri konusunda 5490 say ı l ı Kanunun
7,9,10,46 ve 47. maddelerine, CMK ni. 147 ve 170. madde açık-
lamas ına, Yüce Divanda sanığın sorguya çekilmesi s ıras ında
üyelerin ve C. Savc ıs ı 'nm soru sormas ı konusunda 2949/38'e
bakmız.
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İddianamenin duruşmada okunmas ı, savunma açıs ından KU
önemli oldu ğu gibi, duruşman ın aç ıklığı ilkesinin de gereği- DAVAS İ NIN

dir.175 Bununla, duruşmayı izleme olanağı bulunanlarm, yargı- yÜRÜTÜIP,iES İ
lamanın konusu ve taraflar ı hakkında bilgi sahibi olmalarmm
sa ğlanmas ı amaçlanmaktad ır. Buna karşıl ık iddianame daha
önce sanığa tebliğ edilmemişse, iddianamenin okunmas ı ayn ı
zamanda isnadm bildirilmesi iş levini de görür. Bu yönüyle
savunma hakkını doğrudan ilgilendirmekte ve adil yargilanma
hakkmm gereklerinden biri olarak ortaya ç ıkmaktad ır.

Bu nedenle sanığın sorgusunun istinabe suretiyle yap ılma-
s ı durumunda iddianamenin bu mahkemede okunmu ş olması,
yargılamanın yap ıldığı mahkemece duruşmaya başlandığmda
iddianamenin okunmas ı gereğini ortadan kaldırmaz. İstiııabe
sorgu tutana ğın ın duruşmada okunacağın ı belirten CMK'un
196/3. maddesi, hüküm mahkemesine, iddianamenin okuna-
cağına ilişkin usul kuralını, sorguyu yapan mahkemenin yerine
gehr.mesiyle yetinnıe hakkını vermez.176

Diğer taraftan sanığın sorgusunun istinabe olunan mah-
kemece yapılmas ı halinde de sorgudan önce iddianamenin
okunmas ı ve okmiduğunun duruşma tutanağına yaz ılmas ı
gerekir. Bu hususun Tutanağa yazılmas ı ispat açısından şarttır.
Hüküm mahkemesinde istinabe talimat ınm okunmu ş olmas ı ,
iddianamenii ı okunmas ı yerine geçmez. Sanığın savunmas ını
yapmış olmas ı bu durumu d ğiş tirmediği gibi tutanağa, CMK
m. 176/4 ve 190/2 deki haklarının sanığa hatırlatıldığmınyazıl-
mış olmas ı da, iddianamenin okundu ğu anlamına gelmez?7

Ayrıca İHAS m. 6/3a; AY m. 36/1; CMK m. 2/b,c, 43,
90/4, 93, 145, 146, 147/1-E ve 176'ya bakmız.

İ ddianame okunmadan sanığın sorgusunun yap ılmas ı bozma se-
bebidir (6. CD, 6.4.2006 - E. 2004/8977 K. 2006/3438).

176 AsYDrIK 27.4.2006 - E. 96, K. 100 ve ayn ı doğrultuda 17.10.2005
- E. 72, K. 81 ve 17.3.2005 - E. 30, K. 28.

177 AsYDrIK 27.4.2006 - E. 106, K. 104.
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	KAMU	 Başkan veya hakimin görevi
DAYAS NIN

YÜRÜTÜESi 
MADDE 192 - (1) Mahkeme ba şkan ı veya hakim, du-

ruşmay ı yönetir ve sanığı sorguya çeker; delillerin ikame
edilmesini sağlar.

(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duru şmanm yöneti-
mine ilişkin olarak mahkeme başkan tarafmdan emrolunan bir
tedbirin hukuken kabul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme,
bu hususta bir karar verir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 231. maddesine paralel
olarak düzenlenmiştir.

Madde, duru ş may ı yönetme ve sanığı sorguya çekme
görevini mahkeme başkan ı veya hakime vermiştir. Ancak mah-
keme başkanı tarafından emrolunan bir tedbjre itiraz edildiği
takdirde, ozaman mahkemenin bir karar vermesi gerekecektir.
Dolay ıs ıyla, ikinci fıkra hükmünün uygulanmas ı ancak toplu
mahkemelerde söz konusudur.

CMK m. 33,1471191/3,200,204,206,207ye bakmız.

Sanığın duruşmada hazır bulunmamas ı

MADDE 193 - (1) Kanunun ayr ık tuttuğu haller saklı
kalmak üzere, haz ır bulunmayan san ık hakkmda duru şma
yapılmaz. Gelmemesinin geçerlinedeni olmayan san ığın zorla
getirilmesine karar verilir.

(2) (Ekfikra: 25.5.2005 - 5353/m. 28 ile) Sanık hakkında,
toplanan delillere göre mahkümiyet dışında bir karar verilmesi
gerektiği kanısma varıl ırsa, sorgusu yap ılmamış olsa da dava
yokluğunda bitirilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 223. maddesinin kar şılığı
olup maddenin 1,2 ve son fıkra hükümlerini içermektedir. 223.
maddenin 3. fıkras ı, yüzüne karşı verilmiş tutuklama kararm-
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dan sonra firar eden san ığın yokluğunda duruşmaya devam KMU
olunarak hüküm verilmesini öngörüyordu. Bu hüküm, 194. DAVAS İ NIN
maddenin 2. fıkras ında düzenlenmiştir.	 YÜRÜIÜLMES

İlk metinde madde tek fıkra olarak düzenlenmişti. İkinci
fıkra, 25.5.2005 tarih ve 5353 say ılı kanunun 28. maddesi ile
eklenmiş tir. Bu değişiklikle; "haz ı r bulunmayan san ı k hakkı nda
duruş ma yapılan ı ayacağı " ilkesine istisna getirilmiş ve sorgusu
yapılmam ış olan san ık hakk ında 223. maddede say ılanlardan
mahkumiyet d ışındaki kararlardan birinin verilmesine olanak
sağlanmıştır.

Sanığın duruşmada hazırbulunma hakk ı İHAS m. 6/l'de
yer alan "duru şınan ın aç ı klığı" ve "yiizekarşı lığı" ilkelerinin do-
ğal bir sonucudur. Bir ba şka ifadeyle, duruş man ın aç ıklığı ve
yüzekarşıliğı, tarafların haz ır bulunmasını da zorunlu kılar.

Bununla beraber sanığın, baz ı istisnai durumlarda du-
ruşma s ırasmda mahkeme salonundan ç ıkar ılması veya sanık
hazır bulunmadığı halde duruşma yapılmas ı mümkündür.
Avrupa Insan Hakları Mahkemesi kararlar ı da bu doğrultuda-
drn' 2 CMK'da da öngörülen bu durumlar, sanığın duruşmada
haz ır bulunmak hakk ını ortadan kald ıracak ve savunma hak-
kını sın ırland ıracak nitelikte değildir. Bütün bu durumlarda
sanığın eski hale getirme isteminde bulunabilece ğini de belirt-
mek gerekir (m. 198).

San ığın zorla getirilebilece ği haller için CMK Madde 145,
146, 176/2'ye; San ığın Yokluğunda duruşma yap ılabilecek
haller için CMK m. 194/2,195,196, 247/3,252/1-f' ye ve ÇKK
m. 22'ye; sanığın duruşma s ıras ında mahkeme salonundan
ç ıkarilma sebepleri ile ilgili olarak 200,203 ve 204. maddelere,
Yüce Divanda sorgusu yap ılmış olan sanığın gelmemesi ko-
nusunda 2949/ m. 37ye bakm ız.

ı 7g Gözübüyük/Gölcüklü, s. 295 (532).
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KAMU

DAV4SN!N

YÜRÜTÜLMES İ

Sanığın mahkemeden uzakla şması

MADDE 194 -(1) Mahkemeye gelen san ığın duruşman ın
devam ı süresince hazır bulunmas ı sağlan ır ve savuşmas ın ın
önüne geçmek için mahkeme gereken tedbirleri al ır.

(2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gel-
mezse, önceden sorguya çekilmi ş ve artık hazır bulunmasma
mahkemece gerek görülmezse, dava yokluğunda bitirilebi-
ur.

AÇIKLAMA Madde, CMUK'un 224. maddesinin kar şılığı
olup günümüz Türkçesine uyarlanarak söz konusu maddeye
paralel olarak yeniden düzenlenmi ş tir. Yeni düzenlemede,
mahkemece sanığm nezaret altına ald ırılabileceğine ilişkin
224. maddenin birinci fıkrasmırt son cümlesi, "gereken tedbirler"
teriminin sanığın gözetim altma alınmasın ı da kapsadığı ge-
rekçesiyle metne alınmam ıştır. Bu husus madde gerekçesinde,
"savuşmas ın ı n önüne geçmek için al ınacak tedbirlere, san ığı n göze-
tim altına alı nmas ı da girer" şeklinde ifade edilmiştir. Bu nedenle
madde, uygulama aç ısmdan bir değişiklik getirmemiştir.

CMK m. 193'e ve aç ıklamasına bakınız.

Sanığın yokluğunda duruşma

MADDE 195 - (1) Suç, yaln ız veya birlikte adli para ce-
zasm ı veya müsadereyi gerektirmekte ise; san ık gelmese bile
duru şma yapılabilir. Bu gibi hallerde san ığa gönderilecek
davetiyede gelmese de duru şmanın yap ılacağı yazılir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 225. maddesinin
karşılığı olup TCK'ya uygun olarak yeniden düzenlenmesin-
den ibarettir.
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Madde, duruşmanm yüze kar şılığı ilkesinin ve bu bağ- KAMU
lamda duruşmada sanığm haz ır bulunma zorunlulu ğumm DAVAS İ N İ N
(m. 193), istisnalar ından birini düzenlemektedir.	 Sürü ııMsi

Suçun cezas ının maddede belirtilen nitelikte olmas ı ,
samğa duruşma gün ve saatinin bildirilmesi zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz. Ayrıca bildirimin, usulüne uygun olarak
yap ılmas ı da şarttır. Bununla beraber geçerli bir tebligata
rağmen sanığın gelmemesi halinde yokluğunda duruşma
yapılabilmesi, davetiyede, "gelmese de duru şma yap ı lacağın ın
yazı lnıış olmas ı na" ba ğlıd ı r.

CMK m. 193'ün aç ıklamasma ve aynca 175,176/2,3,4,257
ve Teb.K m. 9'a bak ınız.

Sanığın duruşmadan bağışık tutulmas ı

MADDE 196 -(1) Mahkemece sorgusu yap ılmış olan sanık
veya bu hususta sanık tarafmdan yetkili kil ındığı lüllerde mü-
dafii isterse, mahkeme san ığı duruş mada hazır bulunmaktan
bağışık tutabilir.

(2) Sanık, alt sm ırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasm ı
gerektiren suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya
çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet Savc ısı ile
sanık ve müdafiine bildiriir, Cumhuriyet Savc ıs ı ile müdafiin
sorgu s ıras ında haz ır bulunmas ı zorunlu değildir. Sorgusun-
dan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek
isteyip istemediği sorulur.

(3)Sorgu tutanağı duruşmada okunur.

(4) Yukarıdaki fılcralar içeriğine göre sanığm ayn ı anda
görüntülü ve sesli iletiş im tekniğinin kullanılmas ı suretiyle
sorgusunun yap ılabilmesi olanağmın varlığı hMinde bu yön-
tem uygulanarak sorgu yap ıl ır.
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KAMU	 (5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer
DAVAS1N İ N nedenlerle yarg ılamanın yap ıldığı yarg ı çevresi d ışmdaki bir

YÜRÜtÜLMES İ hastahane veya tutukevine nakledilmi ş olan sanığın, sorgusu
yap ılm ış olmak koşuluyla, haz ır bulundurulmas ına gerek
görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar
yenilebilir.

(6) Yurt dışında bulunan san ığın, belirlenen duruşma ta-
rihinde haz ır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce
duruşma aç ılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yap ılabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK' un "sanığı n dıırv şn ı adan mı-
reste tutulmas ı" baş lığmı taşıyan 226. maddesinin kar şılığı olup
Adil yargılanma ilkesi, AIHM kararlar ı ve Kanunun sistematiği
dikkate almarak yeniden düzenlenmi ş tir.

Maddenin birinci f ı kras ı, CMUK'un 226. maddesinin
birinci aras ına paralel olarak düzenlenmiştir. Bu hükümle,
sanığın duruşmadan ba ğışı k tutulmas ı konusundaki genel
kural ortaya konmaktad ır,

tkinci fıkra, 226. maddenin 2 ve 5. f ıkraların ı bir arada
düzenlemekle birlikte bundan oldukça farklı hükümler içer-
mektedir. Söz konusu fıkralar, a ğır cezal ı suçlar ın dışında
kalan suçlar bak ım ından istinabe suretiyle sorgu yap ılmas ına
imkan veriyordu. 765 say ıh Türk Ceza Kanunu'nun kabul etti ği
"ağı r hapis, hapis ve hafif hapis cezası" ay ırıını 5237 say ı l ı Türk
Ceza Kanunu ile kald ırılmış, suç say ılan eylem için hürriyeti
bağlay ı cı ceza olarak "hapis cezas ı " öngörülmü ştür. Bu nedenle
istinabe suretiyle sorgu yap ılabilecek suçların yeniden belir-
lenmesi gerekmiş tir.

Bu hükme göre sorgusunun istinabe suretiyle yap ı labil-
mesi için, sanığa yüklenen suçun cezas ınm alt s ın ırı , beş y ıldan
az olmalıdır. Bir başka ifadeyle alt sm ırı beş y ıl veya daha fazla
olan suçlarda san ık sorgusunun, istinabe suretiyle yap ılmas ı
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kabul edilmemiş tir. Bu tür sorgu için, aynca san ığın kabulü KAMU
de şarttır. Bu nedenle sorgudan önce sanığa, ifadesini hükmü DAVASININ
verecek olan mahkeme huzurunda vermek isteyip istemedi ğ i YÜRÜTÜLMES İ
sorulacaktır.

Sorgu tutanağının duruşmada okunacağına ilişkin 3. fıkra,
226. maddenin 6. ükras ı ile ayn ıd ır.

Dördüncü filcra, tamamen yeni bir düzenlemedir; adil yar-
gılanma ilkesi de gözetilerek teknolojiden, olanaklar elverdi ğ i
ölçüde adaletin de yararlanmas ı düşüncesine dayanmaktad ır.
Bu hükme göre istinabe suretiyle sorgu, olanak varsa, aynı
anda görüntülü ve sesli iletişim tekniği kullan ılmak suretiyle
yapılınandır. Bu yöntemin uygulanmas ıyla, adil yargılanmanm
da gereklerinden biri olan, hakimlerin, hüküm vermeden önce
sanığı bizzat görmelerinin sağlanmas ı amaçlanmıştır.

Beş inci fıkra, CMUK 226. maddeye 12.6.1979 tarihli ve
2248 say ıl ı kanunun 4. maddesi ile eklenip 7.11981 tarihli ve
2369 sayılı kanunun 7. maddesi ile de ğiştirilen son fıkra ile
tamamen paraleldir.

Maddenin altıncı fıkras ı yeni düzenleme olup yurt dışında
oturanların sorgularm ın yap ılmasında kolayl ık sağlamakta-
d ır.

8.09.1971 tarihli ve 1481 sayı l ı Asayişe Müessir Bazı Fiil-
lerin Önlenmesi Hakkmda Kanun hükümleri dairesinde silah
kullanmalar ı nedeniyle haklar ında dava aç ılan sanık polis ve
jandarmalar, işlendiği iddia olunan suçun cezas ınm alt smır ı
beş yılın üstünde bile olsa, duruşmadan vareste tutulabilirler
(1481/m. 3).

CMK m. 37,147,188/1, 191/3'e bakm ız.
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	KAMU	 Sanığın müdafi gönderebilmesi
DAVAS İ N İ N

	

yiiRÜrüursi	 MADDE 197- (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafü bütün
oturumlarda haz ır bulunmak yetkisine sahiptir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 227. maddesinin
uygulamada yarattığı tereddütleri ortadan kald ırmak ve
savunma hakkının k ıs ıtlanmas ı sonucunu doğuran uygula-
malara son vermek amac ıyla, söz konusu madde hükmünün
daha açık bir şekilde ifade edilmesinden ibarettir. Bu hüküm,
H-IAS m. 6/3-dde ifadesini bulan, müdafi arac ılığıyla savunma
hakkmı güvence altına almaktadır. Bu nedenle, san ık gelmese
de, duruş ma gün ve saatinin müdafiye tebli ği ve duruş maya
kabulü zorunludur.

CMK m. 2/l-cj93,194,195j96,198/2'ye bakm ız.

San ık hazır bulunmaks ızı n yap ı lan duru şmada eski
hüle getirme koş ulu

MADDE 198 - (1) Duruşma, san ık hazır bulunmaksızın
yapıhrsa, mahkemenin karar ve iş lemlerinin kendisine tebliği
tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçmesinden do ğan
sonuçları gidermek için san ık, kanuni nedenlere dayanarak,
mahkemenin o karar ve iş lemleri hakkmda eski h.Me getirme
isteminde bulunabilir.

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan ba ğışık
tutulmuş veya müdafii arac ı lığıyla temsil edilmek yetkisini kul-
lanm ış olursa artık eski hie getirme isteminde bulunamaz.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 228. maddesinin kar şı lığı
olup günümüz Türkçesine uyarlanarak yeniden düzenlen-
miştir.

Duru şmada san ığın hazır bulunmas ı, !HAS nt 6 ile gü-
vence altına alınan adil yargilanma ilkesi ve savunma hakk ının
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gereği olduğundan, sanığın yokluğunda yap ılan iş lemlerin, KAMU
kendisine bildirilmesi gerekmektedir. Ancak yap ılan işlemlerin DAVA5NIN
bildirilmiş olmas ı, yarg ılamanın hakkaniyete uygun yap ıld ı- YÜRÜTÜES İ
ğın ın kabulü için yeterli değildir. Ayrıca bu işlemlere karşı
sanığa, kanun yoluna ba şvurma olanağının da sağlanmas ı
gerekir.

Bu maddeye göre eski hale getirme isteminde bulunulabil-
mesi için, iki koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.
Ilk olarak saşğih yokluğunda yap ılan duruşmada, başvuruda
bulunulması süreyle sm ırlı kanun yoluna tabi bir karar alınmış
olmalıd ır. Ikinci koşul, sanığın duruşmada hazır bulunmamas ı
kendi isteği dışında, yani mahkemece hakl ı görülebilecek bir
nedene dayanmalıdır.

Eski hale getirme dilekçesi, CMK m. 41/2'ye uygun olarak
hazınlan ıp kararın tebliğinden itibaren bir haftal ık süre içinde
yargılamayı yürüten mahkemeye verilir.

İ kinci fıkrada ise sanığın bu hakk ın ı kullanamayacağı
durumlar gösterilmi ştir;

CMK m. 40, 41, 42, 191, 193, 194/2, 196, 200, 204, 203,
252/ef ye ve bu maddelerin aç ıklamalarına bak ınız.

Sanığın zorla getirilebilmesi

MADDE 199 - (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasma
ve zorla getirme karar ı veya yakalama emriyle getirilmesinte
her zaman karar verebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 229. maddesinin kar şıhğı
olup günümüz Türkçesine uyarlanarak yeniden düzenlen-
miş tir.

Sanığın zorla getirilmesi karar ı ve bunun yerine getirilmesi
CMK m. 146'da hükme ba ğlanmış tır. Bu nedenle bu maddeye
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KAMU göre verilecek zorla getirme karar ı, söz konusu madde hüküm-

	

DAVAS İ NIN	 lerine uygun olarak verilmeli ve yerine getirilmelidir.

	

YURU1U[FSl 	
CMK m. 90, 94, 98/3, 146, 176/2, 193, 194,196'ya bak ı-

nız.

Sorgu s ırasında sanığın mahkeme salonundan ç ıkan-
labilmesi

MADDE 200 -(1) San ığm yüzüne karşı suç ortaklarmdan
birinin veya bir tanığm gerçeği söylemeyece ğinden endişe edi-
lirse, mahkeme, sorgu ve dinleme s ırasında o sanığın mahkeme
salonundan ç ıkar ı lmasına karar verebilir.

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve ge-
rektiğinde içeriği anlatılır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 240. maddesinin kar şılığı
olup günümüz Türkçesine uyarlanarak yeniden düzenlen-
miş tir.

Madde, duruşmanın yüzyüzelik, sözlühik ve tartış mal ı l ık
ilkelerinin, sanığın suç ortaklarından birinin veya bir tanığm
gerçeği söylemeyeceğinden endişe edilmesi durumunda uy-
gulanma biçimini göstermektedir.

Sanığa okunan ifade tutanaklar ının içerikleri değil, din-
lenen kiş inin kimliği yoklu ğunda tespit edilmiş ise kimlik
bilgileri de okunmal ıd ır. Ifadeye karşı diyecekleri sorulmal ı
ve bu konudaki savunmas ı tutanağa yazılmalı dır. Ayr ıca din-
lenen kişiye sorulmak üzere sanığm soru yöneltmesine imkan
tanrnmand ır. Aksi halde savunma hakk ı k ıs ıtlanm ış olacağı .
gibi İİ-tAS m. 6'nm ihlali de söz konusu olabilir.

CMK m. 57/3, 193, 198, 203, 204, 215'e bak ınız.
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Doğrudan soru yöneltme
	 KMU

MADDE 201 -(1) Cumhuriyet Savc ıs ı, müdafi veya vekil DAVASIMN
s ıfatıyla duruşmaya katılan avukat; sanığa, katilana, tan ıklara,
bilirkişilere ve duru şmaya çağr ılmış diğer kiş ilere, duru şma
disiplinine uygun olarak do ğrudan soru yöneltebilirler. San ık
ve katılan da mahkeme başkan ı veya hakim aracılığı ile soru
yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildi ğinde sorunun yö-
neltilmesinin gerekip gerekmediğirıe, mahkeme ba şkanı karar
verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti
olu ş turan hakimler, birinci f ıkrada belirtilen ki şilere soru
sorabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 232-235. maddelerinde
düzenlenen delillerin ortaya konulmas ı, tanık ve bilirkişilere
doğrudan soru sorulmas ını düzenleyen hükümlerini bir arada
düzenlemektedir.

CMUK'un 232. maddesi, C. Savc ıs ı ve müdafinin bilirkişi
ve tanıklara karşılıkl ı sorgulamaların ı düzenlemişti. Bu hükme
göre, C. Savc ıs ı ile müdafinin, iddia ve savunma tan ıklar ı ıle
bilirkişilerin "dinlenme/erini ve istiza" (dinlenmelerini ve sorgu-
lamak) istediklerini birlikte bildirmeleri üzerine, başkan buna
izin vermek zorunda idi. Bu takdirde, savc ı tarafından gösteri-
len tanıklar ı sorgulama önceli ği savc ıya, san ık tarafından gös-
terilen tan ıklara sorgulama önceli ği ise, müdafiye verilecektir.
Bu sorgulama tamamland ıktan sonra başkan da bu kişilere
gerekli gördüğü soruları sorabilecektir. Dikkat edilecek olur-
sa burada sorgulamak söz konusudur. Sorgulama, ku şkusuz
soru sormay ı da kapsamaktad ır. Bu düzenleme, sorgulamayı
içermesi sebebiyle çapraz sorguya .daha yak ınd ır.

Bu madde ise, Cumhuriyet Savc ısı, müdafi ve katılan vekili
avukatın tan ıklara, bilirkişilere ve mahkemeye ça ğrılmış olan
diğer kişilere doğrudan soru yöneltme hakk ı tanımakta, fakat
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KMkIJ sorgulama yetkisi vermemektedir. Bir ba şka ifadeyle maddede
DAVS İ N İN çapraz sorgunun temelini teşkil eden sorgulamadan söz edil-

YÜROJÜIAkES İ memiş tir. Sorgulama mahkeme ba şkanı veya hakim tarafmdan
yap ıldıktan sonra dinlenen ki şilere soru sorulabilecektir.

Ancak soru, duruşma disiplinine uygun olarak yönel-
tilecektir. Maddede, duruşma disiplininden ne anlaşılmas ı
gerektiği konusunda açıklık yoktur. CMK m. 192'de, mahkeme
başkan veya hakimin duru şmayı yönetme ve delillerin ikamesi
görevinden, 203. maddede ise, duru şmanm düzenini sağlama
ve bu bağlamda alabileceği tedbirlerden söz edilmektedir. Bu
hükümler dikkate ahndığmda, ba,5kari veya hakim, duru şma-
nın düzenini bozmamaları kayd ıyla, C. Savc ıs ı ile müdafi ve
katılan vekili avukatın, tanık ve bilirkişiye soru yöneltmelerine
izin vermek zorundad ır.

Maddede soru sorma s ıras ı gösterilmemiş olmas ı bir
eksikliktir.

Soru yöneltilmesine itiraz, soru yöneltilmesine kar şı
ç ıkılmas ı şeklinde anlaşilmal ıd ır. Bu durumda sorunun yöne!-
tilmesinin gerekip gerekmedi ğine mahkeme başkan ınca karar
verilecektir. Başkan ın kararmm hukuken kabul edilemeyeceği
ileri siirülürse mahkeme bu hususta bir karar verecektir.

Maddenin ikinci fıkrasmda ise kurul halinde görev yapan
mahkemelerde, üyelere de soru sormak hakk ı tan ınmakta-
d ır.

Her ne kadar madde gerekçesinde bu hükmün "savunma
hakkın ı güçlendinci ve avukatın daha enerjik ve etkin olmas ı n ı sağ-
tayan" bir nitelik taşıdığı belirtilmiş ise de, bu gerekçe, madde
içeriğiyle bağdaşmamaktad ı r.

Mahkemenin delil ara ştırma yetkisi bak ımmdan her iki
Yasa aras ında fark bulunmad ığı halde, önceki Yasan ın sa-
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vunmaya verdiği bir hakk ı s ın ırlandıran bu hükmün, yenilik
getirip getirmedi ği herhalde tartışılacaktır.

Öğretide bu hükmün, Avrüpa insan Haklar ı Sözleşmesi'nin
tanıkların dinlenmesine ili şkin ilkelerini iç hukuka aktarmak
amacıyla düzenlenmiş ölabileceği, ancak çapraz sorguyu değil,
taraflarm doğrudan soru sormas ını içerdiği ve soru sorabile-
cek kişilerin kapsammı genişlettiği kanaati hakimdir. Ancak
Türk muhakeme sisteminin çapraz sorgunun uygulnmas ına
elverişli olmadığı ve daha önce ba şkan taraf mdan dinlenmi ş
olanlara soru sormanm büyük bir kazanç sa ğlamayşca ğı haklı
olarak ileri sürü1mektedir. 11 Bazı eserlerde de çapraz sorudan
söz edilmekte, fakat 201. madde ile düzenlenen do ğrudan
soru sorma hakkmm teknik anlamda çapraz sorgu olmad ığı
vurgulanmaktad ır2° Buna karşılık 5271 say ılı kanunun çapraz
sorguyu getirdiği de ileri sürülmü ştür.`

-Çapraz sargu,gerçeğe ıilaşmada, tan ık, bilirkişi, iutanakdüzen-
leyicisi gibi, hükme varmak için duru şmaya çağnlrnış olan kişilerin
doğru söyleyip söylemediklerinin s ı nanmas ı tekniği" olduğundan,
kişi beyanda bulunduktan sonra ona soru sormak çok anlaml ı
olmayacaktır. Üstelik, tanık önceki beyan ından dönmemek
için duru şmaya, sorulmas ı muhtemel sorulara kar şı belki
de haz ırlanmış olarak gelecektir. Maddedeki doğrudan soru
sormaya ilişkin düzenleme de ele ştirilmektedir. Bu konuda

" Centel, Nur, "Adil Yarg ılanma Hakkı İle Silahlar ın Eş itliği Bağ la-
m ında Savc ılık ve Savunma" adlı Tebliğ. Bir Adli Organ Olarak
Savc ı lı k, TBB Yay ını, Ankara 2006,5. 205.
Oztürk Bahri, Erdem M. R., S ırma Özge, Saygılar Yasemin, Ceza
Muhakemesi Hukuku, s. IV, 125, 555.
Canak, Erkan, Çapraz Sorgu, Vedat Kitapç ıl ık, Istanbul, 2006.
Kunter/Yeııisey, karşılıkl ı sual sorma kurumunu, "çapraz sorgu"
olarak adland ırniakla birlikte, bu müessesenin Mehaz kanuna
Anglosakson hukukundan geçtiği fakat hem ülkemizde hem de
Almanya'da uygulanınadığına, bizim sistemimize uymad ığına
işaret etmektedir (s. 1003, No 53.16-111 (474) dn 26).
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Güncel Hukuk'ta yay ımlanan Teoman Ergül'ün makalesi
önemi nedeniyle özetlenerek al ınm ış tır.

Makalede; Adil/düzgün  yargdama hakk ı n ı n bir öğesi olarak
"silahları n eşitliği" ilkesinin uygulamas ı niteliğindeki "çapraz
sorgu"nun sadece ceza yarg ılamas ı n ı n bir enstrüman ı olarak dü şü-
nülmemesi" gerektiği, "Çapraz sorgu"yu sadece ceza yarg ılarnas ı n-
da geçerli olarak kabul etmenin kun ı nı u ıı as ıl amac ı n ı anlamamakla
eş değer" olduğu vurguland ıktan sonra sistemin etkin olarak
uygulanabilmesi için gerekli koşullar şöyle s ıralanmaktad ır.

İlk olarak tanığın, bilgisinin doğru olup olmadığın ın or-
taya ç ıkabilmesi için öncelikle iddia makam ı ile savunma eşit
koşullarda bulunmal ıd ır. Bir baş ka ifadeyle "silahlann eşitliği"
ilkesine uygun fiziki ve psikolojik bir ortam ın sağlanmas ı ge-
rekir. Halbuki savc ı ile savunmanm konumları ayn ı değildir.
"Dosyayı düzenleyen savc ı lık makam ı, duru şma salonunda hfikimle
yan yana, diz dize ve göz gözedir. Ço ğu kez hökimin görmediği
duruşma düzensizliklerine de karşı çıkabilir, müdahale edebilir. 0
iddianame ile fikrini söyle ıniş tir. iddias ı n ı ispat için başka bir çaba
da göstermek zorunda hissetmez kendini." Ayrıca hakimle ayn ı
kürsüde oturan savcının soracağı sorunun psikolojik etkisi,
savunmaya oranla daha farkl ı olacaktır. Bu nedenle duruşma
salonlar ının çapraz sorgu için uygun hale getirilmesi şarttır.

İkinci önemli sorun, "çapraz sorgu, ritüellerine uygun olarak
yapıldığı takdirde, A merikan filmlerinde gördü ğü ınüzden daha fazla
kişilik çatışmalarına, komplekslere neden olabilecek bir yön ten ıdir."
Amac ı, Anglo Sakson sisteminde jüriyi etkilemeklir.

Ülkemizde, duru ş may ı yürüten heyet veya hM<im elin-
deki dosyay ı inceleyerek duru şmaya ister istemez bir önyargı
ile ç ıkmaktad ır. Bu durum çapraz soru aç ıs ından bir engeldir.
Hakimin duruşmadan edineceği kanaatle hüküm vermesi söz-
de kalmaktad ır. "Fransa'da hdkin ıin dosyay ı sadece duruşmada
gördüğü bilgisine ı nan ırsak, bizde dosyayı iyi incelemiş lıdkimin
kutsanmas ın ın yargılama diyalektiği açı s ından bir anlan ıı bulun-
mamaktadır. Çapraz sorgu da eskilerin deyimi ile "mezbuhane" bir
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çaba olarak kalacakt ı r. Çünkü ulaşı lacak hedef, bir bak ı ma hüküm,	 MU
silahlardan söz ettiğiınize göre, ona uygun bir deyi m/e çok önceleri 	 DAVASININ

karşı tarafça, dü ş man kuvvetlerce işgal edilmiş tir."	 YÜRÜTÜLMES İ

Bir diğer koşul ise tutanak düzenidir. Bugünkü tutanak
düzeninde, tan ığm söyledikleri tutanağa aynen geçmemek-
te, hakim tarafından yazdır ılmaktad ır. Böyle bir durumda
doğrudan sorgu veya çapraz sorgu etkin olamayacakbr. Soru
ve al ınacak cevap önemini yitirecek; yarg ıcın anlayışına,
algılamasma ve ifade yeteneğine bağlı olarak tutanağa geçi-
rilecektir.

Bu nedenle tutanak düzeni de ğiş tirilmeli, duruşmada
dinlenen kişilerin beyanlar ı, teknik sistemler kullan ılarak
tutanağa aynen yaz ılmal ıd ır. Bu konuda mahkemelerin i ş
yükü bir mazeret olarak ileri sürülınemeli, usul kanuniar ında
silahlarm eşitliği ilkesine uygun yeni düzenlemeler mutlaka
yap ılmandır.182

CMK m 2/c,d, 59/2,68,192, 203/1, 216, 239'a bakm ız.

Tercüman bulundurulacak MIler

MADDE 202- (1) Saııık veya mağdur, meram ını anlatabi-
lecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; mahkeme taraf ından atanan

lu Ergül, Teoman, Çapraz Sorgu, (Makalenin tam metni ıçin bkz.
Güncel Hukuk, Temmuz 2006); TBB Ba şkam Özdemir Özok da
Bir Adli Organ Olarak Savc ı l ık sempozyumu aç ış konu şmas ında,
Avrupa Birliği ilerleme ve istişari ziyaret raporlannda iddia ve
savunma aras ındaki ilişkilerde silahlar ın eş itliği ilkesinin uygu-
lanması gereğinin vurguland ığma işaret ederek "öncelikle savcı l ı k
makam ıyla yargı lama makam ı n ın sergilediği birlikteliğin mümkün ol-
duğu kadar sonland ı rı lnı as ı ve yarg ı lama içindeki iddia-savunma, say

-cı -avukat ilişkilerinin de silah/ann e şitliği ilkesi doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi gerektiğini" belirtmiştir.
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KkU tercüman arac ıhğıyla duruşmadaki iddia ve savunmaya ili ş kin
DAVASININ 	 esasli noktalar tercüme edilir.

YÜRÜTÜlMESİ
(2)Engellı olan sanığa veya mağdura, duruşmadak ı iddia

ve savunnaya ilişkin esaslı noktalar, anlayabilecekleri biçimde
anlatılir.

(3)Bu madde hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen
şüpheli, ma ğdur veya tan ıklar hakkında da uygulan ır. Bu
evrede tercüman, hakim veya Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından
atanir.

AÇIKLAMA: CMUK'un 252. maddesinde sadece sa-
n ı k için tan ınan bu hak, Tasar ı da, ma ğdurun korunmas ı
ilkesinin gereği olarak ona da tanınmış ve "san ık veya suçun
mağdurı? Türkçe bilrniyorsa" ibaresine yer verilmişti. Adalet
Komisyonu'nca, bu ifadenin önüne "meranıı n ı anlatabilecek
kadar" ibaresi eklenmiştir. Böylece, bu hak yeterli derecede
Türkçe bilmeyenler bak ım ından da geçerli hale gelmiş tir. Ta-
sarida yer alan "sağır ve dilsiz" ibaresi Adalet Komisyonunca
çıkarılarak "Engelli olan" ibaresi getirilmiş tir.

Tercüman bulundurma hakkın ın, adil yargılanma hak-
kmm gereklerinden biri olduğu gözden ırak tutulmamalıd ır.
Maddenin yanlış biçimine göre sadece son soru ş turma evresi-
ne ilişkin olan bu hakkı AIHM, "Pair trial" ilkesine dayanarak,
soruş turma evresini ve kabahatleri de kapsayacak şekilde
geniş letmiş tir. Yüksek Mahkemeye göre "san ı k duruşmada
kullamlan dili anlanuyorsa" ifadesi, sadece bir tercümanm yar-
d ımından yararlanma hakkmın şartların ı düzenlemekte ise de,
bu hakkın kapsam ını belirlemektedir.183

İHAS m. 6/3-e; AY m. 36/1; CMK m. 56/2, 147, 191/3'e
bakınız.

183 Öztürk/Almanya Davas ı, 1985. 62 (Schroeder/Yenisey/Peukert,
s. 26/39,90/109).
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Duruşman ın Düzen ve Disiplini

Hakim veya ba şkan ın yetkisi

MADDE 203 -(1) Duru şman ın düzeni, mahkeme ba şkanı
veya lükim tarafmdan sağlanır.

(2)Mahkeme başkan ı veya Mkim, duru şmanm düzenini
bozan kişinin, savunma hakkın ın kullanılmas ın ı engellernemek
koşuluyla salondan ç ıkarılmas ın ı emreder.	 -

(3) Kişi dış ar ı ç ıkarılmas ı s ırasmda direnç gösterir veya
karışıklıklara neden olursa yakalan ır ve hakim veya mahkeme
tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhal dört
güne kadar disiplin hapsine konulabilir. Ancak çocuklar hak-
kmda disiplin hapsi uygulanmaz.

AÇIKLAMA: Duru ş man ın düzenin sağlanmas ı ve du-
ruşmay ı yöneten hakim veya ba şkan ın bu konudaki yetkileri
CMUK m. 378' de düzenlenmiş, 379. maddede de duru şnıan ı n
düzenini bozan kimselere verilebilecek disiplin niteliğindeki
ceza hükümlerine yer verilmiş ti.

Madde, CMUK da öngörülen geçici tutuklama, hafif hapis
ve hafif para cezaların ı, disiplin hapsi cezas ı olarak değiştirmiş ,
avukatlara ve çocuklara disiplin hapsi verilemeyeceğini de
hükme bağlamı.ştır.

Avukatlara disiplin hapsi verilemeyeceğine ilişkin hüküm,
Adalet Komisyonunda 30.11.2004 tarihinde yap ılan görüşme
s ıras ında verilen önerge ile kabul edilmiş tir. Görü şmelerde,
avukatların duruşma salonundan ç ıkarılmamalar ı gerektiği hu-
susunda düzenleme yap ılmas ına ilişkin önergeler, duruşmamn

KAMU
DAV AS İ N İ N

yüRürülAkFsi
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düzenini bozan kimseye, s ıfatı ne olursa olsun ayrıcalik tan ın-
masm ın uygun olmayaca ğı düşüncesiyle reddedilmiş tir.

CMK m. 192/2,200,204, 252/e,f ye bak ın ız.

Sanığın dışan çıkarılmas ı

MADDE 204 - (1) Davran ış lar ı nedeniyle, hazır bulun-
masmın duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye
sokacağı anlaşıldığmda san ık, duruşma salonundan ç ıkanl ır.
Mahkeme, sanığın duruşmada haz ır bulunmas ın ı dosyan ın
durumuna göre savunmas ı bakım ından zorunlu görmezse,
oftırumu yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığm mü-
dafil yoksa, mahkeme barodan bir müdafi görevlendirilmesini
ister. Oturuma yeniden al ınmasına karar verilen sanığa, yok-
luğunda yapılan işlemler aç ıklan ı r.

CMUK. Madde 379

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 379. maddesinin kar şılığı
olmakla birlikte, IHAS m. 6/3-c hükmü, adi] yargılanrna hakkı
ve Kanunun sistematiği gözetilerek günümüz Türkçesiyle
yeniden düzenlenmiştir.

Madde, hem sanığm duruşma salonundan ç ıkar ılmas ın ın
koşullar ın ı göstermi ş hem de bu durumdaki san ığın savun-
masm ı düzenlemiş tir. Bir başka ifadeyle maddede, sanığın
duruşmada mutlaka haz ır bulunmas ı gerektiği ilkesinin istis-
nalarmdan biri söz konusudur.

Maddenin birinci fıkrasmm ilk cümlesinde, sanığın duruş-
ma salonundan ç ıkar ılmasmm koşulları gösterilmiştir. CMUK
m. 379, duruşmanın disiplinini bozan herkes bakım ından genel
bir düzenleme içermektedir. Söz konusu maddede "mahkemeye
karşı münasip 0/nı aian bir kavil" (söz) veya fili (eyle ın)'de bulun-
mak, duruşma salonundan çıkarılmak için yeterli görülmü ştür.
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Buna karşılık 204. maddede sadece san ık bak ımından düzen-
leme yap ılmıştır. Ayr ıca, duruşma salonundan ç ıkarma ve
duruşmanm yoklu ğunda yürütülmesi sebebi de farkl ıd ır; 204.
maddeye göre duru şma salonundan ç ı karılmas ı için sanığın
davranışlarının, hazır bulunduğu takdirde duruşmanm düzen-
li yürümesini tehlikeye sokaca ğm ı gösterecek boyuta ula şmas ı
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle san ığın davranışlarından,
duruşmanın düzenli yürümesinin tehlikeye girece ği sonucu
çıkanlabilmelidir. Sanığın davranışlarının duruşmanm düzenli
bir şekilde ytirütülmesini tehlikeye sokup sokmayaca ğmm
takdiri, kuşkusuz mahkeme başkan ı veya hakime aittir. Ancak,
sanığın sergilediği somut söz ve hareketlerden, mant ıken böyle
bir sonuç ç ıkar ılabilmelidir. Samğın davranışlarından bu so-
nuç çıkar ılam ıyorsa, duruşnıanm disiplinine uygun olmayan,
saygıs ızl ık teşkil eden tek bir söz veya bir davran ış söz konusu
ise bu madde de ğil, 203. madde uygulanmal ı dır.

Halbuki CMUK m. 379'da, sonraki oturumda "durnşnıayz
önemli ölçüde aksatacak davran ış/ara devam cdeceği"nin anlaşılma-
s ı, sanığın yokluğunda duruşmaya devam olunmasma karar
verilmesi için yeterli görülmü ş tü. Bu hüküm, ayn ı davranış -
larda bulunan müdahil bak ımından da geçerli idi. Fakat, bu
karar esasa ili şkin iddia ve savunmaya engel olacak biçimde
uygulanamayacaktı .

Her iki düzenleme arasında disiplin yaptırımı bakım ından
da farkl ı l ı k vardır. CMUK m. 379'da, duruşmanm disiplinir ıi
bozan kişiye uygulanacak yapt ırım, geçici tutuklama ve bunun
sonunda verilecek olan ve "inzibati" bir nitelik taşıyan hafif
hapis veya hafif para cezas ı idi. Ayr ıca uygulanacak disiplin
cezas ı bak ım ından, bu tür davran ış ta bulunan kimsenin da-
vadaki konumu dikkate almmam ıştı . CMK m. 204'de, san ığın
duruşma salonundan ç ıkarılmas ı dışında ayrıca disiplin ceza-
s ından söz edilmemiş olmakla birlikte, sanığın davranışm ın
niteliğine göre 203. maddeye göre disiplin cezas ı verilmesi de
mümkündür.
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KAMU	 Başkan veya hakim, bu maddeye göre duru şma salonun-
OAVSININ dan d ış ar ı ç ıkar ılmış olan sanığm duruşmada hazır bulunma-

YÜRÜTÜLMES İ smı savunmas ı bakım ından zorunlu görmezse, kendisine bir
avukat görevlendirilmesi suretiyle duru ş maya devam edip
bitirecektir.

Yokluğunda yapılan işlemlerle ilgili olarak sanığın, 198.
madde gereğince eski hale getirme isteminde bulunabileceğini
de belirtmek gerekir.

Bu gibi durumlarda müdafi görevlendirmeden duru şmaya
devam olunmas ı halinde, hakkaniyete uygun bir yarg ılamadan
bahsedilemeyeceğinden, IHAS m. 6/3'ün ihlali söz konusu
olabileceği gibi, samğm savunma hakk ı da kıs ıtlanm ış olur.

Görevlendirilen müdafiin, kat ıldığı oturumda, savunma
bak ımmdan, Kanunun müdafle tan ıdığı tüm yetkilere sahip
olduğunu kabul etmek gerekir. Me ğerki sanığm oturuma
alinmasma karar verilmi ş olsun.

Müdafi görevlendirme, 150. maddedeki usule göre ya-
p ılacaktır.

İHAS m. 6/3-c; CMK m. 149/3,I50,156/3,200,203,252'ye
ve Av.IC m. 176-179'a, TÜR AYY. hükümlerine bak ın ız.

Duruşma s ıras ında işlenen suç hakkında işlem

MADDE 205 - (1) Bir kimse, duru şma s ırasmda bir suç
işlerse, mahkeme olay ı tespit eder ve bu hususta düzenleye-
ceği tutanağı yetkili makama gönderir; gerek görürse failin
tutuklanmas ına da karar verebilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK nun 380. maddesindeki
düzenlemenin günümüz Türkçesine uyarlanmas ından iba-
rettir.
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Tutanağm gönderileceği yetkili makam, soruşturma yap- KNU
maya yer itibariyle yetkili C.savc ılığıd ır. iş lenen suç, soru ş tıı-	 DAVASININ
rulmas ı ve kovuş turulmas ı izne bağ l ı suçlardan ise, tutanak YÜRÜTÜlMES İ
izin vermeye yetkili makama gönderilir.

İvladdede, faitin tutuklanmasma karar verilebilmesi, "mah-
kemenin gerek gönnesi" koşuluna bağlanmış tır. Bu ifade, her
türlü suç ve durumda tutuklama kararı verilebileceği şeklinde
yorumlanmamat1d ır.' 54 işlenen suçun 100. maddede say ılan
katalog suçlardan olmas ı gerekmemekle birlikte, tutuklama
kararı verilebilmesi için gerekli olan ve söz konusu maddenin 2.
fıkrasında sayılan tutuklama nedenlerinden birinin bulunmas ı,
buna karşılık tutuklama yasağınm (m. 100/4) bulunmamas ı
şarttır. Ayrıca onbeş yaşın ı doldurmamış çocuklar hakk ında
üst sınırı beş y ıl ı aşmayan hapis cezas ını gerektiren fillerin-
den dolay ı tutuklama karar ı verilemez (ÇKK m. 21). Keza
işin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile
ölçülü olmaması halinde de tutuklama karar ı verilmemelidir
(nt 100/1 (ikinci cümle).

CMK m. 101/1, 203, 252/1-f ye bak ın ız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulmas ı ve Tartışılmas ı

Delillerin ortaya konulmas ı ve reddi

MADDE 206 - (1) San ığın sorguya çekilinesinden sonra
delillerin ortaya konulmasma ba şlan ır. (Ek cümle: 25.5.2005

- 53531111. 29 Üe 85 Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz

184 Aksi görüş için bkz., Şahin, s. 588 (m 205 aç ıklamas ı).
le Deği şiklikten önce maddenin birinci f ı kras ı "(7) Sanığın sorguya
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KAM U olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yap ılamam ış olmas ı,
DAVAS İ NIN delillerin ortaya konulmas ına engel olmaz. Ortaya konulan

YÜRÜrÜLMESİ	 deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir.

(2) Ortaya konulmas ı istenilen bir delil a ş a ğıda yaz ı l ı
lüllerde reddolunur:

a) Delil, kanuna ayk ır ı olarak elde edilmi şse.

b) Delil ile ispat edilmek istenilen olay ın karara etkisi
yoksa.

c) İstem, sadece davayı uzatmak maksad ıyla yapılmışsa.

(3) Cumhuriyet Savcıs ı ile san ık veya müdafii birlikte r ıza
gösterirlerse, tan ığın dinlenmesinden veya başka herhangi bir
delilin ortaya konulmasmdan vazgeçilebilir.

(4) (25.5.2005 - 53531m. 29 ile) madde metninden ç ıkartü-
mışhr.1

AÇIKLAMA: Delillerin ikamesi ve reddi, CMUX'un 237
ve 238. maddelerinde düzenlenmiş ti. Maddede, 25.5.2005 tarih
ve 5353 say ı l ı kanunun 29. maddesi ile değ iş iklik yap ılarak
birinci fı kraya bir cümle eklenmiş ve (4). fıkra madde metnin-
den ç ıkartılm ış tır.

Birinci fıkra değiş ikliğiyle, tebligata ra ğmen san ığın
mazeretsiz olarak duru şmaya gelmemesinin delillerin ortaya
konulmasma engel olmayaca ğı açıkça belirtilmiş olmaktad ı r.

Delillerjn türleri ve elde etme usullerine Kanunun Birinci
Kitab ında yer verilmiştir. Delillerin ortaya konulmas ına iliş kin

çekilnıesinden sonra delillerin ortaya konu/masina ba ş/ümit" şeklinde
idi.

86 Madde metninden ç ıkartılan 206. maddenin dördüncü f ıkras ı
şöyle idi: "Katı/an, yaln ı z kiğisel haklar ın ı ispat için gösterdiği de/ilden
vazgeçebi/ir."
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kurallar ise Üçüncü Kitabın Dördüncü Bölümünde 206 - 218 UU
inci maddelerde yer alm ış tır.	 DAVASININ

Adalet Komisyonu Raporu'nun genel aç ıklama bölümün- YURUTUtMES
İ

de delil yasaklar ı kavrammm tan ım ı yap ıld ıktan sonra, yasak
deliller veya delil yasaklar ına uyulmaks ızın elde edilen delil-
lerin reddi gerektiği vurgulanmış hr. Delil yasaklar ı kavramı
ile hukuka aykırı deliller anlatılmak istenmiş tir.

Dürüst yargılanma hakk ı, ayn ı zamanda duruşmada or-
taya konulacak delillerin de bu haklar gözetilerek elde edilmiş
olmasın ı yani delillerin hukuka uygunluğunu gerektirir. İşte
adil yargılanma hakk ı kapsamına giren haklar sağlanmadan
elde edilen deliller "hukuka aykırı deli!" olarak adland ırılırlar.187
Hukuka aykır ı delil kavramı, delil elde etmenin, hukukla smırh
olduğunu gösterir.

A İHM de delillerin ikamesi ve değerlendirilmesini İHAS
m. 6/3 kapsamında ele alıp incelemektedir. Delillerin önemli
olup olmad ığına karar vermek ve duru şmada ortaya konulan -
delilleri değerlendirmek yetkisi kural olarak ulusal mahke-
meye aittir. Ancak bu yetki kullanil ırken, dürüst yargılama
ilkesine uygun olarak hareket edilmelidir. Ulusal mahke-
mece deliller konusunda verilen kararlar, sadece bu yönden
AIHM'in denetim yetkisine girer. Ancak AIHM'a göre, "günü-
müzün demokratik toplumları, çok gelişmiş casusluk türlerinin ve
terörizmin tehdidi alt ındadır. Bu nedenle Devlet bu tehdittere kar şı
etkin bir şekilde mücadele edebilmek için, kendi ülkesinde gizlice
operasyonlar yapan ki şileri, onlara belli etmeden denetleyebilecek
yetkilere sahip olnıal ı d ır." Bunun sonucu olarak, AIHM, "milli
güvenliğin ve veya kamu düzeninin korunmas ı ile, suçlardan
doğacak tehlikeleri önlemek bak ımından zorunlu olan hallerde
mektuplar ın, posta gönderilerinin ve telefon konuşmalar ının
gizlice denetlenmesini düzenleyen ve buna izin veren yasa-
ların sözleşmeye uygun olduğunu kabul etmiştir. Fakat bu

ir Schroeder/Yenisey/Peukert, s.151.
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KAMU yetkinin sın ırs ız olmadığın ı, bu konuda yap ılan düzenleme-
DAVAS İN1N lerin, yetkinin kötüye kullan ılmasın ı engelleyecek etkin bir

YıJRÜrÜ ıAjEs ı denetime imkan sağlayacak şekilde yap ılmas ı gerektiğini de
vurgulamıştır)

Diğer taraftan, kişiye tanman temel haklar ancak kanunla
sm ırland ırılabilir. Delil elde etme amacıyla gerçekleştirilen
arama, haberleşmenin dinlenmesi, kayda al ınmas ı, elkoyma,
yakalama, yer gösterme gibi usul i ş lemleri kişilerin özel yaşa-
m ına müdahale niteliği taşıdığından, kanunla düzenlenmesi
gerekir. Bir başka ifadeyle, bu tür i şlemler kanuna uygun olarak
yap ıldığı takdirde, elde edilen deliller hukuka uygun delil
niteliğini taşır. Bu bak ımdan, söz konusu işlemleri gerçekleş -
tirecek olan soruşturma ve kovuşturma mercilerinin yetkileri
sınırland ırılmış, kanunun arad ığı şartlara aykırı olarak arama,
elkoynıa, yer gösterme gibi i ş lemlerin yap ılması yasaklanmış,
kanuna ayk ırı hareket eden kamu görevlileri hakkında cezai
yaptınmlar öngörülmü ş t-ür (Bkz., TCK m. 120).

Öğretide de, hukuka ayk ırı delillerin, "delil elde etmenin
s ın ırları" ve "hukuka ayk ırı delillerin değerlendirilmesi" baş l ıktar ı
altında iki ayrı bölümde incelendiği görülmektedir.1

Hukuka aykırı olarak delil elde etme, Anayasan ın 38/5.
maddesinde "Hiç kiınse,kendisini ve ka ııııııda gösterilen yak ı nları n ı
suçlayan bir beyanda bulunn ıaya veya bn yolda delil göstenneye
zorlanamaz." 38/6. maddesinde de "Kanuna aykırı olarak elde

188 Schroeder/Yenisey/Peukert, s. 238 (299- 302).
189 öztürk, delil yasakların ı bu şekilde soyut bir tasnife tabi tut-

man ın konun incelen ınesine engel oldu ğunu belirterek beşli bir
tasnif yapmaktad ı r. Bu tasnife göre delil yasaklar ı şunlard ır: 1.)
Ayd ınlatma yükümlülü ğünün yerine getirilmemesi, 2) Ifade ve
sorgu s ıras ında söz konusu olan delil yasaklar ı , 3) ifade ve sorgu
d ışında söz konusu olan delil yasaklar ı, 4) Delil arac ı yasaklar ı, S)
Delil konusu yasaklar ı . Bkz., Öztürk Bahri, Yeni Yarg ıtay Karar-
lan Işığında Delil Yasaklar ı, Ankara 1995, s. 7,8.
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edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez." denilmek sure-
tiyle yasaklanm ış bulunmaktad ır. Ayr ıca CMK'nm 148, 206, DAvAS ı N ı N

217/2, 230/ib maddeleri hükümlerinden de, kanuna ayk ı r ı YÜRÜJÜEAçESi
delil elde etmenin ve bu şekilde elde edilen deliilerin hükme
esas ahnmasmm yasakland ığı anlaşılmaktad ır. AIHM de, bir
kimsenin kendisini suçlay ıc ı beyanda bulunnıaya zorlanma-
s ını ilke olarak Sözleşmenin 6. maddesinin ihlali olarak kabul
etmektedir.

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan s ıfat ıyla baktığı bir
davada, a ğır ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ba şka
dava sanıklar ın ın emniyette, Cumhuriyet savc ısm ın da hazır
bulunduğu sırada video-banda alman ifadelerinin delil niteliğ i
taşımas ı sebebiyle, video-bandın görüntülerinin incelenmesine
karar vermiş ve bant kayd ıyla ilgili tutanaklar ı ilgili ağır ceza
mahkemesinden istemiştir. Bu konuda yaz ılan talimata a ğır
ceza mahkemesince verilen cevapta, ifadenin video-banda
almmas ı s ırasında tutanak düzenlenmediğinin bildirilmesi
üzerine, Yüksek Mahkeme yeni bir ara karar ı ile önceki kara-
rmdan vazgeçmiştir. 19° Vazgeçme kararında aç ıkça belirtilmiş
olmamakla birlikte, Yüksek Mahkeme'nin, bu delilin hukuka
ayk ırı olarak elde edildiği sonucuna vard ığın ı kabul etmemek
gerekir. Gerçekten de Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 169.
maddesi, şüphelinin ifadesinin alınmas ı, tanık veya bilirkişinin
dinlenilmesi s ıras ında Cumhuriyet savc ısmm yan ında bir zabıt
katibi bulunacağın ı ve her soruşturma işleminin tutana ğa bağ-
lanacağmı hüküm altına al ınmıştır. Ayrıca tutanağın düzenlen-
me biçimi ve içereceği hususlar maddede tek tek say ılmıştır.
Bu madde hükmü dikkate al ındığında, ifade al ınmas ıyla ilgili
bant kayd ınm tutanağa bağlanmas ı gerekmektedir. Böyle bir
tutanak düzenlenmediğine göre, gerçekleş tirilen bant kayd ı,
yasa hükmüne, dolay ıs ıyla hukuka ayk ır ıd ır ve böyle bir

Bu ara kararı için, Anayasa Mahkenlesi (Yüce Divan) Esas No.
2004/4 esas say ıs ında kay ı tl ı davanın 13.10.2006 ve 20.12.2006 ta-
rihli duruşma hı tanaklarına bakmız.
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KAMU

DAVAS İ N İ N

YÜRÜTÜLMESI

delilin ortaya konulmas ı isteminin CMK m. 206/2 a uyarınca
reddi gerekir.

tHAS m. 6/3; AYm. 36,38/5-6,40; CMK m. 147,148,191,
217/2, 230/1b'ye bak ın ız.

Delil ve olayın geç bildirilmesi

MADDE 207- (1) Delilin ortaya konulmas ı istemi, bunun
veya ispat edilmek istenen olayın geç bildirilmiş olmas ı nede-
niyle reddedi İemez.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 239/1. maddesiyle dü-
zenlenen delil veya ispat edilmek istenen olay ın geç bildirilme-
sini (irat edilmesini), bu madde hükmüne paralel, fakat ayr ı bir
hüküm olarak düzenlemektedir. 239. maddenin di ğer fıkraları
da Tasanda yer alıyordu. Bu fıkralar, gereksiz görülerek Adalet
Komisyonu tarafından madde metninden ç ıkar ılmış tır.

Kural olarak deliller, soru ş turma evresinde ve nihayet du-
ruşma haz ırlığmda toplanm ış olmal ıdır (m. 176-180). Bununla
beraber bir delilin daha sonra duru şma aşamasında da ileri
sürülmesi mümkündür. Diğer taraftan delilin reddini gerekti-
ren sebepler 206. maddede say ılm ıştır. Işte madde, delilin s ırf
geç bildirilmiş olmas ını, reddi için bir sebep sayılamayacağını
açıklamaktad ır.

CMI< m. 206/2'ye ve bu madde aç ıklamasma bak ınız.

Tanığın duruşma salonundan aynlmas ı

MADDE 208 - (1) Tan ı klar, dinlendikten sonra ancak
mahkeme baş kan ı veya hakimin izniyle duru şma salonundan
ayrılabilir.
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KMU
DAyAS İ N İ N

YÜRÜJÜtMES İ

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 241. maddesinin günü-
müz Türkçesiyle yeniden ifade edilmesinden ibarettir.

Başkan veya hakim, tamk beyan ına karşı diyeceği olup
olmadığın ı CMK m. 215 gereğince sanığa sormadan tanığın

salondan ayr ılmasma izin vermemelidir. Aksi halde savunma
hakkı k ıs ıtlanmış olur.

Bilirkiş inin duruşma salonundan ayr ılmas ı CMK m.
68/ 2' de düzenlenmi ştir.

CMK m. 53/1-d, 57,38,59, 68/2, 201,215, 289/1-h'ye ba-
kmız.

Duruşmada okunmasi zorunlu belge ve tutanaklar

MADDE 209 - (1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu
yapılan samğa ait sorgu tutanaklar ı, naip veya istinabe yoluyla
dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanak-
ları gibi delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, adli
sicil özetleri ve sanığm kişisel ve ekonomik durumuna ili şkin

bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada okunur.

(2) Samğa veya mağdura ait kişisel yerlerin yeraldığı
belgelerin, aç ıkça istemeleri halinde, kapalı oturumda okun-
masma mahkemece karar verilebilir.

AÇIKLAMA: Bu madde, duru şma s ırasmda okunmas ı
zorunlu "sübut sebepleri"ni düzenleyen CMUK'un 242- mad-
desi ile sanık hakk ında düzenlenen raporlar ın okunabileceğini
belirten 249. madde hükümlerini birle ştirerek günümüz Türk-
çesiyle yeniden düzenlenmektdir.

Kişisel veriden maksat, CMK m. 75, 76 ve 78. madde
hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yap ılan inceleme
sonuçlarıd ır (m. 80). Bu bilgilerin yer aldığı belgelerin okun-
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KAMU

DAYA SIN İ N

YÜRÜTÜLMESI

mas ı, ancak aç ık talepleri halinde kapal ı oturumda okunabi-
lecektir.

Sanığın kimlik bilgileri konusunda 3490/7,9,10, 46 ve 47.
maddelerine bak ın ız.

Belgelerin okunmas ı kararın ın, CMK 33 ve 34. maddeler
gereğince verilmesi gerektiğinde kuş ku yoktur.

CMK m. 75,76,78,80,83,85, 86,87, 180,196/ 2-3'e ve 210'a
bakınız.

Duruşmada okunmayacak belgeler

MADDE 210- (1) Olay ın delili, bir tanığın aç ıklamalar ın;
dan ibaret ise, bu tanık duruşmada mutlaka dinlenir. Daha önce
yapılan dinleme s ırasında düzenlenmiş tutanağın veya yaz ılı
bir aç ıklaman ın okunmas ı dinleme yerine geçemez.

(2) Tan ıkliktan çekinebilecek olan kiş i, duru şmada ta-
n ıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesine ilişkin tutanak oku
namaz.

AÇIKLAMA: Maddenin 1. f ıkras ı, CMUK'un 243 mad-
desinin, 2, fıkras ı da CMUK'un 245. maddesinin yeniden ve
bu maddeler hükümlerine paralel olarak düzenlenmesinden
ibarettir. Sanığın tav ır ve hareketine ilişkin açıklama içeren
belgeler, okunmas ı zorunlu veya okunabilecek belgeler ara-
s ında sayılmadığından, okunmamalar ı hususunda tereddüt
edilmemelidir.

Maddenin birinci fıkrasmın ilk cümlesinde, olay ın delili-
nin tek tanık beyanından ibaret olmas ı halinde; bunun ortaya
konulma usulü kesin olarak belirtilmiş, ikinci cümlede ise bu
aykır ı lığın usul hukuku yönünden yaptır ımı gösterilmiştir.
Bu hükme göre daha önce, duru şma dışında yap ılan dinle-
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mede düzenlenen tutana ğın 209. madde uyarmca okunmas ı KMIJ
mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, ikinci cümlede yer alan DAVASIN İ N

"h ı tanağın veya yaz ı lı bir aç ıklaman ın" ibaresi, birinci cümledeki 	 yÜRÜTÜLMES İ

tanığı tan ımlamaktadır. Böyle bir belge duru şmada okunursa,
bu okuma dinleme yerinegeçmeyecek, dolay ıs ıyla delilin
ortaya konulmas ı kanuna aykır ılık oluş turacaktır. Bu konuda.
m. 206 aç ıklamasına bakmız.

İkinci fıkra ile delil arac ı yasağı getirilmiştir. Bu fıkrada
tanıkl ıktan çekinebileceği belirtilen kiş iler, Kanunun 45-48.
maddelerinde çekinme hakkına sahip olduğu aç ıklanan ta-
nıklard ır. Çekinme hakkma sahip olan tan ık soruşturma evre-
sinde çekinme hakkını kullanmayarak beyanda bulunmuş , bu
nedenle ifadesi al ınmış olabilir. Ancak bu kişinin kovu şturma
evresinde çekinme hakk ını kullanmas ı mümkündür. Iş te
madde, daha önce beyanda bulunup da kovu şturma evresin-
de çekinme hakk ın ı kullanan tan ıklar ın önceki ifadelerinin
okunmas ı yasağın ı düzenlemektedir. Bu hükme göre tan ık
çekinme hakkm ı kullandığı takdirde, daha önce tespit edilmiş
olan ifadesi okunamayacakt ır. Dolay ısıyla okunmayan, du-
ruşmada ortaya konulmamış olan bir ifadenin de delil olarak
değerlendirilmesi mümkün değildir (m. 217/1). Hükümde
böyle bir delile dayan ılmas ı da temyiz sebebidir.

CMK m. 45- 48, 51, 60, 209, 211, 212, 217/1 ve 289/1-i'ye;
3713/m. 12'ye bak ınız.

Duruşmada okunmas ıyla yetinilebilecek belgeler

MADDE 211 - (1) a) Tan ık veya sanığın suç ortağı ölmüş
veya akıl hastalığına tutulmuş olur veya bulunduğu yer öğ-
renilmezse,	 -

b) Tan ık veya sanığın suç orta ğın ın duruşmada haz ı r
bulunmas ı, hastalık, malüllük veya giderilmesi olanağı bulun-
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KAMU mayan baş ka bir nedenle belli olmayan bir süre için olanakl ı

	

DAVAS İ N İ N	 değilse,

	

YÜRÜtÜLMESi	 c) ifadesinin önem derecesi itibanyla tan ığm duruşmada
haz ır bulunmas ı gerekli say ı lm ıyorsa,

Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yap ılan dinle-
me s ırasmda düzenlenmiş tutanaklar ile kendilerinin yazm ış
olduğu belgeler okunabilir.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı , katılan veya vekili, sanık veya mü-
dafii birinci fıkrada belirtilenlerin d ışmda kalan tutanaklar ıı,
okunmas ına birlikte r ıza gösterebilirler.

AÇIKLAMA: Bu düzenleme CMUIC'un 244. maddesine
paraleldir.

"Tan ığı n bulunduğu yerin öğrcnüen ı e ı nesi"nden maksat,
gerekli araşt ırma yap ılmas ı na ra ğmen çağr ı labileceği veya
gerektiğinde zorla getirilmesine imkan sa ğlayan bir adresinin
elde edilememiş olmasıdır; yoksa tanığın geçici olarak adre-
sinden ayr ılmış olması sebebiyle tebligat s ırasmda adresinde
bulunmamas ı anlatılmak istenmiş değildir.

Sanığm suç ortağmdan maksat, ölmüş olmas ı , ak ıl hastas ı
olması veya başka nedenlerle hakk ında dava aç ılmamış olan
suç ortağıd ı r.

Bu maddeye göre ifadelerin okunmas ı kararla olur. Karar ın
33. maddede belirtilen usule göre ve gerekçeli olmas ı şarttır.

CMK m, 210, 212, 213, 214, 225'e bak ın ız.

Tanığın önceki ifadesinin okunmas ı

MADDE 212 - (1) Tan ık, bir hususu hatı rlayamadığmı
söylerse önceki ifadesini içeren tutana ğın ilgili k ısm ı okunarak
hatırlamasma yard ım edilir.
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(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi ara- KAMU
sında çelişki bulunduğunda, evvelce al ınmış ifadesi okunarak DAVAS İ N İ N
çelişkinin giderilmesine çalışılır.	 YÜRÜTÜFS İ

AÇIKLAMA: CMUK'un 246. maddesinin birinci f ıkras ı,
tanık ve bilirkişiyi kapsayacak şekilde düzenlenmişti. Madde,
CMUK nun 246. maddesinin sadece tan ık yönünden günümüz
Türkçesiyle yeniden ifade edilmesinden ibarettir.

CMIC m. 52/1,59 ve 215'e bak ınız.

Samğın önceki ifadesinin okunmas ı

MADDE 213 - (1) Aralar ında çelişki bulunmas ı halinde;
sanığın, hakim veya mahkeme huzurunda yaptığı aç ıklamalar
ile Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından alman veya müdafiinin ha-
zır bulunduğu kolluk ifadesine ili şkin tutanaklar duru şmada
okunabiir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, Tasar ının 221. maddesinde,
CMUK'un 247. maddesine paralel olarak düzenlenmi şti. Ancak
bu madde Adalet Komisyonu' nca redaksi'ona tabi tutularak
yeniden düzenlenmiş tir.

Maddede aç ıkça yaz ılmamış olmakla beraber çeliş ki,
sanığm duruşma ifadesiyle daha önce al ınm ış olan ifadeleri
arasında olmalıd ır; yoksa amaç, daha önceki ifadeler aras ın-
daki çelişkinin giderilmesi değildir. Soruşturma evresinde
açıklamalarda bulunan sanığın, duruşmada susma hakkını
kullanmas ı halinde çelişkiden söz edilemeyeceği için önceki
ifadelerin okunmas ı da mümkün değildir.

Kolluk tarafından alınan ifade s ırasmda herhangi bir ne-
denle müdafi bulunmam ış ise, sanığın müdafi yard ımından
yararlanmak istemedi ğini beyan etmesi sebebiyle bile olsa, bu
ifadenin duru şmada okunmas ı mümkün değildir.
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	KAMU	 Okumak, okunan ifadelerle ilgili gerekli sorular ın so-
DAVAS İ N İ N rulmasmı da içerir. Yoksa sadece ifadenir ı okunup tutanağa

	

vÜRÜ ı Ü ıMEsi	 geçirilmesinin anlam ı yoktur.

CMK m. 147,191/Ye bak ın ız.

Rapor, blge ve diğer yazılann okunmas ı

MADDE 214 - (1) Bir açıklamay ı ve görüşü içeren resmî
belge ve diğer yazılar ve fenni muayene ve doktor raporlarm ın
okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve di ğer yaz ılar
veya raporda imzas ı bulunanlar, aç ıklamada bulunmak üzere
duruş maya çağrılabilirler.

(2)Aç ıklama ve görüş veya rapor bir kurul taraf ından ve-
rilmişse mahkeme, kurulun görü şünü aç ıklamak üzere görevi,
üyelerden birine vermeyi kurula önerebilir.

(3)Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci
madde hükümlerine göre yap ı l ı r.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 249. maddesinin Kanu-
nun sistematiğine uygun olarak günümüz Türkçesiyle yeniden
düzenlenmesinden ibarettir. Rapor haz ırlayan bilirkişilerin
aç ı klama yapmak üzere duru ş maya çağr ılmalar ı 68. maddede
düzenlemiştir. Bu bakımdan buradaki belge ve yaz ılar, bilirkiş i
olmayan devlet memurlarının imzalarmı taşıyanlardır. Amaç
eksik bilgilerin tamanı iatılmas ıd ı r.

Uygulamada zaman zaman C. savc ılar ın ın da aldıkları
ifade ve düzenledikleri tutanaklar sebebiyle duru şmada açıkla-
ma yapmak üzere çağrıldıklarma rastlan ılmaktad ır. Tutanakta
geçen, fakat anlam ında tereddüt edilen hususlarm aç ıklığa
kavuşturulmas ı amacıyla dinleme mümkün ise de, ifadenin
zora dayal ı olduğu, tehditle imzalatild ığı gibi konularda C.
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savc ıların ın, hafta kolluk görevlilerinin duru şmada dinlenil- INIiU
melen, kanımızca yarardan çok zarar getirir.	 DAVASININ

Terörle Mücadele Kanunu kapsam ına giren suçlar ı n YURUTUESI

soruşturulmas ı s ırasında san ıklar ın ve tan ıklarm ifadelerini
alan veya olay ve tespit tutana ğı düzenleyen zab ıta amir ve
memurlar ı, zaruret halinde tan ık olarak dinlenebilirler (3713/
m. 12).

CMK m. 68, 209, 210, 215'e; 3713/m. 12'ye bak ın ız.

Dinleme ve okumadan sonra diyece ğin sorulmas ı

MADDE 215 - (1) Suç ortağm ın, tanığın veya bilirkişinin
dinlenmesinden ve herhangi bir belgenin okunmas ından sonra
bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı katılana veya veki-
line, Cumhuriyet Savcısma, sanığa ve müdafiine sorulur.

AÇIKLAMA: Madde, duruşmada ortaya konulan deme
karşı diyeceğini bildirme hakkmı, silahların eşitliği ilkesi gere-
ğince sanık, C. Savc ısı ve katılan yönünden düzenlemektedir.
Hüküm, yargılamanm dürüst ve adil bir şekilde yapılmasına
katkı sağlamak amac ın ı gütmektedir. Bu nedenle taraflara,
ortaya konulan delile kar şı diyeceği olup olmad ığı sorulmadan
hüküm kurulmas ı IHAS m. 6 ile güvence alt ına alınmış olan
adil yargılanma hakkın ı, ilgili kişi yönünden ihlal eder.

Bu hak CMUK m. 250'de, sadece san ık açısmdan düzen-
lenmişti ve bu hükme ayk ı rıl ık yani ortaya konulan delile
karşı diyeceği olup olmad ığı sorulmadan hüküm kurulması,
savunma hakkının k ıs ıtlanmas ı olarak kabul ediliyor ve bozma
sebebi say ılıyordu.

Yeni düzenleme, uygulamada san ık aç ısmdan bir değişik-
lik getirmemişlir2 fakat bu hükme ayk ırılık, iddia makam ı ve

191 AsYDrIK 6.7.2006 - E. 154, K. 155; Bu karara konu olayda, bi-
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KAMU katılan yönünden de bozma sebebi yapilabilecektir. Ancak,
DAVAS İ N İ N bu hukuka ayk ırılığm san ık dışındaki taraflar bak ımından

YüRÜrÜ ıMEsi bozma sebebi say ılmas ı mutlak değildir; yani bu hakkm kul-
landırılmamış olmas ı, hükmü etkilemesine bağl ı olarak bozma
sebebi teşkil eder.

CMK m. 52/1, 68, 209, 214, 289/1-h'ye bak ımz.

Delillerin tarü şılmas ı

MADDE 216- (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tart ışma-
da söz, s ıras ıyla katılana veya vekiline, Cumhuriyet Savc ıs ına,
sanığa ve müdafiine veya kanuni temsilcisine verilir.

(2) Cumhuriyet Savc ıs ı, katılan veya vekili, sanığın, mü-
dafiinin veya kanuni temsilcisinin açıklamalar ına; san ık ve
müdafii ya da kanuni temsilcisi de Cumhuriyet Savc ıs ı'nm ve
katılanm veya vekiinin aç ıklamalarına cevap verebilir.

lirkişi açıklamas ı ve okunan yaz ı lı belgelere karşı diyeceği olup
olmadığı sanığa sorulmam ış, fakat akabinde sanık, soru şturma-
nın genişletilmesi konusunda talebi olmad ığını bildirmiş, bilir-
kişi raporunun içeriğini de içeren esas hakk ında iddiaya karşı
savunmas ım da yapmış, son sözü sorulduğunda da bir diyeceği
olmadığını bildirmiştir. Kararda, okunan belgelere ve bilirki şi
aç ıklamalarına karşı bir diyeceği olup olmad ığının sorulmama-
s ı hukuka ayk ır ıl ık kabul edilmekle birlikte, bunun nispi butlan ı
gerektirdiği, sanığın bu konuya yönelik temyizinin bulunmamas ı
ve sonradan savunmas ını yapm ış olmas ı karşıs ında bozma sebe-
bi say ılmam ış tır. Çoğunlukla verilen bu kararda, san ığa tanınan
hakkın mahkemece hatırlatılmam ış olmas ı karşıs ında, esas hak-
kındaki iddiaya karşı lık savunmas ını yapm ış olmas ının mevcut
hukuka aykınliğı ortadan kald ırnıayacağı ve sanığın kendisine
hahrlatilmayan hakk ını kullanma zorunluluğu yükleyeceğ i, böy-
le bir bu durumun kabul edilemeyeceği azınl ık görü şü olarak yer
almış tır.
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MU
DAVASIN İ N

YÜRÜJÜMESi

(3) Hükümden *nce son söz, haz ır bulunan san ığa veri-
lir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 251. maddesinin kar şılığı
olup buna paralel olarak düzenlenmiş tir.

Madde, C. Savc ıs ınm esas hakk ında görüşünü bdirmesini
de kapsar.192

"Hükünı den önce"den maksat, hüküm verme aşamasma
geçilmeden önceki durumdur. Duru ş man ın sona erdiğinin
açıklanmas ıyla hüküm verme aş amasma geçilir (m. 223/1).

Son sözün sanığa verilmesi kural ı bozmadan sonra yap ılan
duruş mada da geçerlidir.

Son sözün sarıığa verilmemesi, savunma hakkı ile ilgili
olup buyurucu nitelikte bif usul kural ıd ır. Savunma hakk ıyla
ilgili olmas ı sebebiyle de bu hükme uygun davran ılması, AS
nı . 6'da düzenlenen ve AY m. 36 ile güvence alt ına alınan adil
yargılanma hakkın ın gereğidir.

Öğreti ve uygulamada, bu kurala ayk ırılık, savunma hak-
km ın k ı tlanmas ı olarak değerlendirilmektedir. Bunun sonucu
olarak, hukuka kesin aykınlık ve bozma sebebi kabul edilmiştir
(CMUK m. 308/8). Yargıtay Ceza GenelKurulu içtihatlar ı da
bu doğrultuda kararl ılık göstermektedir.193

Yeni düzenleme, bu konuda bir değişiklik getirmemiştir
(CMK m. 289/1-h). Bu kurala ayk ır ı lığın IHAS m. 6'y ı da ihlal
edeceği gözden ırak tutulmamal ıd ır.

Taraflarm birbirlerine cevap vermeleri silahlar ın eşitliği
ilkesinin gereğidir. Bu ilke, ülkemizin de dahil bulundu ğu Kıta

192 C. Savc ı s ının esas hakkındaki görü şü almmadan hüküm kurul-
mas ı , CMK m. 216'ya ayk ırı l ık oluşturur ve bozma sebebidir (6.
CD. 26.5.2006 - E. 2004/1650, K. 2006/5202).

193 YCGK, 8.4.1991 - E. 4/83, K. 11.

387



Ceza Muhakenı esi kanunu

KAMU Avrupa Hukuk Sistemine göre, iddia ve savunma makamlar ı-
DAVASININ n ın her bakımdan eş it olmas ı şeklinde kabul edilmemektedir.

YÜRÜTÜUMS İ Bugün silah eşitliği denilince akla gelen, savunma makamının
bir hukuk devletinde kendisine tan ınm ış bulunan hakları
"gerçekten" kullanabiimesidir.

Adil yargılanma hakkı konusunda İHAS m. 6'ya, AY m.
36'ya ve CMI( m. 160/2'ye, taraflar ın soru yönetme hakk ı ve
silahların eşitliği illcesiyle ilgili olarak m. 201'in aç ıklanmasma,
sanığın savunma hakkıyla ilgili olarak m. 147 ila 156. madde-
lerle 215. maddeye, savunma hakk ının kesin hukuka ayk ır ı l ık
oluşturmas ı konusunda 289/1-h'ye, bak ın ız.

Delilleri takdir yetkisi

MADDE 217- (1) HMcim, kararm ı ancak duruşmaya ge-
tirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayand ırabilir. Bu
deliller hakimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir edilir.

(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş
•her türlü delille ispat edilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 254. maddesinin kar şı-
lığı olup gerçeğe ulaşmak bak ımından "delil/erin serbestliği"
(vicdani delil sistemini) ilkesini kabul etmi ştir. Ancak delil
bakım ından iki sm ırlama söz konusudur:

1) Duruşmada ortaya konuLmaınış delil karara dayanak
yap ılamaz. Öncelikle bir delilin duruşmada ortaya konulabil-
mesi için ortaya koyma yasağı bulunmamas ı gerekir. Ortaya
koyma yasa ğı varsa ve delil, bu yasa ğa ayk ır ı olarak duru şma-
da ortaya konulmuş ise bu kez karşımıza değerlendirme yasağı
çıkar. Ortaya koyma yasağı ile ilgili olarak m. 148/3-4'e, 206/2
.ye, 209/2'ye, 210'a ve bu maddelerin aç ı klamalarma bak ın ı z.

2) Dem hukuka ayk ırı olarak elde edil ıniş ise ispat ama-
cıyla kullanılamaz. Ortaya koyma yasa ğına rağmen, bir delilin
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duruşmada ortaya konulmas ı halinde de yasak söz konusudur. KAMU
Böyle bir delil ispat amac ıyla kullan ılamaz.	 DAVASININ

Delıilerm ortaya konulmas ı, tan ıklarm duruşmada dinle- YİJRUTUIMESI

nilmiş olmasmı, belge delillerinin de okunmuş ve tartışılmış
olmas ını ifade eder. Bir ba şka ifadeyle 221. madde gereğince
duruşma tutanağma geçirilmiş beyan ve belgeler hükme esas
almabilir.

Delilin hukuka uygun olarak elde edilmesinden maksat,
Kanunun arad ığı koşullara uyulmak suretiyle elde edilmiş
olmas ıd ır. Örneğin iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda
alınmas ının koşulları CMK'un 135. maddesinde gösterilmiştir.
Hakim, dinleme ve tespit kararmı maddenin arad ığı koşullar
gerçekleşmiş ise verebilir. Kararda, suçun niteli ğinin, tedbir
uygulanacak kişinin kimliğinin, iletiş im arac ınm türünün, ted-
birin kapsam ve süresinin belirtilmesi gerekmektedir. Koş ullar ı
bulunmamasma rağmen hakim tarafından dinleme ve tespit
kararı verilmişse veya tedbir karar ı yukar ıda sayılan hususları
içermiyorsa, böyle bir karar ı hukuka uygun saymak olana ğı
yoktur. Dolay ıs ıyla bu şekilde elde edilen delil ispat amac ıyla
kullanılamaz. Yargıtaym görü şü de bu doğrultudad ır. Yargıtay
Ceza Genel Kurulu'nun 13.6.2006 tarihli bu karar ı için 138 ve
206. maddelerin aç ıklamasına bakınız.

Buna karşılık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gizli kamera
ile yap ılan çekimin yaymlanmasmda hukuka aykırı lığın ölçü-
tü olarak, "kişi ve kişilerin özel yaşamları na ilişkin olma" esas ını
benimsemiş br. 1 Ancak bu karara konu olan olayda, bas ın

ı 94 YHGK, 7.12.2005 tarih ve E. 2005/4- 644, K. 2005/701 say ı lı Kara-
rı .

Bu karara konu olan olayda, davac ı DRB gazeteci olup
Avustralya'da ç ıkan bir derginin Türkiye temsilcii ğini yapmak-
tad ır. Çağnlmas ı üzerine Sarnsun'a gitmiş, burada H ıristiyanl ıkla
ilgili konuşmalar yapm ış tır. Davac ın ın yaptığı konuşmalar gizli
kamerayla tespit edilmi ş ve tespit edilen görüntü ve konu şma-
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KAMU

DAVAS İ N İ N

YÜRÜII]IMES İ

özgürlüğü ile kişileririö zel yaşamlarmm gizliliği karşı karşıya
gelmesi söz konusudur.

Yargıtay Ceza Gene! Kurulun 13.6.2006 tarihli kararınm
karşı oy gerekçesinde de benzeri bir görü ş ileri sürülmü ş-
tür.195

lar 24 Haziran 1997 günü Show TV'de "Son çare" programında
yay ınlanmış tır. Bunun üzerine DRB kolluk görevlilerince yaka-
lanmış ve hakk ında adli soru şturma başlatılmıştır. Yap ılan soruş-
turma sonunda Islam dinine ve Allah'a hakaret suçundan dolay ı
aç ı lan kamu davas ımn yap ı lan yargılamas ı sonunda beraatine ka-
rar verilmiş tir. Ancak davac ın ın, bölücü unsurlar ve alevi kesimi
ile ilgili bilgi derleme amaçl ı temaslarda bulunduğu, Kürtçülük,
şeriatçı l ık faaliyetleri gibi Lazlığın da Türkiye'yi bölebilecek un-
surlar içerisinde yer ald ığını belirttiğ inin Milli Istihbarat Teşkilatı
Müsteşarlınca idareye bildirilmesi üzerine, s ınır dışı edilmesine
karar verilmi ş tir. Davac ı vekili, Yay ı nlanan televizyon program ı
nedeniyle DRB'nin zarara u ğradığı iddias ıyla ilgili televizyon
şirketi aleyhine tazminat davas ı açm ış ve dava yerel mahkemece
reddedilmiştir. Hükmün davac ı vekili tarafından temyizi üzeri-
ne, dosyayı inceleyen 4. Hukuk Dairesi,".. .davac ınm yay ınlanan
açıklama ve beyanlar ında hukuka aykırılık bulunmad ığı, davac ı-
nm konu ş malarının ve görüntüsünün gizli kamera kullan ılarak
kaydedildiği ve televizyondan yay ınland ığf' .....Bir ki ş inin hu-
kuka ayk ın bile olsa konuşmalarının ve görüntüsünün gizli ka-
mera ile kayda al ınmas ı aynen telefon konu şmaları n ın yasa d ışı
dinlenmesinde olduğu gibi onun ki şilik haklar ına ve özel haya-
tına sald ırı niteliği taşıdığı" gerekçesiyle bozma karar ı venniş,
fakat yerel mahkeme eski hükümde direnmi ş tir. Bu hükmün da-
vac ı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Hukuk Genel Ku-
rulu; "gizli kamerayla yap ılan çekimin, sadece ki şi veya ki ş ilerin
özel ya şamlanna iliş kin olursa yay ınlanmas ı kişilik haklar ına bir
saklirı olarak nitelendirilir. Somut olayda, kamuyu ilgilendiren
bir çalışmanın yans ı tılnıas ı için yap ılm ış bir çekim vard ır." şek-
lindeki gerekçe ile ısrar kararını onam ış tı r.

195 Uygulay ıcılar aç ısından yararl ı olaca ğı düşüncesiyle karşı oy ge-
rekçesi özet olarak aşağıya al ınm ış tı r.

Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesinin (AIHM), ileti ş imin

390



Ceza Muhakemesi Kanunu

KAMU

d ınlenmes ı hususunda arad ığı en onem şart,rt, bu konudaki du- DAYA SIN İ N

zenlemelerin eksiksiz olmas ıd ır. (Ağaoğlu davas ında Türkiye	 YURUIÜLMESi

Cumhuriyeti, yap ılan işlemlere dayanak mevzuat ın bulunma-
mas ı nedeniyle IHAS'nin 8. maddesini ihlölden mahküm edil-
miştir). Yap ılan düzenlemelerle, ileti şimin dinlenmesi ve tespiti
konusundaki bo şluklar doldurulmu ştur.

Dava konusu olayda, şüpheli., için usulüne uygun şekilde
dinleme karar ı al ınmıştır. Ad ı geçen bu şüphelinin telefonundan
başka birisinin konuşmas ı s ırasmda yapılan tespitler, konu şan ve
karşıdaki kişi yönünden yasak delil niteli ğinde olmay ıp, tesadü-
fen elde edilen delil niteli ğindedir (CMK'n ın 138/2. maddesi).
Iletişimin denetlenmesi s ırasında, yap ılmakta olan soru şturma
ile ilgisi olmayan ve CMK'run 135/6. maddesinde say ılan (ka-
talog) suçlar dışında kalan bir suçla ilgili kay ıt al ınmıştır. Elde
edilen bilgiler, ihbar kabul edilerek soruşturma yap ılabilecek ve
delil başlang ıc ı olarak kullan ılabilecektir. Zira hğkim kararı ile
kişinin özel alamna girildiğinden, haks ız ve keyfi değil, yasaya
uygun bir müdahale söz konusudur. Yasan ın bu düzenlemesi
karşıs ında, dinlenmesine karar verilen kişilerle sını rl ı delil elde
edilebileceği ve kullan ılabileceği düşüncesi kabul edilemez. Bir
hakim tarafından karar verildiği için dinleme tamamen yasald ı r.
Resmi olarak kendisi dinlenmeyen bir ki şinin söyledikleri, hatta
bir suç itiraf ı kullan ılabilir. Önemli olan kant ara ştırmas ındaki
doğruluktur ve bunların kötüye kullan ılmamas ı d ır.

Örneğin; (A) resmi olarak dinlenmektedir. Asl ında resmi ola-
rak dinlenıııek istenen (A) ile konu ştuğu bilinen (Y)'dir. Sonuç
,olarak, hattı dinlenmeyen bir ki şinin itiraf ının yer aldığı kay ıtlar,
soruş tıırmada yoklukla bat ıl olmayan bilgiler olarak, yani huku-
ka uygun delil olarak kullan ılabilecektir. Yasan ın bu düzenleme-
si karşısında, dinlenmesine karar verilen ki şilerle s ınırl ı delil elde
edilebileceği ve kullan ılabileceği düşüncesi kabul edilemez.

A İHM'si, her olay ın kendi içinde değerlendirilmesi gerekti ği-
ni, mahkemelerin hukuka ayk ın delillerin uygulamada kullan ı la-
mayacağma karar veremeyece ğini kabul etmektedir (Schenk/Is-
viçre ve Khan/ Birle ş ik Krall ık davalan).

.CMK, gerçe ğe ulaşmak bak ı m ından delillerin serbestli ği
ilkesini benimsemi ş , suçun varlığı ve sanığın sorumluluğunun,
kanunun ayr ıca hüküm koydu ğu hAller d ışmda her türlü delille
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KAMU

- DAVASIN İ N	 saptanabilece ğini kabul etmiştir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti
YURUIIILMES İ	 Anayasasf ıun 36 ve A İHS'nin 6. maddelerinde düzenlenen adil

yargılama hakkına aykırı l ı k oluşturmamaktad ı r.
Günümüzdeki sosyal ve ekonomik geli şme ve değişimler kar-

şıs ında, özel bir önem kazanan ve toplum güvenli ğini tehdit eden
örgütlü(terör ve ç ıkar amaçl ı) suçlar ve suçlularla mücadelede,
telekomünikasyon yoluyla yap ılan iletişimin denetlenmesi çok
önem kazanmakta ve toplum yarar ı öne ç ıkmaktad ır. Dinleme
kararı alınan şüphelinin telefonu ile görü şen diğer kişiler(dolayl ı
dinleme) yönünden yap ılan dinlemelerin delil kabul edilmemesi,
bu suçlarla mücadelede de büyük zafiyetler yaratacakt ır."

Bir başka karşı oy gerekçesi de şöyledir.
"AHIM'si mahkemelerin hukuka ayk ı rı delillerin yargılamada

kullarıı lmayacağma karar veremeyeceğini, her olay ın kendi içinde
değerlendirilebileceğine işaret etmektedir. Khan davas ı/Ingiltere
karannda sanık tek delil olan ses kayd ının hukuka ayk ırı oldu-
ğunu ileri sürmesine ra ğmen sözleşmesinin 6.maddesinin ihlali
olarak gö ı-ülmeyip yarg ılamanın adil olduğuna karar vermiş tir.

"Uluslararas ı uygulamalardan da birkaç örnek vermek gere-
kirse; Amerika, LEON davasmda aranan uyu şturucunun arama
izni verilen yerin d ışında bulunmas ı halinde yargılamada delil
olarak kullan ı labileceğini kabul etmi ştir. Mahkemeye göre polis
uyu şturucunun elde edildi ği yere ili şkin arama izni istemiş olsay-
d ı, mahkeme bu izni verecekti. 0 halde uyu şturucunun bulun-
duğu yer arama izni kapsanundad ır. The Cood Faith "iyi niyet
istisnas ı" görüldüğü gibi mahkeme yarar dengesine bakmakta-
d ır. Alman hukukunda elde edilen deliller çok gizli ve özel ha-
yat alanına ilişkinse delil olarak kullan ılmaz. Ancak normal gizli
hayata ilişkin ise devletin cezaland ı rmaktaki menfaati ile san ığın
kiş iliğinin korunmasma ilişkin menfaat aras ındaki dengeye ba-
kılacaktır. işlenen suç ağır ise delil olarak kullan ılacaktır. Burada
da yarar dengesine bak ılmaktad ır.

Bu konuda çarp ıc ı bir örnek vermek istiyorum. A şahsi için
dinleme izni al ınmış telefondan A'n ın yakını olan B şahsi bir ya-
k ımna cinayet itirafında bulunarak cesedin yerini de söyledi. 0
yerde ceset bulundu. Bu deliller karşıs ında san ıkta suçunu itiraf
etti. Bu durumda san ık telefon dinleme tespiti sonucuna göre su-
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Maddede delillerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak KAMU
belirtilen bir başka ölçüt, vicdani kanaattir. 1-lakimin vicdani DAVASININ
kanaatine göre hüküm vermesi, Anayasa ile güvence altına yÜRÜTü[S ı

al ınmıştır. Bu ilke, Anayasan ın 138/1. maddesinde "Hakimler,

görevlerinde bağı ms ızd ırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun

olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirlr." şeklinde ifade

edilmiştir.

Muhakeme hukukunda vicda ııi kanaat, yargılama maka-

m ı açıs ından şüphenin yenilmiş olmasmı ifade eder." Sanığın

isnat olunan suçu işlediğine dair yeterli demin elde edileme-
mesi durumunda beraat karar ı verilmesinin sebebi, vicdani

kanaate ula şılamamış olmasıd ır297

öğretide vicdani kanaat "maddi uyu ş mazlığı çözmeğe

yetkili makam ı n kovu ş turma evresinde, duru şma sonunda, akl ı n

öncülüğünde ve hukuk kurallan içerisinde kalarak maddi olay ı n

olu ş biçimine dair ula ş tığı, kendi açı s ı ndan şüpheye yer vermeyen

kanaattir." şeklinde tanımlanntıştir.'

çunu itiraf etti. Şimdi biz telefon dinleme yasal değil, o delil so-
nucu suçunu itiraf etmiş tir diye tüm delilleri yok sayarak sanığı

•	 beraat mi? ettireceğ iz.
• Sonuç olarak; Yasak delil de uluslararas ı hukukun dikkate al-

dığı "Yarar Dengesi"ni biz de Anayasan ın 90/son fıkras ı gereği

gözetip, san ık haklan olduğu kadar ma ğdur hakları olduğunu da
düşünerek usulü esasa tercih edip, o da bir insan olan ma ğdurun

haklar ını ihlal etmemeliyiz."
Yenilmesi gereken şüpheye, suçun unsurlar ı, fiili a ğırlatıc ı ve ha-
fifletici sebepler, maddi olaya ili şkin hukuka tıygunluk sebeple-
ri ceza verilmesine yer olmad ığı karan verilmesi gereken haller
(CMK 223/3,4) dahildir Temel cezan ın alt ve üst sın ırının belir-

• tildiği suçlarda, suçta kullan ılan araç, suçun işlendiği yer ve za-
man, kanunda şiddet veya indirim sebebi olarak düzenlenmedi ği
durumlarda, cezanın belirlenmesinde dikkate al ınaca ğından bu
konulardaki şüphenin de yenilmesi gerekir (Bkz., Feyzio ğlu, Vic-

•	 dani Kanaat, 185,186).
197 Beraat karar ı verilebilecek haller için CMK m. 223/2'ye bak ımz.

Feyzioğlu, Vicdani Kanaat, S. 109.
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	KAMU	 Şu halde vicdani kanaat, hem bir yarg ıya varmay ı ifade
DAVAS İ N İ N etmektedir hem de delillerin değerlendirilmesinin bir ölçü-

	

YÜRÜrÜLMESi	 tiidür.

Maddi olay ın ispatında kullan ılan deliller ile vicdani
kanaate nas ıl ve ne şekilde ulaşıldığı gerekçede gösterilmek
zorunda olduğundan (CMI( m. 230/1 b,c), gerekçe, duruşmada
ortaya konulan delillere dayanmal ı, akla ve mantığa uygun
olmalıd ır. 199	-

Ayr ıca İHAS m. 5/2, 6/3, m. 8; AY m. 19, 36, 38, 138/1;
CMK m. 90,138 aç ıklamas ı, 147, 148/34, 206/1 ve 206 aç ık-.
lamas ı, 209/2, 210, 213, 221(açıklamas ı), 230/Ib ve 289/i' ye
bak ın ız.

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi

MADDE 218- (1) Yüklenen suçun ispat, ceza mahkemele-
rinden başka bir mahkemenin görev alanına giren bir sorunun
çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak
da bu Kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu
sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava aç ılmas ı veya
aç ılmış davan ın sonuçlanmas ı ile ilgili olarak bekletici sorun
kararı verebilir.

(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığm yaşınm
ceza hükümleri bakım ından tespitiyle ilgili bir sorunla kar şı-
laşılmas ı halinde;, mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule
göre bu sorunu çözerek hükmünü verir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK'un 255. maddesine pa-
ralel bir düzenleme içeren Tasar ırun 227. maddesinin redaksi-
yona tabi tutularak yeniden düzenlenmesinden ibarettir.

199 YCGK, 2.5.2000 - 11/89-91; 21.11.1995 - 7/314 - 347; 10.4.1995
- 5/87- 113.

394



Ceza Muhakemesi Kanunu

CMUK nı . 227'de "Bir fiilin suç olup olmamas ı" nın ceza KAMU
hukuku dışındaki bir sorunun çözümüne ba ğl ı olmas ı du- DAV4S İ IN
rumunda ceza mahkemesinin bu sorunun çözümünde ceza YÜRÜrÜMES İ

usulü ve deliller için geçerli ve yürürlükte olan kurallar ın
uygulanacağı hükme bağlanmış, fakat yaş düzeltme davala-
rmda Nüfus Kanunu hükümlerinin uygulanaca ğı belirtilmişti
(m. 227/son).

Maddeye göre ceza mahkemesi, dava konusu uyu şmaz-
lığm çözümünde etkili bulunan ve fakat ceza hukuku d ışında
kalan bir soniıı hakkında gerekli hallerde kendisi karar vere-
cek, sorunun nitelik ve kpsamma göre bu sorunun çözümü
bekletici mesele kabul edilebilecektir. Ancak mahkemenin
ceza davasmı bu şekilde beklemeye almasma, çok zorunlu ve
uzmanhğı gerektiren bir sorunla kar şılaşıldığında gidilmelidir.
Aksi takdirde bu yüzden IHAS m. 6 ile güvence alt ına almmış
olan makul sürede yarg ılanma hakkın ın ihlali söz konusu
olabilir.

Örneğin, özel belgede sahtekarl ık suçuyla ilgili olarak
açılan bir ceza davas ında, belgenin bir hukuki ili şkiye dayanan
alacağın ispat amacıyla veya borcun ödendiğini kan ıtlamak
amac ıyla düzenlendiği iddia olunmu ş ise, taraflar aras ında
hukuki ili şki bulunup bulunmad ığı veya borcun ödenip
ödenmediğine ceza mahkemesince karar verilebilecektir.
Buna kar şılık sağlık kamesi alma hakk ı bulunan sanığın, bunu
alabilmek için sahte belge düzenledi ği iddias ıyla aç ılan ceza
davasında, TCK nı . 211'in uygulanmas ı açısından öncelikle
sanığın böyle bir hakka sahip olup olmad ığının belirlenmesi
gerekmektedir. Bir kimseye sa ğlık karnesi verilmesi ise ilgili
güvenlik kurumunun yetkisirıdedir ve bu konudaki uyuşmaz-
lığın çözümü idari yargının görev alan ına girmektedir, Bu gibi
ihtisas ı gerektiren olaylarda ceza mahkemesinin, sorunu bek-
letici mesele yapmas ının ceza adaleti aç ısından daha sağlıklı
sonuç doğuracağı kanaatindeyiz.

395



Ceza Muhakemesi kanunu

KAMU	 İkinci fıkraya ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak madde
DAVASiNIN gerekçesinde, duru şma s ıras ında, suçtan zarar görenlerle sa-

YÜRÜTÜLMESI nıklarm yaşları bakımından gerekli görülecek düzeltmelerin
55.1972 tarih ve 1587 say ılı Nüfus Kanunu'ndaki usullere göre
yapılacağı açıklanmıştır. Ancak bu yasa, 25.04.2006 tarihli ve
5490 say ı l ı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 71. maddesi ile
yürürlükten kald ırılmış t ır. 2D0 Nüfus kayıtlar ında yap ılacak
düzeltme davalar ına ilişkin hükümlere yeni Kanunda da yer
verilmiş tir. Dolayısıyla ceza mahkemelerince yap ılacak yaş
düzeltme davalarında 5490 say ılı kanundaki usul uygulana-
caktır.

Mahkeme karar ı ile yap ılan kay ıt düzeltmelerinde uyu-
lacak usuller 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanünu'nun 36.
maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre; Nüfus kay ıtlarına
iliş kin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili
resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savc ılar ı
tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli
asliye hukuk mahkemesinde aç ıl ır. Kay ı t düzeltme davalar ı
Cumhuriyet Savc ıs ı ve nüfus müdürü veya görevlendireceği
nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara ba ğlan ır. Ayn ı
konuya ilişkin olarak nüfus kayd ın ın düzeltilmesi davas ı
ancak bir kere aç ılabiİir. Bu konuda NI-IKUY m. 60,61, 62 ve
156'ya bakınız.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı

Duruşma tutanağı

MADDE 219 -(1) Duru şma için tutanak tutulur. Tutanak,
mahkeme başkanı veya lükim ile zab ıt Mtibi tarafından im-

25.04.2006 tarihli ve 5490 say ı l ı Nüfus Hizmetleri Kanunu 2904.
2006 tarihli ve 26153 sayılı RG'de yayırnlanrn ış tı r.
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zalan ır. Duruşmada yap ılan işlemlerin teknik araçlarla kayda KAMU
alınması halinde, bu kay ıtlar vakit geçirilmeksizin yaz ılı kı ta- DAVAS İ N İ N
nağa dönüştürülerek mahkeme ba şkan ı veya hakim ile zabı t YÜRÜTÜLMES İ
katibi tarafmdan imzalamr.

(2) Mahkeme başkan ın ın mazereti bulunursa tutanak,
üyelerin en kıdemlisi tarafmdan imzalan ır.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 264. maddesine
paralel olarak düzenlenmiştir. Tek fark duruşma safahatınm
teknik araçlarla tespitinde göze çarpmaktad ır. CMUK teknik
araçlarm kullanılmasın ı, mahkemece gerekli görülmesi ko-
şuluna bağlamış iken, Ceza Muhakemesi Kanunu duru ş ma
işlemlerinin teknik araçlarla kayda al ınmas ın ı doğal kabul
etmiş tir. Her iki halde de yap ılacak işlem ayn ıd ır: bu kayıtlar
vakit geçirilmeksizin tutanağa dönü ştürülecek ve başkan veya
hakim ile zabıt katibi tarafmdan imzalanacaktır.

CMK m. 220, 221, 222'ye bak ınız.

Duruşma tutanağın ın başlığı

MADDE 220 - (1) Duruşma tutanağın ın başlığmda;

a) Duruşmanm yap ıldığı mahkemenin ad ı,

b) Oturum tarihleri,

c) Fükimin, Cumhuriyet Savc ısı'nın ve zab ıt katibinin
adı ve soyad ı,

Belirtilir.

AÇIKLAMA: Madde, duru$ma tutana ğınm baş lığında
bulunmas ı gereken hususlar ı göstermektedir. Duru şma kı ta-
nağmın içeriği 221. maddede gösterildiğinden, bu maddede
sayılanlar, CMIJK m. 265' den k ısmen farklıd ır.

CMK m. 219,221, 222'ye bak ınız.
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	KAMU	 Duruşma tutanağının içeriği
DAVASJN İ N

	

Yİ]RÜTÜ[MFS İ	
MADDE 221 - (1) Duruşma tutanağında;

• a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanm, ve-
kilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, tercüman ın, teknik
danışmanın ad ı ve soyad ı,

b) Duruşmanm seyrini ve sonuçlarmı yans ıtan ve yargı-
lama usulünün bütün temel kurailarma uyulduğunu gösteren
unsurlar,

c) Sanık aç ıklamalar ı,

d) Tanık ifadeleri,

e) Bilirkişi ve teknik danışman aç ıklamaları,

f) Okunan veya okunmas ından vazgeçilen belge ve ya-
zılar,

g) İstemler, reddi halinde gerekçesi,

h) Verilen kararlar,

i) Hüküm,

Yer alır.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK nun 266. maddesinin
karşılığı olmakla beraber, bazı hükümler buraya al ınmamış tır.
Beyanlarm aynen tutana ğa geçirilmesi, yarg ılamanm dürüst ve
adil olmas ı aç ısmdan son derecede önemlidir. Ancak bu konu,
tutmıağın yazd ır ılmas ı ile yakından ilgilidir. Uygulamada,
tanığın söyledikleri tutana ğa aynen geçirilmemektedir. Bu
konuda usul şöyledir. Önce tan ığın kimliği saptamp yemini
yaptırılnıakta ve bu hususlar tutanağa yazd ırılmaktad ır. Bun-
dan sonra CMK m. 59'un öngördü ğü şekilde dava konusu
anlatılıp tamkl ık edeceği konuya ilişkin olarak bildiklerini ve
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gördüklerini söylemesi istenmektedir. Tan ık bildiklerini ve KAMU
gördüklerini anlatt ıktan sonra, söyledikleri, ba şkan veya hakim DAVAS İ N İ N
tarafından duruşma tutanağmayazd ırılmaktad ır. Uygulamada YÜRÜTÜLMESi

az da olsa, anlatım bozukluğu veya yanlış anlamadan veyahut
beyanm kapsaml ı ve teknik konulara ilişkin olması gibi neden-
lerle, tamğın söylediklerinin tııtanağa aynen geçiriimemesi,
eksik veya yanlış yazdırılmas ı söz konusu olabilmektedir. Bu
gibi durumlarda, taraflar ın uyarısı veya resen düzeltme yap ıl-
mas ı mümkündür. Ancak bu gibi durumlar, yargıya, yargıca
olan güveni sarsmakta, yargılamanm dürüstlüğünü tartışı lir
hale getirmektedir. Bu tür söylemlerin ortadan kalkmas ı için,
tutanak düzenlenme usulünün değiş tirilmesi, duruşmada sa-
nık, tan ık ve bilirkişi beyanlarm ı otomatik olarak kaydedecek
cihazlarm kullan ılmas ı şarttır.

Madde gerekçesine göre bu madde, duru şman ın seyri ve
sonuçlar ın ın dayand ır ılacağı duruşmaya ilişkin ana hatlan
düzenlemektedir. Kanunun öngördü ğü yasal şekillere uyu-
lup uyulmad ığı tutanakla ispat olunabileceğinden (m. 222),
tutanakta bu hususlara aç ık ve gerekli ayrıntıları içerecek bir
biçimde yer verilmelidir.

Maddenin 1. fıkrasmın (i) bendindeki "hüküm" sözcüğü
ile 223. maddede say ılanlar kastedilmektedir. Hükmün ge-
rekçesinde bulunmas ı gereken hususlar için m. 230'a, hüküm
fıkrasmm içeriği hakkında m. 232/6'ya bak ın ız.

Ayrıca CMK m. 191, 215, 216, 219, 220, 222, 231/2'ye
b ak in iz

Duruşma tutanağının ispat gücü

MADDE 222 - (1) Duruşman ın nas ıl yap ıldığı , kanunda
belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yap ılıp yap ılmadığı,
ancak tutanakla ispat olunabiir. Tuta ııağa karşı yaln ız sahte-
cilik iddias ı yöneltilebilir.
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KMAU	 AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK nun 267. maddesiyle
DAVASININ tamamen aynıd ır. Madde gerekçesine göre bu düzenlemeyle

YÜRÜTÜLMES İ iki karine getirilmi ştir. Birincisi, tutanakta yaz ı l ı olan her
şekli kural uygulanmış, buna karşı l ık tutanakta yer almayan
bir husus, yerine getirilmemiş say ı l ır. Ikinci karine, duruşma
tutanağınm sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli bir yaz ı l ı
belge kabul edilmesidir.

CMI< m. 191, 219, 220, 221'e bakmız.
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İKİNCİ KISIM

KAMU DAVASINI?'! SONA ERMESI

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmamn Sona Ermesi ve Hüküm

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm

MADDE 223- (1) Duruşmanm sona erdiği açıklandıktan
sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmad ığı,
mahkümiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi
ve düşmesi kararı, hükümdür.

(2) Beraat kararı;

a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış
olmas ı,

b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit
olması,

c) Yüklenen suç açısmdan faiin kast veya taksirinin bu-
lunmamas ı,
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d) Yüklenen suçun san ık tarafından işlenınesine rağmen,
olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunmas ı,

e) Yüklenen suçun san ık tarafından işlendiğinin sabit
olmaması,

Hallerinde verilir.

(3) Sanık hakkında;

a) Yüklenen suçla ba ğlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl
hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin
bulunmas ı,

b) (Değişik ben t: 255.2005 - 53531m. 30 ile)"' Yüklenen
suçun hukuka aykır ı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi
suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle
işlenmesi,

c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve tela ş ne-
deniyle a şılmas ı,

d) Kusurlulu ğu ortadan kald ıran hataya düşülmesi,

Hallerinde, kusurunun bulunmamas ı dolay ısıyla ceza
verilmesine yer olmad ığı kararı verilir.

(4) işlenen fiilin suç olma özelli ğini devam ettirmesine
rağmen;

a) Etkin pişmanl ık,

b) Şahsi cezasızl ık sebebinin varlığı ,

c) Karşılıkl ı hakaret,

2O 5353 say ı l ı kanunla değ iş tirilen 223. maddenin (b) bendi ilk me-
tinde şöyle idi: "Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir veya teh-
dit etkisiyle iş lenmesi,
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d) İşlenen fiilin haks ızlık içeriğinin azlığı,

Dolayıs ıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza veril-
mesine yer olmadığı kararı verilir.

(5)Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, san ık
hakkmda mahkümiyet karan verilir.

(6) Yüklenen suçu i şlediğinirt sabit olmas ı halinde, belli
bir cezaya mahkümiyet yerine veya mahkümiyetin yan ı s ıra
güvenlik tedbirine hükmolunur.

(7) Ayn ı fil nedeniyle, ayni san ık için önceden verilmiş
bir hüküm veya aç ılmış bir dava varsa davan ın reddine karar
verilir.

(8)Türk Ceza ICanununda öngörülen dü şme sebeplerinin
varlığı ya da soru şturma veya kovu şturma şartınin gerçekleş-
meyeceğinin anlaşılmas ı hallerinde, davanm dü şmesine karar
verilir. Ancak, soru ş turmanm veya kovuş turmanm yapılmas ı
şarta bağlı tutulmuş olup da ş artın henüz gerçekleşmediğ i
anlaşılirsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma karar ı
verilir. Bu karara itiraz edilebilir,2°2

(9) Derhal beraat karar ı verilebilecek hallerde durma,
düşme veya ceza verilmesine yer olmad ığı kararı verilemez.

• (10) Adlİ yargı dışmdaki bir yarg ı merciine yönelik görev-
sizlik karar ı kanun yolu bakımmdan hüküm say ılır.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, Tasar ının 232. maddesinde
"Duruşınarnn sonuçland ı rılmas ı, karar ve hüküm" başlığı altında
düzenlenmişti. Tasarmm bu maddesi, ba şlığı ile birlikte Adalet
Komisyonu taraflndan değiştirilmiştir.

Düşme karan verilmesini gerektiren di ğer nedenler için 3167 Ek
m. 26 c'ye bkz.
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Maddenin 1. ve 10. fıkralarında hüküm say ılan mahkeme
kararlar ı gösterilmiş, 2 iM 9. fı kralarında ise bu hükümlerin
hangi hallerde verilebileceklerine aç ıkl ık getirilmiştir.

Bu düzenleme yap ı l ırken yeni Türk Ceza Kanunu'nun
hükümleri göz önünde bulundurulmu ş ve her iki kanunun
birbiriyle uyumunun sağlanmas ı amac ı güdülmüş tür.

Hüküm kavram ı : Bu maddede an ılan hükümler, ceza
yasas ı veya özel ceza yasalarmda ve bu bağlamda IIK'da suç
olarak düzenlenen eylemler bak ım ından yapılan yargılama
sonucu verilen kararlar ı ifade etmektedir. Bu nedenle icra
ceza mahkemesince, borçlu san ığın haciz iş lemi s ıras ında
bulunmuş olduğu ödeme taahhüdüne uymamas ı nedeniyle
açılan dava sonunda, taahhüdün geçersiz olduğu gerekçesiyle
verilen beraat karar ı, CMIC'un 223. maddesi anlam ında hüküm
sayılamaz.203

3167 say ı lı kanunun 16. maddesinin 3. fı krasmdak ı .. . he-
sap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesab ı açtııı ?ıalan ııın
yasaklann ı as ı ....karar ı, güenlilc tedbiri niteliğinde olduğun-
dan, hüküm say ılı r.204

Cörevsizlik kararlar ı, hüküm niteliğinde değildir. Ancak,
adli yargı dışındaki bir yarg ı merciine yönelik görevsizlik ka-
rarı kanun yolu bakımından hüküm say ılmış tır. MeselA, suça
ilişkin davaya askeri mahkemede bak ılmas ı gerektiği gerekçe-
siyle verilen görevsizlik kararı, hüküm niteliğindedir.

Derhal beraat kararı verilmesi gereken haller: Bu terimle,
delil değerlendirilmesi gerekfirmeyen ve yarg ılama faaliyeti
yapılmadan verilebilen beraat kararlar ı kastedilmektedir. Sözü
edilen haller şunlard ır:

a) İddianamede san ık olarak gösterilen kimsede san ık
sıfatının bulunmamas ı,

203 YCCK. 25.04.2006 - E. 2006/15 HD - 123, K. 2006/127.
204 YCGK. 22.11,2005- E; 2005/10-140, K. 2005/143.
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b) İddianamede tan ımlanan eylemin herhangi bir suçu
oluşturmamas ı ve

c) Eylemin, sonradan suç olmaktan ç ıkar ılmas ı halleri-
d ir.2t15

Bu hallerde, kamu davansm ın düşmesi veya durmas ı
sebepleri gerçekleşmiş olsa bile, beraat karar ı verilir.

Ceza verilmesine yer olmad ığı kararı verilmesini gerekti-
ren haller maddenin 3 ve 4. fıkralarmda say ılmış tır.

Maddenin 2. fıkras ın ın (c) bendinde "yüklenen suç aç ı -
s ından faüin kast veya taksiri ızin b ı ,lunn ıamas ı ", beraat karar ı
verilmesi gereken nedenlerden biri olarak say ılmış iken, 3.
fıkrada yer alan (yaş küçüklüğü, akıl hastahğı, sağır-dilsizlik,
geçici nedenlerin bulunmas ı, iradeyi saktlayan nedenlerin
(cebir-ş iddet-tehdit) varlığı, zorunluluk hali, meşru savunma
s ın ırmın heyecan, korkü ve telaş nedeniyle a şılmas ı, esash hata)
kusuru ortadan kald ıran haller, "ceza verilmesine yer olmadığı
kararı " verilmesi gerektiren haller aras ında say ılmas ı çelişki
teşkil etmektedir.

Burada üzerinde durulmas ı gereken bir konu da 3:fıkranın
(b) bendinde düzenlenen haldir.

Bilindiği üzere ceza sorumlulu ğunu kald ı ran veya azal-
tan nedenler, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ilâ 34. maddelerinde
düzenlenmiş, bunlardan biri olan "Kanunun hükmü ve amirin
emrini ıfa"ya Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde yer veril-
miştir. Bu maddenin 4. fıkrasında ise "Emrin, hukuka uygunl ıığu-
nun denetlenmesinin kanun tarafindan engellendi ğ i hallerde, yerine
getirilmesinden emri veren sorumlu olur." hükmü yer almaktad ır.
Böylece hukuka ayk ırı, fakat bağlayıc ı bir emri yerine getirmek,
ceza sorumluluğunu ortadan kald ıran bir neden olarak düzen-

A5Y İBK. 9.06.1995- 1995/1-1; AsYDrI K. 5.01.2006- 2006/6-3.

KU
D AVAS İ N İ N
SONA
ERMESI
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K.MiU lenmiştir. Ancak bu durumda verilecek hükmün ne olaca ğı
DAVASININ ilk metinde aç ık olarak belirtilmediğinden, bu dü±enlemeniıı

SONA "hukuka uygunluk sebepleri" arasmda değerlendirilmesi ve bu
EPEsi nedenle de beraat karar ı verilmesi gerekmekte idi.

Ancak üçüncü fıkranm (b) bendi, 25.5.2005 tarihli ve 5353
sayılı kanunun 30, maddesi ile değiş tirilerek bu sorumsuzluk
hali, ceza verilmesine yer olmad ığı karar ı verilmesi gereken
hallerden biri olarak düzenlenmiştir. Değişiklik gerekçesinde
de, Türk Ceza Kanunu'nun 24. maddesinde kusurlulu ğu
ortadan kaldıran bir sebep olarak öngörülen "suçun hukuka
aykırı fakat bağlayı cı bir emrin yerine getirilmesi suretiyle i şlenmesi"
halinde verilecek son kararm ne olaca ğmı göstermek amac ınm
güdüldü ğü belirtilmiştir. Böylece hukuka ayk ırı, fakat bağla-
yıc ı emrin yerine getirilmesi hukuka uygunluk sebebi de ğil,
fakat kusurluluğu ortadan kald ıran sebeplerden biri olarak
düzenlenmiş bulunmaktad ır.

Emrin hukuka uygunlu ğunun denetlenmesi, ne zaman
kanun tarafmdan engellenmiş say ılır? Bunun tespiti, verilecek
kararm türü bak ımmdan önem taşımaktad ır. Çünkü hukuka
uygun bir emrin yerine getirilmesi söz konusu ise beraat karar ı
verilecek, buna karşılık verilen emrin hukuka uygunlu ğunun
yasaklanmış olduğunun kabulü halinde "ceza verilmesine yer
olmadığı kuran" verilecektir.

Emrin hukuka uygunlu ğunun denetlenmesinin engellen-
diği haller, Anayasa'rmı 137. maddesinde gösterilmi ştir.

Anayasa'nm 137. maddesi .. . Konusu suç teşkil eden emir,
hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse soruml ı tluktan
kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin gönilmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve
kamu güvenliğinin korunmas ı için kanunda gösterilen istisnalar
sl ı dr." hükmünü amirdir.
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657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanunu'nun 11. maddesinde MU
de benzeri bir düzenlemeye yer verilmi ştir.	 DAVAS İ N İ N

Askeri Ceza Kanunu'nun 41. maddesinin 2. f ıkrasmda SONA
ise "Hizmete nzüteallik (ilişkin,ilgili)hususlarda verilen emir bir 	 ERMES İ

suç teşkil ederse bu suçun i şten mesinden emir veren mes'uldur."
hükmü yer almaktadir.

Bu hükümlere göre a ş ağıdaki emirler, hukuka uygunlu ğu
denetlenmeksizin yerine getirilirler; 	 -

1)Askeri hizmete ilişkin olarak verilen emirler (aç ıkça suç
teşkil etmemesi kaydiyla),

2) Acele hallerde:

a) Kamu düzeninin korunmasi amaciyla verilen emirler,

b) Kamu güvenliğinin korunmas ı amac ıyla verilen emir-
ler.

PVSK'nm 2. maddesinin 2. f ıkrasmda, kanunsuz ve konu-
su suç teşkil eden emirlere kar şı polisin hareket tarzı belirtilmiş ,
3. fikrada ise yetkili amirler taraf ından verilecek sözlü emirlerin
derhal yerine getirileceği durumlar sayilmiş hr. Sözlü emrin
derhal yerine getirilecek olmas ı, onun hukuka uygunlu ğunun
denetlenmesine engeldir.

Diğer taraftan kanuna ayk ıri olduğu belirtilerek yerine
getirilmeyen emrin, yazılı olarak amir tarafmdan tekrarlan-
masi ve emrin konusunun aç ık bir şekilde suç teşkil ettiğ inin
memur veya ast tarafından anlaşilamamas ı durumlarında da
emrin hukuka uygunluğunun kanun taraf ından engellendiğini
kabul etmek gerekir.

Bunların dışında dördüncü fıkrada belirtilen hallerde de
"ceza verilmesine yer olmad ığ karar ı " verilecektir:
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KU	 Türk Ceza Kanunu'nu, baz ı suçlar bak ımmdan etkin
DAVASININ pişmanlığı (TCK m. 93/1, 192/1-2,4, 201, 254, 274/1), şahsi

SONA cezas ızlık sebeplerirıin varlığın ı (TCK m. 147,167/1), kar şılikl ı
ERMESI hakareti (129) ve işlenen filin haks ızlık içeriğinin azlığını (TCK

m. 145), hem hafifletici neden hem de cezas ızl ık nedeni olarak
kabul etmiş ve bunun takdirini mahkemeye b ırakmıştır. Bu gibi
durumlarda "ceza verilmesine yer olmad ığ kararı" verilecektir.

Davanın reddi karar ı verilmesini gerektiren durumlar,
CMUK'un 253. maddesinin 3. fıkras ında "Ayn ı konuda, ayn ı sa-
n ık için etrvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava bulunması "
olarak belirtilmişti. Bu özellik,"Ayn ı fiul nedeniyle, ayn ı san ık için
önceden" ibareleri dışında, 223. maddenin 7. fıkrasmda aynen
korunmuştur. CMUK m. 253'de yer alan "Ayn ı konuda" ibaresi
ile filin ayni olmas ı kastedilmektedir.

Burada kesin hüküm kavram ı üzerinde durulmas ı ge-
rekmektedir. Kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar
verilmesinin sebebi, ceza muhakemesi hukukunun en önemli
ilkelerinden biri olan, kesin hükmün önleyici etkisi ile yani
"nem bis in idem" ilicesiyle aç ıklanmaktad ır. Buna göre, iş le-
diği bir suç nedeniyle yargılanan ve hakkında kesin hüküm
bulunan bir kimse, ayn ı suç nedeniyle tekrar yarg ılanamaz
veya cezaland ırılamaz. Bu ilke, Insan Haklar ını ve Ana Hür-
riyetleri Korumaya Dair Sözleşme'ye Ek 7 no.lu ProtokoP° 6 ile

Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesi'ne Ek 7 No'lu Protokol 2 Ka-
s ım 1984 tarihinde Strasbourg'da imzalanm ış, 1.11.1938 tarihinde
yürürlüğe gırmiştir. Söz konusu Protokol, 11. No'lu Protokolle
değiştirilmiş tir. Türkiye 7 No'lu Protokolü 19 Ekim 1992 tarihin-
de imzalam ış , 3975 sayı lı Onay Kanunu Meclis Genel Kurulu'nca
23 Şubat 1994 tarihinde kabul edilmiş tir. Protokol 9 Haziran 1994
tarihinde Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak yürürlü ğe konul-
muştur. Bu protokolün "Ayn ı suçtan iki kez yarg ı ianmanıa ve ceza-
landınlmama hakkı " baş tığmı taşıyan 4. maddesi şöyledir:

"1, Hiç kimse bir devletin ceza yarg ı lamas ı usulüne ve yasaya uygun
olarak kesin bir hükümle mahkum edildiği ya da beraat ettiği bir suçtan
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düzenlenmiş tir. İş te CMK 223. maddesinin 7. f ıkras ı bu ilkeyi
gerçekleştirmek amacıyla kabul edilmiştir.

Kesin hükmün, davan ın reddini gerektirmesi için fiilin
aynı olmas ı gerekir. Filin ayn ılığı, davanın konusunun tespi-
tiyle yakından ilgilidir. Bir ba şka ifadeyle bir filin daha önce
bir yargılamanm konusunu oluşturup oluşturmadığma karar
verilecek, bu filin dava konusunu oluşturduğu sonucuna ya-
r ıldığmda, bu filin yarg ılanıış olduğu kabul edilecek ve ikinci
bir yargılama yap ılamayacaktır.

Davan ın konusu iddianamede s ın ırlar ı çizilen fil veya
fiilerdir. S ınırları çizilen olaydan maksat, suç oluşturan maddi
olaym yer, zaman, suçta kullan ılan araç ve gerçekleşme biçimi,
hukuk normu kar şısındaki durumu belirtilmek suretiyle ki ş i-
selleştirilmesidir. Yargılama, kişiselleş tirilen bu hukuki olayla
s ınırl ıdır. Mahkeme de hüküm verirken bu olayla bağl ıd ır.
Yargılama s ıras ında yeni olayların ileri sürülmesi, ancak bun-
ların iddianamede s ınırları çizilen olayla aynı hukuki konuya
ilişkin olmalar ı halinde mümkündür. 2°7 İleri sürülen yeni olay
ayn ı hukuki konuya ilişkin olmad ığı takdirde, yeni olaydan
dolay ı kamu davasm ın aç ılmamış olduğu kabul edilmelidir. Bir
başka ifadeyle böyle bir durumda her iki filin aynı olmadığı
ortaya ç ıkhğmdan, ayn ı konuda aç ılmış ikinci bir davadan
söz edilemez.

dolay ı aıJni devlet yarg ı mercileri tarafindan tekrar yargı lanamaz veya
cezaland ırı lamaz.

2. Yukarı dakiJikra hükümleri, yeni veya yak ın zamanda ortaya çı ka-
n/an delil/erin veya önceki işlenılerde davan ın sonucunu etkileyebilecek
esasl ı bir kusurun varlığı durumunda, ilgili devletin ceza yarg ı laması
usulü ve yasas ı na uygun olanak davan ı n yeniden açı lmas ı n ı engelle-
mez.

3. Sözleşmenin 15. maddesine dayan ılarak bu madde lıükumlenne
aykı rı hiçbir tedbir al ınamaz."

207 Yurtcan, Erdener, Ceza Yargilamas ında Kesin Hüküm, Istanbul
1987, s. 92-100.
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KMkIJ	 Davanm reddi karar ı verilebilmesi için aynı Bil nedeniyle
DAVAS İ N İN ayn ı sanık hakkmda açılmış bir davanın bulunmas ı yeterli

SONA olduğundan, aslmda verilen hükmün kesinle şmiş olmas ı da

ERMES İ	
şart değildir.

Türk mahkemeleri tarafından vatanda ş veya yabanc ı
hakkmda verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri adli
sicile kaydedilir (ASK m. 4/1). Ancak Disiplin veya tazyik
hapsine ilişkin kararlar adli sicile kaydedilmez ASK m. 5/1-b).
Adli sicile kaydedilecek ve kaydedi ıneyecek olan hükümler ile
adli sicil bilgilerinin silinmesi, adli sicile kaydedilecek bilgileri
gönderecek olan makamlar ve adli sicile kaydedilecek bilgilerin
gönderilme usulü konular ında 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
m. 4/1, m. 5,m. 6, m. 9 ve 12 ile Adli sicil Yönetmeliği m. 6,7,
8,11 ve 13'e bak ın ız.

Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen;

a) Hukuka uygunluk sebepleri için m. 25, 26, 28, 30/34,
31/1, 32/1,33 ve 34'e

b)Davanm düşmesini gerektiren sebepler için m. 64, 65/1.,
66,73 ve 75'e

c)Soru şturma ve kovuşturma şartları için m. 73 ve 75'e ve
ayrıca AY m. 83/2'ye; 4483 sayıli kanun hükümlerine ve 161.
madde açıklamasma,

Görev ve görevsizlik kararı için CMK m. 4,5,6,7ye, Itiraz
edilebilecek kararlar için m. 267'ye, Istinaf için m. 272'ye;
bakınız.

Ayrıca AsCK m. 41/2'ye; PVSK m. 2'ye; 657 say ı l ı Devlet
Memurları Kanunu'nun 11. maddesine bak ınız.

Karar ve hükünılerde gerekli oy say ıs ı

MADDE 224 -(1) Mahkemece karar ve hükümler oybirliği
veya oyçokluğuyla verilir.
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(2) Kar şı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tutanakta KNAII
gösterilir.	 DAVASIN İ N

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 256. maddesinin SONA•
günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibaret olup ba şkaca ERMESI

bir yeniik getirmemiş tir.

CMK m. 219, 221, 229'a bak ın ız.

Hükmün konusu ve suçu de ğerlendirmede mahkemenin
yetkisi	 -

MADDE 225- (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurlar ı
gösterilen suça ilişkin fili ve faili hakkuıda verilir.

(2) Mahkeme, filin nitelendinilmesinde iddia ve savun-
malarla bağlı değildir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUK' ı.m 257. maddesindeki
düzenleme ile benzer olup bir yenilik ve uygulama aç ısmdan
herhangi bir değişiklik getirmemiştir.

CMK m. 170/3,6, 216, 217, 223, 226'ya bakm ız.

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik

Suçun niteliğinin değişmesi

MADDE 226 - (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değiş-
mesinden önce haber verilip de savunmas ın ı yapabilecek bir
hMde bulundurulmad ıkça, iddianamede kanuni unsurlar ı
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WIiU gösterilen suçun de ğindiği kanun hükmünden başkas ıyla
DAVAS1N1N mahküm edilemez.

SONA

	

	 (2) Cezanın artır ılmasmı veya cezaya ek olarak güvenlik
ERtAN! tedbirlerinin uygulanmas ın ı gerektirecek haller, ilk defa du-

ruşma s ırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulan ır.

(3)Ek savunma verilmesini gerektiren hallerde istem üze-
rine sanığa ek savunmas ın ı haz ırlamas ı için süre verilir.

(4)Yukarıdaki fıkralarda yazı lı bildirimler, varsa müdafie
yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararla-
nır.

AÇIKLAMA: Madde CMUK'un 258. maddesinin kar şılığı
olup ek savunma hakk ım düzenlemektedir.

Suçun niteliğinin değ işmesi halinde, san ığa savunma -
hakkı tan ınmas ı, adil yarg ı lanma hakkın ın gereğidir. Bu
nedenle lehinde olsa bile suçun niteli ğindeki değ iş iklik ve
savunmasını haz ırlamas ı için süre isteme hakk ı bulunduğu
sanığa bildirilmelidir. Bu bildirimin yap ılmamas ı IHAS 6/3-b
maddesini ihlal edeceği gibi, ayn ı zamanda savunma hak-
kmm kıs ıtlanmas ı sonucunu doğurur ve bozma sebebidir. Bu
konuda yap ılacak yaz ılı bildirimler, varsa müdafie yap ılacaktır.
Bu husus sanığın ek savunma hakk ın ı kullanmasma engel
değildir. Ancak sanığın müdafli varsa, san ığa bildirimde bu-
lunmak suretiyle ek savunmasmın al ınmas ı yeterli değildir. Bu
durumda ek savunma yap ılmas ın ı gerektiren hallerin, mutlaka
sanık müdafiine bildirilmesi, kendisine ek savunma yapmas ı
için gerekli imkan ve zaman tan ınmas ı zorunludur.	 -

İHAS m. 6/3- b; AY m. 36/1; CMK m. 37, 147, 149, 150,
176/4, 190/2, 216, 289/1 h'ye bakm ız.

A İHM 17.7.2001, 29900-03/96 Sadak ve diğerleri.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	 KU
DAVtSIN İ N

Karar ve Hüküm	
SONA

ERMESI

Müzakereye katılacak hakimler

MADDE 227 - (1) Müzakerede ancak karara ve hükme
katılacak hakimler bulunur.

(2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan
hAkim ve avukat adaylarmm müzakere s ırasmda hazır bulun-
malarma izin verebilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMUIC'un 382. maddesinin
günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenmesinden ibaret olup
bir yenilik getirmemiştir.

CMK in. 288, 203, 224, 228, 229a bakzn ı z.

Müzakerenin yönetimi

MADDE 228 - (1) Müzakereyi mahkeme başkarn yöne-
tir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, CMK'un 382. maddesinin tek-
ranndarı ibarettir.

CMK m. 20311, 227, 229a bakn ı z.

ların toplanmas ı

MADDE 229 - (1) Mahkeme ba şkan ı, kıdemsiz üyeden
başlayarak oylar ı ayrı ayrı toplar ve en sonra kendi oyunu
verir.
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DAYAS İ N İ N

SONA

ERMESI

(2)Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir
konu veya sorun üzerinde az ınl ıkta kald ığın ı ileri sürerek
oylamaya katılmaktan çekinemez.

(3) Oylar dağılirsa sanığm en çok aleyhine olan oy, ço-
ğunluk meydana gelinceye kadar kendisine daha yak ın olan
oya eklenir.

AÇIKLAMA: Madde, kurul halinde çalışan mahkeme-
lerde oy verme usulünü ve oylamada ortaya ç ıkabilecek so-
runlardaki hareket tarz ın ı düzenlemektedir. Bu hükme göre
müzakere tamamlandıktan sonra oylamaya geçilecektir; en
kıdemsiz üyeden başlanarak oylar toplanacak, en son başkan
oy kullanacaktır.

Oylamaya katilma zorunlulu ğu CMUK'un 384. maddesin-
de, oylarm dağılması halinde çoğunluğun nas ıl sağlanacağı ise
385. maddede düzenlenmişti. Madde, bu hükümleri bir arada
ve günümüz Türkçesiyle düzenlemektedir. CMUK'un 384.
maddesinde sadece "bir mesele hakk ında ekalliyette kalmak"tan
söz edilmekte idi. Yeni düzenlemede, "bir konu veya sorun
üzerinde az ı nl ıkta kalmak" ibaresi kullan ılmak suretiyle, oylama
usulü de gösterilmiş olmaktad ır.

Maddenin ikinci fıkras ındaki "konu ve sorun" kavram ı ,
hükümle ilgili olarak ortaya ç ıkabilecek usul, eksik soru ştur-
ma, sübut ve uygulamaya ilişkin, hüküm verilmeden önce
çözülmesi gereken bütün durumlar ı kapsar. Bütün bunlarm
hüküm oylamasmdan öncetartışılıp karara bağlanmas ı gerekir.
Ancak bundan sonra hüküm verilebilir. Bu nedenle mahkeme
kurulunu olu şturan üyelerin tamamı, hükümle ilgili olarak
ortaya ç ıkabilecek her türlü sorun ve konularda oylamaya
katılmak zorundad ırlar. Yargılanan uyuşmazlikta kovu şturma
şartının gerçekleşmediği konusunda azınlıkta kalan bir üye,
bu konuda çoğunluk sağlandığında verilmesi gereken dü şme
karar ı hüküm say ılmas ına rağmen, yargılamanın diğer aşa-
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malarmda söz konusu olabilecek sorunlarla ilgili kararlara ve
nihayet hüküm oylamasına da katılacaktır. Bu üyenin hüküm DAVASIN İ N
oylamas ında, davanın düşmesine karar verilmesi yönünde oy SONA
kullanmas ı artık söz konusu değildir. Bu üye sübut konusunda ERMES İ -
oyunu kullanacak, sübutun kabulü halinde de uygulamaya
ilişkin sorunlar söz konusu olursa, örne ğin haks ız tahrikin
varlığı konusunda tartışmayave oylamaya da iştirak edecektir.
Madde gerekçesinde bu husus, "Müzakereye katılan hakimler
karar ve hükünı le ilgili olarak oy kullanmaktan kaç ı namazlar.
Mahkeme başkan ı ve üyeler bir konu veya sorun hakk ı nda az ınlıkta
kaldıkları n ı öne süre rekoıjlamaya katı lmaktan çekinen ı ezler." şekline
açıklanmıştır.

Buna karşılık sübut oylamasma katılıp da eylemin sanık
tarafmdan gerçekle şmediği yönünde oy kullanan bir üye,
sübutun oy çokluğu ile kabul edilmesi halinde, uygulamaya
iliş kin olarak ortaya çıkabilecek sorunlar ın çözümünde oy
kullanamaz;Çünkü sübut konusunda yap ılan oylama hüküm
oylamas ıdir. Bundan sonra oylar ın dağılmas ı söz konusu
olursa, beraat yönünde kullan ılan oy, san ığın en lehindeki
oy olarak kabul edilerek sorun; oylar ın dağılmasına ilişkin
kurallar uygulanarak çözümlenmelidir.

Uygulamada, sübut aç ısından eksik soru ş turma bulun-
duğu veya beraat yönünde oy kullanan üyenin, sübutun oy
çokluğu ile kabul edilmesi halinde uygulamaya ili şkin oy-
lamaya katılıp katılmayacağı tartışma yaratmış, bu tartışma
Yargıtay dairelerinde de yaş anmış tır. Konu nihayet Yarg ıtay
Ceza Genel Kurulu'nca aç ıklığa kavuşturulmuştur. Ceza Genel
Kurulu'nun konuda yerleşmiş kararlarına göre, beraat-mah-
kumiyet oylamas ı, tüm sorunların oylanıp karara bağlanma-
smdan sonra yap ılabilecektir. "Tali meseleler, ası l meseleden önce
çözülmesi gerekiyorsa ön mesele ad ı n ı al ır. Ön meseleler ayrı ayrı
çözümlenmeli sonraki aşamalara öyle geçilmelidir. Soruna bütünüyle
varabilmek için halli gereken belli noktalar hakkında oylama yapı ldık-
tan sonra as ıl karara ulaşılmalıdı r". Müzakere sona erip herkes
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KAMU sonuç kararı verebilecek duruma gelince s ıra oy vermeye gelir.

	

DAVASININ	 "Oy vermeden çekinilemez."21»

	SONA	 Oyların dağılmas ı, hüküm oylamasmda ortaya ç ıkabi-
ERMES İ leceği gibi, konu veya sorunlar konusunda da söz konusu

olabilir.

CMK m. 227,228

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar

MADDE 230- (1) Mahkümiyet hükmünün gerekçesinde
aşağıdaki hususlar gösterilir:

a) iddia ve savunmada ileri sürülen görü şler.

• b) Dei Ilerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas
alman ve reddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya
içerisinde bulunan ve hukuka ayk ır ı yöntemlerle elde edilen
delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi.

c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görü-
len fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen
istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62
nci maddelerinde belirlenen s ıra ve esaslara göre cezanmbe-
lirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devam ı maddelerine göre,
cezaya mahkürniyet yerine veya cezanm yanı s ıra uygulanacak
güvenlik tedbirinin belirlenmesi.

d) Cezamıı ertelenmesine, hapis cezasm ın adli para ceza-
sma veya tedbirlerden birine çevrilmesine veya ek güvenlik

1119 YCGK, 16.31992 - 5/14-81. Bu karar için Uygun, Mehmet, Yar-.
gıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Ankara 1997 adlı kitaba baki-
nız. Yarg ıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4.3.2003 - 4/46-14; 13.5.2003
- 4/92-149 ve 4.7.2006 - 7/187- 179 say ılı kararlar ı da aym doğrul-.
tudad ır.
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tedbirlerinin uygulanmas ına veya bu hususlara ilişkin istem- KAMU
lerin kabul veya reddine ait dayanaklar. 	 DAVASiNIN

(2)Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin SONA
ikinci fıkras ında belirtilen hallerden hangisine dayan ıldığın ın
gösterilmesi gerekir.

(3)Ceza verilmesine yer olmad ığma dair kararm gerekçe-
sinde, 223 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü f ıkralar ında
belirtilen hallerden hangisine dayan ıld ığının gösterilmesi
gerekir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin d ışında
başka bir karar veya hükmün verilmesi hMinde bunun neden-
leri gerekçede gösterilir.

AÇIKLAMA: Madde, hükmün gerekçesinde gösterilmesi
gereken hususlar bak ımından CMUICun 260. maddesinden
oldukça farkl ı bir düzenleme getirmi ştir. CMUK m. 260'da
sadece beraat ve mahkumiyet halinde gerekçede gösterilmesi
gereken hususlara genel ve soyut ifadelerle yer verilmi ş ti. Ay-
r ıca kanun yolundan vazgeçme halinde, sadece suçun kanuni
unsurlarını gösteren olayların ve uygulanan yasa hükümlerinin
söylenmesinin yeterli olaca ğı belirtilmek suretiyle, gerekçe
gösterilmemesine imkan sağlanm ışh.

Yeni düzenlemede hükmün gerekçesinde gösterilecek
hususlar, mahkümiyet ve beraat kararlar ı bakımından ayrı ve
daha somut ifadelerle tek tek say ılmış, ayr ıca bu tür hükümle-
rin dışında kalan karar ve hükümler bak ım ından da gerekçe
gösterme zorunlulu ğu getirilmiş tir. Hükmün gerekçesinde
iddia ve savunmaya ilişkin görüş lerin, reddedilen veya hu-
kuka ayk ırı yöntemlerle elde edilen delillerin gösterilmesi de
tamamen yeni düzenlemelerdir.

Diğer taraftan, madde, beraat karar ı verilmesi halinde
gösterilecek gerekçe bak ımından da farkl ı bir düzenleme
getirmiş tir.
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KMkIJ	 Maddede, beraat karar ı verilebilecek haller gösterilmiş-
DAYASININ tir. Bu sebepler 223. maddenin 2. fıkrasmda beş bent halinde

SONA sayılmış .olup hangi nedene dayal ı olarak sanığın beraatine
ERMESI karar verilmiş ise, gerekçede bu neden aç ıklanacaktır. Ceza

verilmesine yer olmad ığı kararı verilmesi sebepleri ise 223.
maddenin 3. ve 4. fıkralar ında sayılmış olduğundan, bu tür bir
kararm verilmesi halinde hükmün gerekçesinde bu nedenler-
den hangisine dayamld ığı aç ıklanacaktır.

Gerekçe, hükmün akla, mantığa, yasaya ve hukuka uygun
olarak aç ıklamas ıdır. Bu nedenle gerekçenin dosya içeri ğine
ve delillere uygun düşmesi zorunludur.

Diğer taraftan hükmün türüne göre gerekçenin de farkl ı
hususları içermesi doğald ır. Ayn ı nedenlerle uyuşmazlığın ve
kararın niteliğine göre gerekçenin kapsamı da değişebilir.

Ancak delillere, akla, mantığa, yasaya ve hukuka uygun-
luk, her türlü hüküm için gösterilecek olan gerekçe bak ımından
ortak özellilclerdir. Mahkumiyete ili şkin hükmün gerekçesinde
suçun bütün unsurlarmm ne şekilde gerçekleştiği olgularla gös-
terilmelidir. Kanundaki suç tanım ınm aktarılmas ı yetmez.210

Gerekçe gösterme zorunluluğu, yargılamanm dürüst ve
adil bir şekilde yap ıldığını göstermesi bak ımından önem ta şır
ve böylece yargılamada keyfiliği önleyici bir etki gösterir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre gerekçe, mah-
kemenin sübjektif tarafs ızlığının sağlan ıp sağlanmadığın ı
göstermesi bak ım ından da önemlidir. Gerekçelerin belirsizli ği
verilen kararlar bakım ından "keyfihik riski" yaratır."'

Diğer taraftan gerekçe gösterme zorunluluğu, kanun•
yolunun açık olduğu hükümlerin denetlenmesinde ayr ı bir
önem kazanmaktad ı r.

210 Keskin, Serap, Ceza Muhakemesi Hukukunda Temyiz Nedeni
Olarak Hukuka Ayk ırı lık, Istanbul 1997, s. 69.

211 Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 336.
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AİHM, hüküm gerekçesinin içeriği Mkımmdan hüküm KAMU
mahkemelerinin geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu DAVASIN İ N
kabul etmekte, fakat gerekçe denetimini, adil yarg ılanma SONA
hakkıyla bağlantılı olarak gerekçe yokluğu, gerekçenin yeter- ERMES İ
sizliği yani eksik gerekçe) ve gerekçenin savunmay ı anlams ız
kılacak bir nitelik taşıması yönlerinden yapmaktad ır3'2 Yar-
gıtay tarafmdan yap ılan temyiz incelenmesinde de hüküm,
gerekçesi bak ımmdan aynı yönleriyle denetlenmektedir. Bu
nedenle gösterilen gerekçenin, verilen hükmün niteli ğine
göre akla, mantığa, hukuka uygun olmas ı, delillere aykırı
düşmemesi, kabul ve uygulamaya ili şkin yeterli aç ıklamaları
içermesi şarttır.

AY m. 141/3, CMK m. 33, 34, 206/2 a, 217, 223, 289/1
g'ye bakmız.

Hükmün aç ıklanmas ı ve hükmün aç ıklanmas ınm geri
b ırakılmas ı (Değişik başl ık: 6.12.2006 - 55601n ı . 23 ile)

MADDE 231 - (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede
belirtilen esaslara göre duruşma tutanağma geçirilen hüküm
fıkras ı okunarak gerekçesi ana çizgileriyle anlat ı lır.

(2) Hazır bulunan sanığa aynca başvurabileceği kanun
yolları, mercii ve süresi bildirilir.

(3)Beraat eden saruğa, tazminat isteyebileceği bir hAl varsa
bu da bildirilir.

(4)Hüküm fıkras ı herkes tarafından ayakta dinlenir.

(Ekjikralar: 5 tü 14 üncüjikralar 6.12.2006 - 55601m. 23 ile
eklenmiştir.)

212 Tezcan/Erdem/Sancakdar, s. 337. Ayr ıca 34. madde açıklanfls ı-
nabkz.	 -
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KAMU	 (5) Sanığa yüklenen suçtan dolay ı yap ılan yarg ılama so-
DAVAS İ N İ N nunda hükmolunan ceza, bir y ıl veya daha az süreli hapis veya

SONA adli para cezas ı ise; mahkemece, hükmün aç ıklanmasmm geri
EwEsi bırakılmasma karar verilebilir. Uzla ş maya ilişkin hükümler

saklıd ır. Hükmün aç ıklanmasmm geri bırakılmas ı; kurulan
hükmün san ık hakk ında bir hukukî sonuç do ğurmamasm ı
ifade eder.

(6) Hükmün aç ıklanmas ın ın geri b ırak ılmas ına karar
verilebilmesi için;

a) Sanığm daha önce kas ıtlı bir suçtan mahküm olmam ış
bulunmas ı ,

• b) Mahkemece, san ığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki
tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden
suç işlemeyeceği hususunda kanaate var ılmas ı,

• c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun u ğradığı
zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin
suretiyle tamamen giderilmesi,

Gerekir.

(7) Aç ıklanmasm ın geri bırakılmasma karar verilen bu-
kümde, mahküm olunan hapis cezas ı ertelenemez ve k ısa süreli
olmas ı halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.

(8) Hükmün aç ıklanmasmm geri b ırakılmas ı karar ın ın
verilmesi halinde sanık, beş y ıl süreyle denetim süresine tabi
tutulur. Bu süre içinde bir y ıldan fazla olmamak üzere mah-
kemenin belirleyeceği süreyle, san ığın denetimli serbestlik
tedbiri olarak;

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmamas ı halinde, meslek
veya sanat sahibi olmasmı sağlamak amac ıyla bir eğitim prog-
ramma devam etmesine,
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b) Bir meslek veya sanat sahibi olmas ı halinde, bir kamu KAMU
kurumunda veya özel olarak ayn ı meslek veya sanatı icra DAVASN İ N
eden bir başkasınm gözetimi altında ücret karşı lığmda çalış- SONA
tırılmas ırı a,	 ERMESI

c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasma, belli yerlere
devam etmek hususunda yükümlü k ılmmas ına ya da takdir
edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,

Karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamana şımı
durur.

(9)Altınc ı fıkranm (c) bendinde belirtilen ko şulu derhal
yerine getiremediği takdirde; san ık hakk ında mağdura veya
kamuya verdiği zaran denetim süresince ayl ık taksitler halinde
ödemek suretiyle tamamen gidermesi ko şuluyla da hükmün
aç ıklanmas ınm geri b ırak ılması kararı verilebilir.

(10)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği
ve denetimli serbestlik tedbirine.ili şkin yükümlülüklere uygun
davran ıldığı takdirde, aç ıklanmas ı geri bırak ılan hüküm orta-
dan kald ırılarak, dvanm düş mesi karar ı verilir.

(11)Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya
denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere ayk ırı
davranmas ı halinde, mahkeme hükmü aç ıklar. Ancak mahke-
me, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen
san ığın durumunu değerlendirerek; cezanm yar ısına kadar
belirleyeceği bir k ısmın ın infaz edilmemesine ya da ko şullar ı-
n ın varlığı halinde hükümdeki hapis cezasmm ertelenmesine
veya seçenek yaptırımlara çevrilmesirıe karar vererek yeni bir
mahkümiyet hükmü kurabilir.

(12) Hükmün aç ıklanmas ın ın geri b ırak ılmas ı kararına
itiraz edilebilir.

(13) Hükmün aç ıklanmas ın ın geri b ırak ılmas ı karar ı ,
bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kay ıtlar, ancak bir
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DAVASININ

SONA

ERMESI

soruşturma veya kovuş turmayla bağlantıli olarak Cumhuriyet
Savcısı, lükim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu
maddede belirtilen amaç için kullan ılabilir.

(14) Bu maddenin hükmün aç ıklanmas ınm geri bırak ıl-
masına ilişkin hükümleri, soru şturulmas ı ve kovuşturulmas ı
şilcayete bağli suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.

AÇIKLAMA: CMUK'un 261. maddesinde, kanun yolla-
rmm sanığa bildirileceği hüküm altına alınmış tı .

Maddenin ilk dört fıkras ı, üçüncü fıkra hükmü hariç (3.
fıkra hükmü CMUK'da düzenlenmemi ş ti), 261. maddenin
redaksiyona tabi tutulinasmdan ibarettir.

Maddenin birinci fıkrasmda hüküm fıkrasmm okunaca ğı
ve ayrıca ana çizgileriyle anlat ılacağı belirtilmiştir.

İkinci fıkra, kanun yolu mercii ve süresinin bildirilmesini
emretmektedjr. Bu bildirimin, duruşma tutanağma geçirilmek
suretiyle yap ılmas ı, ispat açısından zorunlu (m. 222) olduğu
gibi, aynı zamanda 232. maddenin 6. f ıkras ı gereğidir.

Bu hükme İHAS m. 6 ile Anayasa'n ın 36. maddesinde
güvence altına alınan adil yargilanma hakk ının gereği olarak
yer verilmiştir. Bu husus, Anayasa'nm 40/2. maddesi ile de
güvence altına alınmıştır.

Haklarının sanığa bildirilmemesinin usul hukuku yönün-
den sonucu, kanun yolu süresinin başlamamas ıdır. Diğer bir
sonucu da, hem Anayasa'nın 40/2. maddesini hem de 11-fAS m.
6'yı ihlal etmesi ve dolay ıs ıyla tazminat hakkının söz konusu
olabjlmesidjr.

Üçüncü fıkra hükmüne de, İHAS m. 5/5 ile adil yargılan-
ma hakkının gereği olarak yer verilmiştir. Öte yandan CMK
m. 141. maddesinin 1. fıkrasmda, tazminat istemine konu
olabilen suç soruşturmas ı ve kovuşturmas ı s ıras ında yap ılan
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işlemler sayılmış, ikinci fıkrada da, hüküm mahkemesi, ilgiliye WAU
tazminat isteme hakkm ı bildirmek ve bildirildi ği hususunu DAVASIN İ N

karara geçirmekle yükümlü tutulnıuştıır. Bu yükümlülük, 232. SONA

maddenin 6, fıkras ında da gerekçe aç ısından tekrarlanmış tır. ERMESI
Devletin sanığı gözetme görevinin sonucu olarak ortaya ç ıkan
sanık hakları ve bunlar ın kendisine bildirilmesi zonmlulu ğu
konusunda 1, 34, 90 ve 147. maddelere bakm ız.

Diğer faraftan 261. maddedeki "Hükü ınfikras ı ayakta din-
lenir." hükmü, "Hüküm fikras ı herkes taraJindan ayakta dinlenir."
şeklinde ifade edilmiştir. Kanaatimizce bu değişiklikle, C.
Savc ısı'nm da hükmü ayakta dinlemesi gerekti ği ifade edilmek
istenmiş tir.

Madde 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ılı kanunla değiştiril-
miştir. Bu değişiklikle maddeye, 5 iM 14. fıkralar eklenmek
suretiyle, maddedeki koşulların gerçekleşmesi halinde, hük-
mün açilcianmasm ın geri bırakılmasma karar verilmesi olanağı
sağlanmıştır. Aynı yasayla, "Hükmün açı klanması" şeklinde olan
madde başlığı da, madde içeriğinde yap ılan değişikliğe paralel
olarak metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Hükmün açıklanmasmm geri b ırak ılması 5395 say ı l ı Ço-
cuk Koruma Kanunu'nun 23. maddesinde düzenlenerek Ceza
Muhakemesi hukukumuza ğirmiştir.

Bu kurum, Adalet Bakanlığı 'nca haz ırlğnan "Ceza Muha-
keme! eri Usulü Kanun Tasans ı"nda da yer alıyordu ve Tasar ın ın
233. maddesinde, "Hükmün geri b ı rak ılmas ı, denetimli serbest-
lik" başlığı altında ayr ı bir madde halinde düzenlenmi şti.
Tasar ınm bu hükmüyle ilgili madde gerekçesinde; hükmün
geri b ırak ılmasının bugün hemen bütün Batı ülkelerinin ceza
mevzuatmda yer alan bir kurum oldu ğu belirtildikten sonra,
kurumun ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimine ilişkin bilgilere yer
verilmiş; Fransa, Hollanda, Japonya, Polonya ve Isviçre gibi
ülkelerde uyguland ığma işaret edilmiş ve niteliği şu şekilde
açıklanmıştır.
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KMUJ	 "Hükmün geri b ırakılmas ı kurumu Anglo-Sakson hukuk siste-

	

OAVASININ	 ıninde yargı lanmas ı tan ıamlanmış olan san ığı n belli birsüre denetim
SONA altı nda tutulmas ı "probation" esas ına dayan ır. Hükim, sanığı n suç-

1 VMS İ luluk ve kusurluluğunu saptanzakla beraber cezaya hükmetn ıeyigeri
bı rakmakta ve onu belirli bir süre içinde denetim alt ı nda tutn ıaktadır.
Davran ışları, tabi tutulduğu denetim süresi içinde olumlu bulun-
duğu takdirde suçlu için bir mahkumiyet karar ı veril ıneinektedir.
Böylece deneme sürecini başarıyla geçirmiş olan suçlu, dan ıgalanza
süreci dışı na çıkar ı lnıakta, bir yarg ı kararına muhatap olmamaktad ır.
Bu kurum, çağdaş Ceza Hukukun un ama çiar ı ndan biri olan kişiyi
mümkün olduğu kadar dam galanzamay ı ve toplum ile uyum sağla>!-
masum gerçekleş tirici bir uygulama niteliğindedir."

Tasarının 233. maddesi Adalet Alt Komisyonu'nca metin-
den çıkarılınış,213 maddenin Adalet Komisyonu'nda ve Genel
Kurul'da görüşülnıesi s ırasında da bu husus tartışma konusu
yap ılmamış tır. Maddenin, TBMM Genel Kurulu'nun 4 Aral ı k
2004 tarihinde yapılan üçüncü oturumda görü şülmesi s ıras ında
madde üzerinde söz alan olmam ıştır.

Şunu da belirtelim ki, Tasarının kabul edildiği günlerde,
denetimli serbestlik sisteminin altyap ıs ı hazır değildi - 3.72005
tarihli ve 5402 sayd ı Denetimli Serbestlik ve Yard ım Merkezleri
ile Koruma Kurullar ı Kanunu2" ve bu Kanunun uygulanma-
s ına ilişkin yönetmeİik215 bugün için yürürlü ğe konulmu ş
bulunmaktad ır. Fakat Kanunun uygulamas ıyla ilgili veriler
henüz bilinmemektedir. Uygulama yeterince netle şmemiştir.

213 Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu; ili
2004 tarih ve Esas No; 1/535, 1/292; Karar No; 65 say ı l ı .

214 Denetjmlj Serbestlik ve Yard ım Merkezleri Ile Koruma Kurullar ı
Kanunu 20.07.2005 - 25881 tarih ve say ı l ı RG de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş tir.

215 Denetimli Serbestlik ve Yard ı m Merkezleri Ile Koruma Kurulları
Yönetmeliği 20.12.2005 - 26029 tarih ve say ıl ı RG de yay ımlana-
rak yürürlüğe konulmuştur.
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Bu nedenle bu kurumun suçlular ve suç politikas ı üzerin- KMU
deki etkilerini, fayda ve zararlar ını Ülkemiz aç ıs ından değer- DAVAS İ N İ N
lendirmek şu an için kolay değildir. Bu konuda daha sağlıklı SONA
bir değerlendirme yapabilmek için, uygulaman ın sonuçlar ınm ERMESI
ve istatistiki bilgilerin irıcelenmesine ihtiyaç vard ır.

Diğer taraftan Denetimli Serbestlik Kurumu pahal ı olduğu
gibi, bu konuda uzman personele ihtiyaç vard ır. Çocuk Ko-
ruma Kanunu ile 4000 adet kadro ihdas edilmi ştir. Ayr ıca bu
Kanunla kurulan Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurullarının
13.12.2004 tarihli ve 5275 say ıl ı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkmda Kanun'un 104. maddesinden kaynaklanan
görevleri de vard ır. Bu madde hükmüne göre; söz konusu
kurullar "cezaları ertelenen, sa! ı verilen veya hakları nda hapis cezas ı
dışı nda herhangi bir tedbire hük ınedilen l ıükihnlülerin toplum içinde
izlenmesi, iyileş tirilmesi, psiko-sosyal problem/erinin çözülmesi,
sal ıvern ıe sonras ı korunmas ı ve yarg ı lanan kişiler hakk ında sosyal
araş tırma rapor! arı n ın düzenlenmesi ve n ıağdurun korunmas ı gibi
görevleri yerine getinnekle" yükümlüdürler: Hükmün aç ıklan-
mas ının ertelenmesi, bu kurullarm iş yükünü oldukça artıra-
cağmdan yeni personele, kadro ihdasma ihtiyaç duyulacağı
muhakkak gibidir.

Bu kurum, 231. maddeyi de ğ iştiren Kanun Teklifinde
19. maddede düzenlenmi ş ti. Adalet Komisyonu maddeyi,
aşağıda aç ıklanan gerekçelerle de ğiştirerek 23. madde olarak
kabul etmiştir.

"Yürürlükten kald ırılan 765 say ı lı Türk Ceza Kanunu ile 647
sayı l ı Cezalann Infaz ı Hakk ı nda Kan andaki düzenlemesi itibariyle,
erteleme, bir koşullu at ıfet kurumu niteliği taşı n ı akta idi. Buna göre,
deneme süresi içerisinde yeni bir suçun i şlenmemesi halinde, "mal ı-
kun ı iyet vaki olmam ış " sayıln ı akta idi. Keza, erteleme, sadece hapis
cezas ı açı s ından değil, "ertelemenin bölünmezliği" kural ı gereğince,
diğer bütün ceza hukuku yapt ı rı n ı ları bakım ı ndan da, kural olarak,
ayn ı sonucu doğurn ıakta idi. Buna karşı l ık 5237 sayı l ı Türk Ceza
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KMiU	 Kanunu'nun sisteminde ise, erteleme, sadece hapis cezas ı na özgü
DAVASININ bir infaz rejimi olarak düzenlenmiş tir. Bu bakı mdan, yeni sistemde

SONA artık "ertelemenin bölünmezliği" kural ı ndan söz etmek mümkün
EWS İ değildir. Hapis cezas ı açıs ı ndan bir infaz rejimi olarak kabul edilen

ertelemede, hükümlü, denetim süresi zarjlnda kas ıtl ı yeni bir suç iş-
lemediği ve kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davrand ığı
takdirde, hakkı nda hükmolunan "hapis cezas ı " infaz edilmiş sayıla-
caktır. Şayet hakkı nda hapis cezas ın ın yan ı sı ra ya da sadece adli para
cezasına veya güvenlik tedbirine hükmedilmi şse, adli para cezas ı ve
güvenlik tedbirleri bak ımından erteleme söz konusu olmayacaktır.
Bu durum, ertelemeyi hükümlü aç ı s ından, yürürlükten kaldırılan
765 sayı l ı Türk Ceza Kanunu sistemindeki düzenlemeye nazaran
daha ağır sonuçlar doğuran bir kurum haline getirmi ş tir. Bu nedenle
kurumlar aras ı ndaki dengeli geçişi sağlamak amac ıyla, Türk Ceza
Hukukuna ilişkin yeni n ıevzuatı nıızda, hükmün aç ıklanmas ı n ı n ge-
ri b ı rak ı lmas ın ın, bir kurum olarak düzenlenmesi bir ihtiyaç olarak
ortaya çıkm ıştır.

Cezaya n ıahkumiyete bağlı yoksunluldarı n doğmamas ı için, kişi
açısı ndan, denetim süresi zarfinda yeni bir suç iş lemenıesi ve özellikle
mağdurun mağduriyetini gidermek amacı na yönelik olarak kendisine
yüklenen belirli yükümlülüklere uygun davrann ıası koşuluyla, hakkı n-
da cezaya hü km edilmemesi, toplum barışı nın sağlanması bakım ından,
cezaya mahkumiyete nazaran daha etkili olabilecektir.

Bu amaca hizmet eden hükn ıün açı klanmas ın ın geri bırakılması-
n ın, müessese olarak hukuk sistemimize kazand ınlmas ında bir gerek-
lilik bulunmaktadır. Ancak, söz konusu kurumun sağlıkl ı bir şekilde
uygulanabilmesi için, kapsam ı na giren suçların s ı n ırlı tutulmas ı
düşünülmüştür. Bu n ıülahazayla, 231. maddeye eklenmesi öngörülen
beşinciJikradaki somut olayda lıükmolunan hapis cezas ına ilişkin iki
yı llık sın ır bir yıla indirilmiş tir, Keza, ondördüncüjikradayap ı l ı nası
önerilen değişiklikle, hükmün aç ı klanmas ı n ın geri bırakılması mües-
sesesinin sadece soru şturulmas ı ve kovuş turuln ıas ı ş ikayete bağl ı
suçlarla ilgili olarak uygulanabilmesi an ıaçlanm ış tır."
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• Adalet Komisyonu Raporuna katılmayan Komisyon üyesi KWU
milletvekilleri ise karşı oy yazısmda bu madde değişikliği ile DAVASININ
ilgili olarak; bu kurumun Anayasan ın 2. maddesinde ifade SONA
edilen hukuk devleti ilkesine, 10. maddesindeki e şitlik ilke- ERMESI
sine ve hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesine ve
ayr ıca Anayasa'nm 9 ve 141. maddelerine ayk ırı olduğunu
ileri sürmüşlerdir:

Değişiklik teklifinin Genel Kurulda görü şülmesi sırasında
bu değişiklikle bazı suçlar bakımından af niteliği getirildiği, bu
yüzden oylamada nitelikli ço ğunluk gerektiği ileri sürülerek
verilen önerge, çoğunluk oylanyla reddedilmiştir. Bu görüşme
s ırasında maddeye (5) numaral ı fıkra eklenmesi konusunda
verilen önerge kabul edilerek de ğişiklik teklifi yasala şmıştır.

Hükmün aç ılclanmasınm geri b ırakılması, öncelikle bir hü-
küm kurulmas ını gerektirir. Ancak bu hüküm san ık hakk ında
hukuki sonuç do ğurmamaktad ır. Başka bir ifadeyle, kurulan
hükmün hukuki sonuç do ğurup doğurnıamas ı, belli bir süre-
ye ve baz ı şartlara bağlid ır. Mahkümiyet hükmü kurulduktan
başka aynca, kurulan bu hükmün, san ık hakkında, yükümlü-
lüklere uyduğu takdirde belirli bir süre hukuki sonuç do ğur-
mayacağı anlam ına gelen hükmün aç ıklanmas ının geri bırakıl-
mas ı kararı da verilir. Bu karar hüküm niteli ğinde değildir.
Maddede belirtilenlerin dışında başka bir sonuç doğurmaz. Bu
nedenle bu kararın "af' niteliğinde oldu ğuna ilişkin muhalefet
görüşünde isabet bulunmadığı kanaatindeyiz.

Beşinci fıkrada, uzlaşmaya ilişkin hükümler sakli tutul-
muştur. Böylece, yargılama konusu fil 253-255. madde uyarın-
ca uzlaşmaya tabi ise, öncelikle uzlaşma yoluyla uyuşmazliğm
sona erdirilmesi denenecektir. Uzlaşma gerçekleştiği takdirde,
mahkemece, uzlaşma sonucunda san ığın edimini defaten yeri-
ne getirmesi halinde, dü şme karar ı verilecektir. Edimin yerine
getirilmesinin ileri tarihe b ırakılması, takside bağlanmas ı veya
süreklilik arz etmesi halinde; san ık hakkında, şartları aranmak-
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1MW s ız ın, hükmün aç ıklanmasmm geri b ı rak ılmas ına karar verilir.
DAVASININ Uzlaşma gerçekleşmezse, mahkeme; mağdur veya suçtan zarar

SONA görenin uzlaşmayı kabul etmemesi halinde, şartlar ı aranmaks ı -
ERMESi z ın, uzlaşmayı kabul eden san ık hakkmda kovuş turma konusu

suçla ilgili olarak hükmün aç ı klanmasın ın geri bırak ılmasma
karar verebilir. Ma ğdur veya suçtan zarar görenin uzlaş mayı
kabul etmesine rağmen sanığm kabul etmemesi halinde ise,
231. maddedeki ş artlar gerçekleşmiş olsa bile, san ık hakk ında
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak hükmün aç ıklanmas ının
geri bırak ılmas ına karar verilmez.

Hükmün açıklanmasuıırı geri b ırak ılmas ına karar verile-
bilmesinin şartlar ın ı düzenleyen altmc ı fıkrada yer alan "mah-
kum olmam ış bulun masz"ndan maksat, hakkmda kesinleşmiş
mahkumiyet karar ı bulunniamas ıd ır.

Mahkeme, sanığın yeniden suç işleyip işlemeyeceği hu-
susunda, kişilik özellikleri ile duru ş madaki tutum ve davra-
nış larma dayanarak bir kanaate varacaktır.

Açıklamnasmm geri b ırak ılmas ına karar verilen hükümde,
mahküm olunan hapis cezas ı ertelenemez ve k ısa süreli olmas ı
halinde seçenek yapt ırmlara çevrilemez. Ancak mahkeme, ken-
disine yüklenen yükümlülükleri denetim süresi içinde yerine
getiremeyen sanığm durumunu değerlendirerek; hükümdeki
hapis cezas ının ertelenmesine ya da k ısa süreli olmas ı halin-
de seçenek yaptır ımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir
mahkümiyet hükmü kurabilir. Bu değerlendirme, hükmün
değiş tirilmesini gerektirnıesi sebebiyle, san ığın haz ır bulunma-
s ı sağlanmak ve bu konuda diyecekleri de tespit edilmek su-
retiyle, duruşmal ı olarak yap ılmalıd ır. Mahkemenin, 11. f ıkra
uyarmca kurulan hükmü de ğiştirerek yeni bir hüküm kurmas ı
için talepte bulunulmasma gerek yoktur. Ancak san ığın veya
iddia makanımm talepte bulunmalarını engelleyen bir hüküm
de bulunmamaktad ır. Kaiı aatimizce sanığa bu konuda imkan
ve zaman tan ı nmas ı, adil yarg ılanma hakk ının gereğidir.
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KAMU

DAVASININ

SONA

ERMESI

Hükmün aç ıklanmas ın ın geri b ırak ılmas ı hüküm niteli-
ğinde olmayıp mahkeme karar ı olduğundan bu karara karşı
itiraz kanun yolu öngörülmü ştür.

Hükmün açıklanmas ınm geri b ırakılmas ı karar ı, bunlara
mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kay ıtlar, ancak bir soru ştur-
ma veya kovu şturmayla bağlantı l ı olarak Cumhuriyet Savc ıs ı,
hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu mad-
dede belirtilen amaç için kullan ılabilir.

Son fıkraya göre, hükmün aç ıklanmas ı nm geri b ı rakı l-
masma iliş kin hükümler, soruşturulmas ı ve kovuş turulmas ı
şikyete bağlı suçlarla ilgili olarak uygulanabilir.

Hükmün aç ıklanmasmm geri b ırak ılmas ı halinde, geri
b ırakma süresince san ık denetimli serbestlik tedbirine tabi tu-
tulur. Bu süre içinde dava zamana şım ı işlemez. Denetim süresi
içinde sanığın ayrıca sekizinci fıkrada öngörülen yükümlülük-
lere tabi k ılııımasma da karar verilebiir. Bu yükümlülüklerden
her birinin uygulanma şekli, takibi, yükümlülü ğe uyulmamas ı
halinde yap ılacak işlemler Yönetmelikte her yükümlülük için
ayr ı ayrı düzenlenmiş tir.

Denetimli Serbestlik; mahkemece belirtilen ko şullar ve
süre içinde, denetim plan ı doğrultusunda sanığın toplumla
bütünleş mesi aç ıs ından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet,
program ve kaynaklar ın sağlandığı toplum temelli bir uygu-
lamayı kapsar (DSKY m. 4).

Söz konusu Kanunun 5. maddesine göre, hakk ında her-
hangi bir tedbire hükmedilen ki şi, karara uygun olarak şube
müdürlüğünün haz ırlad ığı programa ve denetimli serbestlik
görevlilerinin bu kapsamdaki uyar ı ve önerilerine uymak ve
katlanmak zorundad ır. Çünkü hakimin belirttiği merci veya
kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin
veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak
yükümlülüğü, şüpheli veya san ığın, şube müdürlüğü ya da
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KAMU büro veya bir ba şka özel veya resmi kişi veya mercie kararda
DAVASININ belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ça ğrilmasm ı ve bu ki-

SONA şiye veya mercie gerektiğinde çal ıştığı iş veya meslek uğraşı
ERMES İ hakkmda ya da devam etmekte olduğu eğilim hakkmda bilgi

vermesini ve bu konuda denetlenmesini ifade eder.

Mahkemece san ık hakkında bu maddenin (8). f ı kras ı
uyarmca verilen denetimli serbestiik tedbirleri kapsammdaki
yükümlülük kararı mahkemece, Cumhuriyet Ba şsavc ıhğı'na
gönderilir. Bu karar Cumhuriyet Ba şsavc ılığı'nca denetimli
serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube mü-
dürlüğü veya büroya gönderilir. Kararm uygulanmas ı Şube
müdürlüğünce takip edilir.

Bu yükümlülükler, şüpheli veya sanığa bildirildiği tarihte
başlar. Karar, şube müdürlüğü veya büroca hakim tarafmdan
belirlenen merci veya kişilere ve kararın şüpheli veya sanığm
yokluğunda verilmesi halinde kendisine bildirilir.

Samğm denetimli serbestlik tedbirlerine uyup uymadığı
3.07.2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yard ım
Merkezleri ile Koruma Kurullar ı Kanunu ve bu Kanunun
uygulanmasma ilişkin yönetmelik hükümlerine göre takip
edilerek belirlenir. Denetimli serbestlik ve yard ım merkezi
şube müdürlüğü tarafından yap ılan çağr ılara veya hazırlanan
denetim planma uyarıya rağmen uymayan san ık, denetimli
serbestlik tedbirine ili şkin yükümlülüğü ihlal etmiş olur DSK
m.5/2).

Yükümlülüğe uyulmadığınm ilgili merci veya kişi tarafın-
dan bildirilmesi ya da şube müdürlüğü veya büro tarafından
tespit edilmesi hAlinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilerek
evrak ilgili merci veya kişiden istenir ve kayıt kapatıl ır.

Yükünılülük sona erdiğinde veya kald ırıldığmda durum
ilgili merci veya kişiye iletilerek evrakm iadesi istenir, kay ıt
kapatılır ve evrak Cumhuriyet Savc ılığı'na gönderilir (DSKY
m. 21).
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Sanığın sekizinci fıkranın (a) bendindeki bir eğitim progra- WAD
mma devam etme yükümlülü ğünün uygulanmas ı konusunda DAVAS İ N İ N

DSKY nı . 32'ye, (b) bendindeki ücret kar şılığı başkas ının göze- SONA

timinde ücret kar şılığı çalıştırma yükümlülüğünün uygulan- ERMESI
mas ı konusunda DSKY m. 35'e, (c) bendindeki belirli yerlere
gitmekten yasaklanma veya belirli yerlere gitmeye devam
etme yükümlülüğünün uygulanmas ı konusunda DSKY m.
33'e bakmız.

Ayrıca CMIC m. 34/2, 35/1, 142, 221/i, 232 ve 5402/5,
11/c'ye bakııuz

Hükmün gerekçesi ve hüküm f ıkras ımn içereceği hu-
suslar

MADDE 232 - (1) Hükmün başına, "Türk Milleti adma"
verildiği yazıhr.

(2) Hükmün başında;

a) Hükmü veren mahkemenin ad ı,

b)Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya
lükimin, Cumhuriyet Savc ısı'nm ve zab ıt katibinin, katılan ın,
mağdurun, vekiinin, kanuni temsilcisinin ve müdafiin ad ı ve
soyad ı ile sanığın açık kimliği,

c) Beraat karar ı dışında, suçun iş lendiği yer, tarih ve
zaman dilimi,

d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre
ile halen tutuklu olup olmad ığı,

Yazılır.

(3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse
açıklanmasmdan itibaren en geç onbeş gün içinde dava dos-
yas ına konulur.
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1MW

D4VAS İ NIN

SONA

ERMESI

(4)Karar ve hükümler bunlara kat ılan hakimler tarafından
imzalan ır.	 -

(5)HMçimlerden biri hükmü imza edemeyecek hMe gelir-
se, bunun nedeni mahkeme baş kan ı veya hükümde bulunan
hükimlerin en k ıdemlisi tarafından hükmün altına yazı l ır.

(6) Hüküm fıkrasmda, 223 üncü maddeye göre verilen
kararın ne olduğunun, uygulanan kanun maddelerinin, verilen
ceza miktar ınm, kanun yollar ına başvurma ve tazminat isteme
olanağmm bulunup bulunmad ığın ın, başvuru olana ğı varsa
süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde aç ıkça
gösterilmesi gerekir.

(7) Hükümlerin nüshalar ı ve özetleri mahkeme ba şkan ı
veya hakim ile zab ı t katibi tarafından imzalan ır ve mühürle-
nir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 268. maddesinin
daha ayrmtılı ve aç ık bir şekilde günümüz Türkçesiyle yeni-
den düzenlemnesinden ibarettir. Bununla beraber 2. f ıkrada
belirtilen hususlara, CMUJC'da olmad ığı halde, uygulamada
yer verilmekte idi. Bu düzenleme ile uygulama yasal hale
getirilmiştir. Bu tür bilgilerin hükmün incelenmesinde ve infa-
zmda kolaylık sağladığı gözden ırak tutulmamal ıd ır. Uçüncü
ve altınc ı fıkralarmda yer alan tazmi ıüt isteme olanağın ı n
bulunup bulunmad ığının bildirilmesine ilişkin düzenleme,
CMK ile getirilen bir yeniliktir.

Suç tarihinin doğru olarak tespiti ve hükmünı fıkras ına ve
gerekçeye o şekilde yaz ılmas ı da şarttır. Ancak olay ın baş ka
olaylarla karışma ihtimali yoksa, suç tarihinin saptanmas ı ayr ı
bir soru ş turma ve yarg ılamay ı gerektirmiyor, yap ılan hatal ı
tespitin suçun oluşumunu, vasfın ı ve mahkemenin görevini
etkilemiyorsa, sadece bu konudaki hata hükmün bozulmas ın ı
gerektirmez. 226 Konu öğretide de bu şekilde kabul edilmekte,

216 AsYDr1K 25.5.2006 - E.129, K. 123.
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olay ın başka olaylarla karışma ihtimali yoksa suç tarihi olarak KAMU
1998-2999 tarihleri aras ında veya 2002 y ı l ında gibi ifadeler	 DAVASIN İ N
kullan ılabileceği belirtilmektedir.2t7 Gerçekten de ileride infaz SONA
aş amasında suç tarihinin tespiti konusunda tereddüde dü şül- [RMNi
mesi lülinde, bu tür yanl ış lıklarm ek bir kararla düzeltilmesi-
nin olanakl ı olduğu gözetildiğinde; yap ılan hatanın hükmün
özüne etkili olmadığını kabul etmek gerekir.

Hükmü veren mahkemenin, hüküm verilmesine kat ılan-
lar ın ve duruşmada bulunmas ı zorunluluğu bulunan kişile-
rin, duruşma tutanağııım devam ı niteliğinde olan hükümde
gösterilmesi şarttır. Bunların gösterilmemesi usul yönünden
yasaya ayk ırılık oluşturduğu gibi (m. 289/le), mahkemenin
sübjektif tarafs ızlığı konusunda da kuşku yaratacağmdan
IHAS m. 6/1'in ihlali sonucunu da doğurür.

Gerekçenin yaz ılmas ı süresi, dava dosyasmm içeri ğine,
sanık ve suç say ıs ına, suçun niteli ğine, delil durumuna göre
değişiklik gösterecektir. Bununla birlikte CMUX'da üç gü ıi
olarak belirlenen bu sürenin, onbe ş güne ç ıkar ılmas ı yerinde
olmuş tur.

Diğer taraftan haz ır bulunan san ığa başvurulabilecek
kanun yolu, mercii, süresi ve şeklinin bildirilmesi gerekmek-
tedir (m: 231/2). Bu bildirimin, söz konusu hususlar ın hüküm
fıkras ına, dolay ıs ıyla duruşma tutana ğına yazılmas ı suretiyle
yap ılmasının, usulün 222 ve 232. maddeleri gere ği olduğuna
ve aksi takdirde bildirimin yap ılmamış sayılacağma 231. mad-
de aç ıklamasında değinilmiş ti. Hükümde, başvurulabilecek
lanun yolu, mercii, süresi ve şeklinin gösterilmemesi de ayn ı
sonucu doğuracaktır.

Yoklu ğunda verilen ve kanun yoluna iliş kin olarak 232.
maddenin 6. fıkrasmda belirtilen bilgileri içermeyen bir hük-

217 Centel/Zafer, Ceza Muhakernesi Hukuku, 3. Bas ı , Aral ık 2005,
IstanbuL s. 342.

433



Ceza Muhakemesi Kanunu

KMU mün ilgiliye tebliği de kanun yolu süresini başlatmaya yeterli
DAVAS1N İN değildir. Bu takdirde hükmün tebliği şarttır. Ancak, sadece

SONA hükmün tebli ği, sürenin başlatılmas ı için yeterli değildir;
ERMISi bunun için, gerekçeli hükümle birlikte ba şvurulacak kanun

yolu, mercii ve süresinin de sanığa tebliğ edilmiş olmas ı ge-
rekmektedir.

Diğer taraftan, kanun yoluna başvurma hakkm ın bildiril-
memesi, Usulün 40/2. maddesinde eski hale getirme sebebi ola-
rak kabul edilmi ştir. Burada kişinin, kanun yoluna ba şvurma
hakk ı olduğunu öğrenmiş olmas ı önem taşımaktad ır. Kişiye
haklar ı bildirilmiş olmadıkça, bu hakk ım bildiğini kabul etmek
ancak açık kabulüne bağlıdır. Dolay ıs ıyla, sanık veya katılan
kanun yoluna başvurma hakk ı olduğunu bildiğini aç ıkça kabul
edilmedikçe, bu hakkm ve süresinin ki şiye tebliğinin zorunlu
olduğu kabul edilmelidir.

AY in. 9, 40/2'ye; ayrıca CMK m, 33,34, 35, 219, 220, 223,
231/2, 291'e ve bu maddelerin aç ıklamalarma bakın ız.
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BIRINCI KISIM

SUÇUN MA ĞDURU İLE
ŞİKAYETÇİNIN HAKLARI

Suçun mağduru ile şikyetçinin çağırılmas ı

MADDE 233 -(1) Mağdur ile şikayetçi, Cumhuriyet Sav-
c ıs ı veya mahkeme başkanı veya lükim tarafından çağrı Uğıd ı
ile çağırı lıp dinlenir.

(2) Bu husüsta yap ılacak çağr ı bak ımmdan tan ıklara
ilişkin hükümler uygulanır.

AÇIKLAMA: Yeni düzenleme. Maddede, ma ğdur ve
şikayetçinin çağr ı kağıd ı ile çağr ılacaklar ı ve bu konuda tanık-
lara ilişkin hükümlerin uygulanaca ğı belirtilmiştir. Tan ıkların
çağr ılma usulüne ilişkin hükümler için CMK m. 43, 175/2'ye,
Mağdur ve şikayetçinin davete uymamalar ı halinde yap ılacak
işlem ve davete uymamanm sonuçlar ı m. 146 ve 235'de, bu
kişilerin dinlenme usulü m. 236'da düzenlenmi ştir. Bu konu-
larda söz konusu maddelerin açildamalarma bak ınız. Aynca
PVSK m. 15'e bakmız.

Mağdur ile şikayetçinin haklar ı

MADDE 234 - (1) Mağdur ile şiMyetçinin hakları şun-
lard ır:
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	SUÇuN	 a) Soruşturma evresinde;
AMĞOURU

	

iLE	
1. Delillerin toplanmas ını isteme,

	

Şİ KAYETÇiNiN	 2. Soruştıırmanm gizlilik ve amac ım bozmamak koşuluyla
HAKL4RI Cumhuriyet Savc ısmdan belge örneği isteme,

3. Vekili yoksa, baro taraf ından kendisine bir avukat gö-
revlendirilmesini isteme,

4. 153 öncü maddeye uygun olmak ko şuluyla vekili ara-
cıliğı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya
alman eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet Savc ıs ı 'nın, kovuşturmaya yer olmad ığı
yönündeki kararma kanunda yaz ılı usule göre itiraz hakk ını
kullanma.

b) Kovuş turma evresirıde;

1. Duruşmadan haberdar edilme,

2. Kamu davas ına katılma,

3. Tutanak ve belgelerden vekili arac ılığı ile örnek iste-
me,

4. Tan ıkların davetini isteme,

5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atan-
masmı isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davay ı sonuçland ıran
kararlara karşı kanun yollar ına başvurma.

(2) Mağdur, onsekiz ya şın ı doldurmam ış , sa ğır veya
dilsiz ya da merammı ifade edemeyecek derecede malül olur
ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaks ı zın bir vekil
görevlendirilir.
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(3) Bu haklar, suçun ıiıağdurları ile şikyetçiye anlatılip SUÇUN
aç ıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.	 MÊME

AÇIKLAMA: Ceza Muhakemesi Kanunu, şahsi davaya
yer vermemiş, fakat mağdur ve şiMyetçiye baz ı haklar tanımış Şİ YFTÇN İ N

ve bu hakları soruşturma ve kovuşturma evreleri bak ım ından HAKLAR

ayr ı ayrı düzenlemiştir.

Maddenin 1. fıkrasınin (a) ve (b) bentlerinin (3) numaral ı
alt bentleri ile 2. fıkras ı gereğince avukat görevlendirme ha-
linde, vekaletnameye ihtiyaç yoktur. Bu hüküm HUMK'un 65.
maddesinin bir istisnasmı teşkil etmektedir. Bu görevlendirme,
nitelik bakımmdan CMK'un 150/2. maddesindeki görevlen-
dirme ile ayn ıd ır.

Suç mağduru ile şikayetçiye kamu davas ına katılmanın
hak olarak tan ınmas ı, suçtan zarar gören mağdunm korunmas ı
ilkesinin gereğidir. Duru şmadan haberdar edilmeleri hakk ı da,
kamu davasma taraf olarak katılabilmeleri olana ğı sağlamaya
yöneliktir. Buna karşılık katılan, kamu davas ınm tarafı oldu-
ğundan, duru şmadan haberdar edilme hakkma sahiptir,

Mağdur veya ş ikayetçiye soruş turma evresinde tanınan
doğrudan doğruya belge örneği isteme hakkmm, kovu şturma
aşamas ında vekili arac ılığı ile tanmmasmın sebebi anlaşıla-
mamaktad ır. Gerekçede de bu konuda bir aç ıklamaya yer
verilmemiştir. Soruşturma aşamas ında tan ınan bir hakkın,
kovuş turma aşamas ında mağdur ve şikayetçiden esirgenme-
mesi gerekir.

Bu madde hükmüne göre Baro taraf ından görevlendirilen
vekile, görevin ifas ından doğan masraflar hariç avukatlık ücret
tarifesinden ayrık olarak Türkiye Barolar Birliği'nin görüşü
de alınarak Adalat ve Maliye Bakanl ıkları tarafmdan birlikte
tespit edilecek ücret, Adalet Bakanl ığı bütçesinde bu amaçla
yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret yarg ılama giderlerinden
sayılır (5320/m. 13).
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	SUÇUN	 Mağdur ve şikayetçiye tanman, tan ıkların davetini isteme,
!MĞDURU adli yard ım isteğinde bulunma, hakların ı koruyamayacak

iLf durumda olan mağdura vekil görevlendirme haklar ı, adil

	

şİ YErç İ NiN	 yaranma hakkı ile bağlantılı olup silahlar ın eşitliği ilkesinin

	

H4lLAR İ	 gereğidir.

Mağdur ve şikayetçiye tanınan hakların kendilerine anla-
tılıp aç ıklanmas ı da adil yarg ılanma hakkı ile bunun uzanlası
olan mağdurun korunmas ı ilkesinin gereğidir. Bu nedenlerle
haklarının aç ıklanmamas ı sebebiyle mağdur ve şikayetçirı in
hakların ı kullanamamalar ı hukuka ayk ırılık oluşturur. Ancak
bu hukuka ayk ır ılık kesin değildir; yani bozma sebebi say ılmas ı
hükmü etkilemiş olmasına bağl ıd ır. Örneğin duruşmaya gelen
mağdura katılma hakk ı bulunduğu açıklanmamış bu hakk ın ı
bilmeyen mağdur da bu hakkını kullanmam ış ise hükmün tenı-
yizi halinde, mağdura davaya katılma olanağın ın sağlanmas ı
bakım ından bozma sebebi say ı l ır. Buna karşılık 18 yaşından
küçük katılanavekil görevlendirme hakk ı anlatılmamış, katılan
bu yüzden duru şmada vekil vas ıtas ıyla temsil edilememiş ve
dava da sanığm beraati ile sonuçlanm ış ise, hükmün san ı k
aleyhine temyizi halinde bozma karar ı verilmesi, hükümde
esas yönünden kanuna ayk ırılık bulunmasma bağ l ıdır. Çünkü,
mağdur haklar ın ın hatırlatı lmam ış olmas ı, Kanunda kesin
hukuka ayk ırılık sebepleri arasında say ılmamıştır.

Kamu davasına katılma hakkının hatırlatılmas ı, 5271 sayılı
CMK'un yürürlüğe girmesinden önce verilmiş ve süresinde
ve usulüne uygun bir temyiz ba şvurusu üzerine hükmün bir
başka hukuka ayk ırılık nedeniyle bozulmas ı halinde de söz
konusudur. Çünkü bozma sonucu kovu ş turma aşamas ına
dönüleceğinden, yeniden yap ılacak yargılamanın da artı k
yürürlükte olan 5271 say ılı yasa hükümlerine göre yap ılmas ı
gerekir. Bu nedenle, 238. madde uyarınca şikayetçiye, kamu
davasına katılma hakk ı bulunduğu ve katılma halinde diğer
hakları hatırlatılmand ır.2 ı S

° YCGK 21.03.2006 - E. 2006/9-54 K. 2006/48.
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SUÇUN

M AĞ D U 1 U

iLE

Şİ YETÇ İ NIN

HAKLARI

Buna karşı lık soruşturma evresinde şikayetten vazgeçen
mağdura, katılma hakk ının hatırlahimamasında hukuka ay-
kırılık söz konusu olamaz.

Buna karşılık 18 ya şmdan küçük ma ğdurun şikayetten
vazgeçmesi geçerli olmad ığından, CMK m 234/2 uyar ınca
duruşmada mahkemece, kendisine bir avukat ın vekil olarak
görevlendirilmesi zorunludur. Ancak görevlendirilen vekiin,
okunan belgelere ve şikayetten vazgeçmeye kar şı bir diyeceği
olmadığını bildirmesi, ayr ıca duruşmada şikayeti belirten bir
ifade de kullanmamas ı karşısında, şikayetten vazgeçmenin ge-
çerli olduğunu kabul etmek gerekir. Dolay ıs ıyla vekile, ayrıca
davaya katılmak isteyip istemedi ğinin sorulmas ı zorunluluğu
yoktur.2ı 9

CMK m. 2/1d, 150/1,2, 153, 157,173,175/2, 177, 201, 237,
239, 260, 324 ve 325'e; 5320/nı . 13'e; Av.K m. 2/3'e, ve 168'e,
TBB Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesi m. 13'e ve CMUK Ücret
Tarifesinin 2,3,6 ve 7. maddelerine bak ınız?°

Mağdur ile şikayetçinin davete uymamalar ı

MADDE 235 - (1) Ma ğdur, ş ikayetçi veya vekilinin,
dilekçe]erinde veya tutanağa geçirilmiş olan beyanlar ında
belirttikleri adresleri tebligata esas al ın ır.

(2)Bu adrese çıkartılan ça ğrıya rağmen gelmeyen kimseye
yeniden tebligatta bulunulmaz.

(3) Belirtilen adresin yanl ışlığı, eksikliği veya adres de-

219 YCGK :11.7.2006 - E. 2006/9-191 ve K. 2006/183.
Türkiye Barolar Birli ği'nce hazırlanan "Ceza Muhakemesi
Kanunu Gereğince Yap ılacak Hukuki Yard ımlar Için Avu-
katl ık Ücret Tarifesi" 4.12.2005 tarihli ve 26013 say ıl ı RG de
yay ımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
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SUÇUN

b Ğ DURU
iLE

Ş iYLTÇ İ N İ N

HAKlARI

ğişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yap ılamamas ı
lüllerinde adresin ara ş tır ılmas ı gerekmez.

(4) Bu kimselerin beyan ın ın al ı nmas ı zorunlu görüldüğü
hAllerde üçüncü fıkra uygulanmaz.

AÇIKLAMA: CMUK ma ğdur ve şikAyetçinin haklarını
düzenlemediğinden, bunların çağrıya uymamalar ın ın yaptı -
r ımma ilişkin bir hükme de söz konusu Kanunda aç ık olarak
yer verilmemişti.

Maddeye göre mağdur ve şikayetçi ve bunlar ın vekil-.
lerine yap ılacak tebli ğlerde, bunların dilekçe veya tutana ğa
geçirilmiş olan beyanlarında belirttikleri adres esas alın ır. Bu
adrese tebligat ç ıkarılmış olmas ı yeterli olup, ikinci kez tebligat
ç ıkar ılmaz. Adresin yanlış veya eksik bildirilmesi veya adres
değ işikliğinin bildirilmemesi nedeniyle tebligat yap ılaması
halinde, bundan doğan sorumluluk kendilerine aittir. Bir ba şka
ifadeyle, belirtilen nedenlerle tebligat yap ılamamas ı halinde,
adres araştırmas ı yap ılmaz; meğerki mahkemece beyanlarının
al ınmas ı zorunlu görülmüş olsun (235/4). Kanaatimizce, tebli-
gat, mağdur veya ş ikayetçinin yeni adresi bildirilmek suretiyle
iade edilmiş ise, bu adrese tebligat ç ıkarılmalıd ır. Mesela,yeni
taşmılmış olması nedeniyle veya geçerli bir mazerete ba ğ l ı
olarak henüz adres bildirin ıinde bulunulnıamış olabilir. Bu
takdirde, eski hale getirme de mümkündür. Bu nedenle, tebli ğ
evrak ı, yeni adres bildirilerek iade edilmi ş ise, bildirilen yeni
adrese tebligat ç ıkarılmas ı, mağdur veya şikayetçinin yasal
hakların ı kullanmalarına imkan verilmesi aç ısından yerinde
olacağı gibi, mağdurun korunmas ı ve dürüst yargılama ilke-
lerine de uygun dü şecektir.

Mağdur ve ş ikayetçinin adres değiş ikliğini bildirmemesi
nedeniyle, kat ılma başvurusunda bulunmas ı, dolay ıs ıyla
katılma kararı verilmesi mümkün olmam ış ise, bu ona kanun
yoluna başvurma hakkı vermez. Çünkü, kendi kusuruyla ne-
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den olduğu bir durumun sonuçlar ına da kendisi katlanmak SUÇUN
zorundad ır.	 MAĞ DURU

Buna karşılık usulüııe uygun bir katılma karar ından sonra, ILE	 - -

mağdur veya şikayetçinin adres de ğişikliğini bildirmemesi, Ş IYETÇlNlN

tebligat yap ılmamas ın ın d ışında ba şka sonuç doğurmaz. HAKLARI-.

Örneğin, bu durum ma ğdur veya şikayetçinin, katılmadan
vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Bu nedenle san ık hakkında
verilen hükmün tebliği gerekir. Şüphesiz, tebligat bilinen en
son adrese ç ıkar ılacaktır. Bu nedenle hüküm verildikten sonra
katı lan yeni bir adres bildirmi ş ise, tebliğ için bu adresin esas
al ınmas ı gerekir.

Bunlar, beyanların ın al ınmas ın ın zorunlu görülmesi
halinde çağrı kağıd ı ile çağrıl ırlar. Gelmemeleri halinde zorla
getirme kararı verilebilir ( m. 146)

CMK m. 146, 233; Teb.K m. 10, 35; Teb.Tüz m. 55'e bak ı-
n ız.

Mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi

MADDE 236 - (1) Ma ğdurun tanık olarak dinlenmesi
halinde, yemin hariç, tan ıkl ığa ilişkin hükümler uygulan ır.

(2)işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmu ş çocuk veya
mağdur, bu suça ili şkin soru şturma veya kovu şturmada tan ık
olarak bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya ç ıkarılmas ı
aç ıs ından zorunluluk arz eden haller sakl ıd ır.

(3)Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psiko-
lojisi bozulmu ş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi
s ırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğilim alanında uzman
bir kiş i bulundurulur. Bunlar hakk ında bilirkişilere iliş kin.
hükümler uygulan ır.
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	SUÇUN	 AÇIKLAMA: CMUK, mağdur ve şikAyetçinin dinlenil-
bMĞDURU melerine ilişkin özel bir hüküm içermediğinden, bunlar ın

	

iŒ	 çağr ılmas ı ve dinlenilmesinde, k ıyas yoluyla tan ıklara ilişkin
ŞiTçN İN lı ükümler uygulan ıyordu. Ancak uygulamada, bu ki ş ilere

RAKR İ 
yemin veriip verilmemesinde şikayetçi olup olmamalar ı ölçü
al ınm ış, şikayette bulunmam ış olan mağdurun yeminli din-
lenmesinde sak ınca görülmemiş olmakla birlikte, bu durum
uygulamada zaman zaman tereddütlere neden olmu ştu. Yeni
düzenlemeyle bu ay ır ım ortadan kald ırılmış tır.

Maddenin birinci fıkras ında genel bir ilke konulmuştur.
Bu hüküm gereği, bu kişiler tan ıklar hakk ındaki hükümlere
göre, fakat yeminsiz olarak dinleneceklerdir. Ancak bu hükme
rağmen nıa ğdurun yemin verilerek dinlenmesi, baş l ı başına
bozma sebebi say ılmaz. Çünkü mağduru yeniden yeminsiz
dinlemek suretiyle bu ayk ırı lığın giderilmesinin hüküm aç ı-
sından yaranndan söz edilemez.m

Maddenin ikinci ve üçüncü f ıkralarmda işlenen suç nede-
niyle psikolojisi bozulan mağdur ve çocukların dinlenme usulü
ayr ıca düzenlenmiş tir. Bunlarm dinlenmeleri s ıras ında uzman
kişilerin bulundurulmas ı zorunlu tutulmu ştur.

CMKm. 52, 53,58, 59, 61, 68,202/3'e bakm ız.

221 AsYDr1KU.5.2006- 2006/104/113.
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KAMU DAVASINA KATILMA

Kamu davasına katı lma

MADDE 237- (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve
tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece mahkeme-
sindeki kovu şturma evresinin her a şamas ında hüküm veri-
linceye kadar şikayetçi olduklar ın ı bildirerek kamu davasma
katılabilirler.

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde
bulunulamaz. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp
reddolunan veya karara ba ğlanmayan katılma istekleri, ka-
nun yolu başvurusunda aç ıkça belirtilmişse incelenip karara
bağlanır.

AÇIKLAMA: Kamu davasma kat ılma, CMUK'da 365 ve
devam ı maddelerde düzenlenmiş ti.

Maddeye göre yalnız gerçek kişiler değil, tüzel kiş iler de
kamu davasma katılabilirler. Tüzel kişilerin kamu davasma
katılmas ına ilişkin düzenleme CMUK'da yer alm ıyordu.

Maddeye göre, kat ı lma ilk derece mahkemelerinde ve
kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar mümkün-
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KAMU dür. İstinaf ve Yarg ıtay a şamas ında katılma talebi kabul
DAVASINA edilmeyecek ıir. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülüp
KATILW reddolunan veya karara bağlanmayan katı lma istekleri, ka-

nun yolu ba şvurusunda aç ıkça belirtilmişse incelenip karara
bağlanacaktı r.

1 Haziran 2005 tarihinden önce sonuçland ır ılan yargı-
lamalarda kamu davas ına katılma konusunda 1412 say ı l ı
CMUIC'un 365 ve devam eden maddelerine uygun olarak i şlem
yap ılmış olmas ı yeterli ve gereklidir. Bu süreçte an ılan yasal
düzenlemeye uygun olarak son soru ş turma (kovu şturma)
aşamasmda katılan s ıfatın ı almayan bir kimsenin, hükmü tem-
yize ve ola ğan yasa yollarından olan temyiz davasmda kamu
davasma katılmasma yasal olanak bulunmamaktad ır. 5271
sayılı CMK'un yürürlüğe girmiş olmas ı, daha önce yürürlükte
olan yargılama yasas ına uygun olarak sonuçlandırılan davalar
yönünden, yakmana yeni bir hak vermez. Meğerki 5271 say ı lı
yasanin yürürlüğe girmesinden sonra, yöntemine uygun bir
temyiz başvurusu üzerine hüküm bir ba şka hukuka ayk ır ı l ık
nedeniyle bozulmuş olsun. Bu takdirde kovu şturma aşamas ı-
na dönüleceğinden, yeniden yap ılacak yarg ılaman ın da artık
yürürlükte olan 5271 say ı l ı yasa hükümlerine göre yap ılması
gerekir. Bu nedenle, şikayetçiye, davaya katılma olanağınm
sağlanmas ı bak ımından, 238. madde uyar ınca kamu davas ına
katılma hakk ı bulunduğu hatırlatı lmalıd ı r.222

Gümrük idarelerinin kaçakç ı l ık davalar ına kat ı lmas ı
konusunda 4926 (KMK) m. 29'a; Bankac ılık Düzenleme ve
Denetleme Kumlu ile Fon yönetiminin kamu davasına katılmış
sayılmaları konusunda 5411/m. 162'ye bak ın ız,

CMK m. 238-241, 260/l'e, 324, 325'e; Av Km. 164 ve 168'e;
TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 13'e ve CMUK Ücret
Tarjfesjrıin 2,3,6ve 7. maddelerine bakm ız.

222 (134). Maddenin dipnotundaki karar.
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mu
DAVASINA

MADDE 238- (1) Kat ılma, kamu davas ınm aç ılmas ından 
KATILMA

sonra mahkemeye dilekçe verilmesi veya kat ılma istemini
içeren sözlü başvurunun duruşma tutana ğına geçirilmesi
suretiyle olur.

(2) Duruş ma s ıras ında şikayeti belirten ifade üzerine,
suçtan zarar görenden davaya kat ı lmak isteyip istemediği
sorulur.

(3) Cumhuriyet Savc ıs ı'nm, san ık ve varsa müdafiinin
dinlenmesinden sonra davaya kat ılma isteminin uygun olup
olmadığına karar verilir.

(4)Sulh ceza mahkemesinde aç ılmış olan davalarda katıl-
ma hususunda Cumhuriyet Savc ısı'hm görüş ü almmaz.

AÇIKLAMA: Madde katılma yöntemini belirlemektedir;
bu hüküm CMUIC'un 366. maddesi ile benzerlik arz etmektedir.
Ancak bazı ayrmtılara da yer verilmiştir.

Bu hükme göre katılma, dilekçe vermek veya duru şmada
sözlü katılma başvurusunun tutanağa geçirilmesi suretiyle
yap ılacaktır.

Katılma konusunda verilen kararlara itiraz olana ğı yok-
tur. Ancak esas hükümle birlikte istinaf veya temyiz yollar ına
gidilebilecektir.

Ağır cezal ık işler ile asliye ceza ıııahkemelerinde, katıl-
ma talebi konusunda hüküm verilmeden önce C. Savc ıs ı'nm
görü şünün almmas ı zorunlu oldu ğu halde, Sulh ceza mahke-
melerinde görülen davalarda, Cumhifriyet Savc ıs ı'n ın görüşü
al ınmayacaktır. Bunun nedeni sulh ceza mahkemelerinde
yapılacak duruşmaya C. Savc ıs ı 'n ın katılmamas ıdır.

Katılan s ıfatınm kazanılnıas ı için, usulüne uygun ba şvu-
ruda bulunulmas ı ve mahkemece bu konuda karar verilmi ş

Katı lma usulü
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KAMU olmas ı şarttır. Bu nedenle katılma konusunda usulüne uygun
DAVASÇNA başvuruda bulurıulmam ışsa, ş ikayetçi vekillerinin ham bulun-

KATILMA du ğu baz ı oturumlara ilişkin tutanak baş lıklarmda yanl ış lıkla
"mü dahil vekili geldi" biçiminde ibarelere yer verilmi ş olmas ı,
davaya katılma istemi bulunmayan ve davaya katılmas ına
karar verilmeyen şikayetçiye katılan s ıfatın ı kazand ı rmaz.223

Onsekiz yaşmdan küçük olan mağdurun haz ırl ıkta ş i-
kayetten vazgeçmiş olmas ı, kovuş turma evresinde şikayetçi
olduğunu bildiren yasal temsilcinin (mağdurun babasmın)
davaya katılmas ına yasal bir engel oluş turmaz. Bu nedenle,
mağdurun babas ına CMI< 234/2. maddesi uyar ınca davaya
katılmak isteyip istemediğinin sorulmas ı gerekir. Ancak bu
yasaya ayk ırıhğm bozma sebebi yap ılmas ı, şikayetçinirı verilen
hükmü temyiz etmiş olmasına bağ l ıd ır.

Buna karşı l ık, soruşturma evresinde şikayetten vazgeçen
18 yaşından küçük mağdura, duru şma aşamas ında istemi
olmaks ızın mahkemece görevlendirilen vekilin, okunan bel-
gelere ve şikayetten vazgeçmeye kar şı bir diyeceği olmad ığını
bildirmesi, ayr ıca duruşmada ş ikayeti belirten bir ifade de kul-
lanmamas ı karşısında, davaya katılmak isteyip istemedi ğinin
sorulmamas ında yasaya ayk ırıl ık yoktur.224

CMIC m. 33, 188/2, 236, 237'ye bak ınız.

Katılan ın haklan

MADDE 239- (1) Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya
katıldığında, mahkemeden istemesi halinde baro taraf ından
bir avukat görevlendiriir.

223 YCGK: 21.03.2006 - E. 2006/9-51 ve K. 2006/50.
114 YCGK: 11.7.2006 - E. 2006/9-191 ve K. 2006/183.
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(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sa ğır ve dilsiz KAMU
veya kendisini savunamayacak derecede ak ıl hastas ı olmas ı DAVASINA
halinde avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz. 	 v.j ıı

AÇIKLAMA: CMUK m. 367de katılan ın haklar ı düzen-
Ienmiş olmakla birlikte, kat ılanm avukat görevlendirmesini
isteme hakk ı yer almıyordu.

Bu hüküm, Kanunun dayand ığı temel ilkelerden biri olan
"n ı ağdurıı n korunmas ı" ilkesirtin gereği olarak ve suç ile mağdur.
duruma düşürülen kimselerin bir de yarg ılamada mağdur
olmaların ın önüne geçmek amacıyla gefirilmiştir. Madde ma ğ-
dura tan ınan haklar çerçevesinde, maddi ve hukuki durumu
elveriş li olmayan katılanlara, istemleri hMinde baro tarafından
avukat seçimini öngörmektedir.

Maddenin ikinci f ıkras ında avukat görevlendirilmesi
zorunlu haller belirtilmiştir. Mağdur veya suçtan zarar gören
çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak derece-
de akıl hastas ı ise ve avukatı da yoksa istemi aranmaks ızın
avukat görevlendirilecektir. Kat ılma karar ı vermeden avukat
görevlendirilmesinin söz konusu olamaz. Maddede, avukat
görevlendirmenin usulü aç ıklanmam ış olmakla birlikte bu
görevlendirmenin 150. maddede belirtilen usule göre yap ıla-
cağı görüşündeyiz.

CMK, yukar ıda aç ıkland ığı üzere, ş ahsi hak davasmı dü-
zenlememiştir. Bu durum karşısında avukatl ık ücretine, 150
ve 234. madde hükümlerine göre avukat görevlendirme halleri
ile s ın ırl ı olarak hükmedilebilecektir. Bu konuda 234 ve 237 ve
324. maddelerin aç ıklamalarına bakm ız.

CMIC m. 150, 201, 206/4, 234/ (1) a- 3, 234/ (1) b-5, 324ve
325'e; ÇKK m. 3/1-a'ya; TBB Avukatl ık Asgari Ücret Tarifesi
m. 13'e ve CMUK Ücret Tarifesinin 2, 3, 6 ve 7. maddelerine
bakm ız.
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KAMU	 Kat ılmanın davaya etkisi
DAVASINA

	

KATIM	
MADDE 240 - (1) Kat ılma davay ı durdurmaz.

(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne
ilişkin diğer işlemler vaktin darl ığından dolayı katılan kimse
çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile
belirli gününde yap ılır.

AÇIKLAMA Madde, CMUIC'un 368. maddesi hükmünün
günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibarettir. Madde ge-
rekçesine göre, Davanm asil takipçisi Cumhuriyet Savc ıs ı 'd ır.
Katılma, mağduru korumanm bir arac ı olarak kabul edilmi ş
bir kurum olmakla birlikte bu hususta istemde bulunmuş
olan kimse, hakkm ı kullanmaya devam etmeye zorlanamaz.
Bu nedenle katılma davay ı durdurmayacağı gibi, gecikmesine
de neden olmayacaktır. Kat-ılanm gelmemesi veya gecikmede
sak ınca bulunan durumlarda çağır ılmamas ı yüzünden ceza
muhakemesi işlemlerinin geciktirilmesi kabul edilmeyece ğin-
den ikinci fıkra bu gibi hallerde, i şlemlerin önceden belirlenmiş
olan günde yap ılacağın ı aç ı klam ıştır.

CMK m. 175/2,181, 237, 238'e bak ın ız.

Katılmadan önceki kararlara itiraz

MADDE 241- (1) Katılmadan önce verilmi ş olan kararlar
katılana tebliğ edilnıez.

(2) Bu kararlara kar şı kanun yoluna başvurabilmesi için
Cumhuriyet Savc ıs ı için öngörülen sürenin geçmesiyle kahla
da başvuru hakkını kaybeder.

AÇIKLAMA: Maddedeki düzenleme CMUK m. 369 ile
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paraleldir; maddenin dili sadele ş tirilerek günümüz Türkçesi tN.iU
ile kaleme aimmış olup başkaca bir yenilik getirmemiştir.	 DAVASINA

CMK m. 38,237, 238, 260 a bak ınız.	 KATİLMA

Katılan ın kanun yoluna başvurmas ı

MADDE 242 - (1) Katılan, Cumhuriyet Savc ıs ına bağlı
olmaks ızın kanun yollarma ba şvurabilir.

(2) Karar, katılanm başvurusu üzerine bozulursa, Cum-
huriyet Savc ıs ı iş i yeniden takip eder.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK'un 371. maddesine para-
tel olup söz konusu madde günümüz Türkçesine uyarlanarak
yeniden düzenlenmiştir.

Kahlana, Cumhuriyet Savc ısı' na bağlı olmaks ızın kanun
yollarına başvurma hakk ının tanınmasmın nedeni, muhakeme
süjelerinden biri olmas ıd ır. Ancak usulüne uygun olarak veril-
miş katılma karar ı yoksa, duru şmayı takip eden mağdur eya
şikayetçinin kanun yoluna ba şvurma hakk ı da yoktur. Ancak
katılma başvurusu kabul edilmeyen veya katılma hakkı ken-
disine hatırlatılmayan mağdur veya şikayetçi bu taleplerinin
incelenmesi için kanun yoluna başvurabilir.

Karar ın, katılanm başvurusu üzerine bozulmas ı halinde
Cumhuriyet Savc ıs ı'nın işi yeniden takip etmesi ise, kovuş-
turma zorunlulu ğu ilkesinin doğal sonucudur. Bu hüküm
soruş turma ve kovu şturmas ı şikayete tabi suçlar bak ımmdan
önem taşımaktad ır. Bu tür suçlarda hükmün bozulmasmdan
sonra da şikayetten vazgeçme mümkün oldu ğundan, bu gibi
durumlarda yarg ılamaya devam olunmayarak düşme kararı
verileceğinde kuş ku yoktur.
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KAMU	 CMK m 188/1, 234, 237, 239, 260/l'e ve bu maddelerin
DAVASINA aç ıklamalirma bakm ı.z.

KATILMA

Katılmanın hükümsüz kalmas ı

• MADDE 243- (1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse kat ılma
hükümsüz kalir. Mirasç ılar, katılanm haklarmı takip etmek
üzere davaya katılabilirler.

AÇIKLAMA Bu madde CMUK'un 372. maddesine pa-
ralel olarak düzenlenmiş, fakat mirasç ılar bak ım ından özel
hükme yer verilmiştir. Bu düzenleme, katılma hakkının niteliğ i
gereğidir. Çünkü katılma hakkı, kişiye s ık ı surette bağl ı hak-
lardandır. Ancak nıirasç ıların katılanm haklarm ı takip etmek
üzere davaya katılabilecekleri kabul edilmi ştir.

Katılmadan vazgeçme, duru şma s ıras ında huzurda değil
de dilekçe ile yapılmış ise, tereddüt halinde dilekçenin ma ğdur
tarafından verilip verilmediğinin araştırılmas ı gerekebilir.
Böyle durumlarda gereken ara ştırma yapılmal ı ve dilekçenin
katilanm serbest iradesiyle verilmiş olduğunun saptanmas ı
halinde, vazgeçme geçerli kabul edilmelidir.

Diğer taraftan 18 yaş mdan küçüklerin katılmadan vazgeç-
meleri de temsilcinin r ızas ı ile hüküm ifade eder.

CMKm. 237,238
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BİRİNCİ KISIM

GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI,
TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMADA VE

KOVUŞTURMADA TEMSILI, BAZI SUÇLARA
İLİŞKİN MUHAKEME USULÜ

B İRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması

Gaibin tanımı ve yapılabilecek i şlemler

MADDE 244 - (1) Bulundu ğu yer bilinmeyen veya yurt
dışmda bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veya
getirilmesi uygun bulunmayan san ık gaip say ılır.

(2) Gaip hakkında duruşma açılnı az; mahkeme, delille-
rin ele geçirilmesi veya korunmas ı amac ıyla gerekli işlemleri
yapar.

(3)Bu işlemler naip hakim veya istinabe olunan mahkeme
aracılığıyla da yap ılabilir.

(4) Bu işlemler s ıras ında sanığın müdafii veya kanuni
temsilcisi veya e şi hazır bulunabilir. Gerektiğinde, mahkemece
barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un gaibi tan ımlayan 269.
maddesi ile gaip hakk ında duruşma açılmayacağını hüküm
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GAiPLERiN altına alan 278. ve müdafi kabulünü düzenleyen 279. maddeleri
VE hükümlerinin birleş tirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesin-

KAÇAKLAR İ N den ibarettir. Yeni düzenlemede CMUIC'un 270. maddesindeki,

	

YARG ı Nhs ı 	 soruşturma konusu suçun para cezas ın ı veya müsadereyi ya-

	

TÙZELKI ŞJLERJN	 hut her ikisini gerektirmesi halinde duru şma aç ılabileceğine
SORU ŞTUR?MOA ili

şkin hükme yer verilmemiştir.

	

VE	 Ceza Muhakemesinde "gaiplik" ve "yökluk" kavramları
lovu5ruR4oA farkl ı anlamlar ifade etmektedir. Yokluk durumunda kural

rEMsiil BAD olarak saruğa ulaşmak olanağı her zaman için vard ır. Buna
SUÇLARA kar şı l ık gaiplik halinde san ığa ulaşılamamaktad ır. Caiplik,

kaçaklıktan da farkl ıdır (Kaçağm tanımı için m. 247ye bakm ız).İ liŞK İ N
MUHAKEME Bu husus madde gerekçesinde de aç ıklanmış tır.

usutü Caiplikte, kural olarak, kendisine ula şılamayan bir san ık
söz konusudur. Öyle ki, san ık, hakkında yargılama yap ılmakta
olduğunu bile bilemeyebilir.

Caip sanık hakkuı da duruşma yap ılmas ı kabul edilme-
miş tir. Bunun sebebini, dürüst yarg ılama ilkesinde aramak
gerekir. Çünkü mahkemenin daha yüzünü bile görmedi ğ i
bir sanığı, gıyab ında, savunmas ız olarak yarg ılay ıp mahküm
etmesi halinde dürüst ve hakkaniyete uygun bir yarg ılamadan
söz edilemez. Böyle bir yarg ılama bu ilkeyle bağdaşmaz. Bu
nedenle gaiplik hAlinde sadece de! illerin muhafaza alt ına al ın-
mas ı ile yetinilnı esini öngörülmüş , g ıyapta hüküm verilmesine
izin verilınemiştir.

Sonuç olarak gaip san ık hakk ında duruş ma açılmaz; sade-
ce deliller toplanarak muhafaza altına alın ır ve gaibin ortaya
çıkmas ı veya ç ıkarılmas ı beklenir. Bir naip lükirn veya istinabe
olunan mahkeme taraf ından da yapılabilecek olan delilleriıı
toplanmas ı ve muhafazas ı işlemleri s ırasmda avukat, yasal
temsilci veya gaibin eşi haz ır bulunabilir. Hafta gerektiğinde
mahkeme re'sen bir avukat da atayabilecektir.

CMK m. 193, 195, 196, 245 ve 246'ya bak ın ız
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Gaibe ihtar

MADDE 245 - (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme
önüne gelmesi veya adresini bildirmesi hususlar ı uygun bir
iletişim arac ıyla ihtar edilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMIJK'un 281. maddesinin gü-
nümüz Türkçesiyle yeniden yaz ılmas ından ibarettir. Madde
konutu bilinmeyen gaibe, ortaya ç ıkmas ını sağlamak amacıy-
la, her türlü iletişim araçlar ı ile ihtar yap ılabileceğini kabul
etmektedir (Madde gerekçesi).

CMK m. 244, 246'ya bakımz.

Sanığa verilecek güvence belgesi

MADDE 246 - (1) Mahkeme, gaip olan san ık hakk ında
duruş maya gelmesi hMinde tutuklanmayaca ğı hususunda
bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence ko şullara bağla-
nabilir.

(2) Sanık, hapis cezas ı ile mahküm olur veya kaçmak
hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin ba ğl ı olduğu
koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK'un 288. maddesinin
günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlemesinden ibarettir.
Yeni düzenlemede, söz konusu maddenin ikinci f ıkras ı, birinci
fıkraya ilave edilerek ifade edilmiştir. Üçüncü fıkrada yer alan
"hürriyeti bağ layı c ı ceza" ibaresi de TCK'ya uygun olarak "hapis
cezas ı " şeklinde değiştirilmiştir.

Madde, gaibin duruşmaya gelmesini sa ğlamak amac ıyla
kendisine tutuklanmayacağma dair güvence verilebilmesiıı i
öngörmektedir.

GAl PLER İ N

VE

KA ÇA K LAR İ N

YARGILANMASI,

TÜ İ EL Ki Şİ LERiN

SORU ŞJUR?DA

VE

KOVU Ş JUR!MDA

TEMSILI, IAZI

SUÇLARA

İ LİŞ K İ N

MUHAKEME

USULÜ
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GA İ PftRiN	 Madde gerekçesine göre, güvence belgesinin iki türü
vr vardır. Bunlardan biri san ığa, diğeri de suça verilen güvence

	

KAÇAKI.ARIN 	 belgesidir. Sanığa verilen güvence belgesi, sanığı , iş lediği

	

YARGILANSS İ 	 iddia edilen bütün suçlardan tutuklanmaktan kurtar ı rken;

TÜZEL	 suça verilen güvence belgesi, hangi suç için verilmi şse o suç

SORU ŞİURMADA bak
ımmdan geçerli olacakt ır.

	

VE	 Kanunumuz suça güvence belgesi sistemini kabul ebniş tir.
KOVU5rURM4DA Bu güvence belgesi, örneğin mağdurun zarar ın ı giderme gibi

	

TEMSIL!, BAZI 	 koşullara bağlanabilecektir.

	

SUÇLkRA	 CMK m. 244 ve 245'e bakm ız.
U Ş KiN

MUHAKEME

	

USULÜ	 IKINCI BÖLÜM

Kaçaklar ın Yarg ılanmas ı

Kaçağın tan ım ı

MADDE 247 - (1) Hakk ındaki kovuşturman ın sonuç-
suz kalmasm ı sağlamak amac ıyla yurt içinde saklanan veya
yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme taraf ından
kendisine ulaşılamayan kiş iye kaçak denir.

(2) (EkJl ken: 25.5.2005 - 53531111. 31)' Hakk ında, 248 inci
maddenin ikinci f ı krasmda belirtilen suçlardan dolay ı kovuş-
turma başlatılm ış olan sarıığm, yetkili mahkemece usulün

Değ işiklikten önce bu madde şöyle idi: "MADDE 247- (2) Hakk ı n-
daki kova şturn ıan ı n sonu çsuz kalmas ı n ı sağlamak amacıyla yurt içinde
saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafin-
dan kendisine ulaşı lamayan kiş iye kaçak denir.

(2)Kaçak san ı k hakk ı nda kovu ş turma yap ılabilir. Ancak, daha önce
sorgusu yap ı lman ıış ise, mahkümiyet karar ı verilemez.

(3) Duru şma yap ı lan lüllerde kaçak san ığın müdafii yoksa,
mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister."
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göre yap ılan tebligata uymamas ından dolay ı verilen zorla GA İ PtER İ N

getirilme karar ı da yerine getirilemez ise, mahkeme; 	 VE
ÇAK1ARIN

a) Ça ğrmm bır gazete ıle samğın bilinen konutunun kap ı-
s ına as ılmak suretiyle ilaruna karar verir; yap ılacak iInlarda,
onbeş gün içinde gelnediği takdirde 248 inci maddede göste-
rilen tedbirlere hükmedilebileceğini ayrıca aç ıklar,	 SGRU ŞTURADA

VE
b) Bu işlemlerin yerine getırildiğınin b ır tutanak ile sap-

tanmas ı.ndan itibaren onbe ş gün içinde başvurmayan sanığın
kaçak oldu ğuna karar verir.

(3) Kaçak san ık hakkında kovuş turma yap ılabilir. An-
cak, daha önce sorgusu yap ılmam ış ise, mahkümiyet karar ı
verilemez.

(4)Duruşıta yapılan hMlerde kaçak sanığın müdafli yoksa,
mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister.

AÇIKLAMA: Yeni düzenleme. İlk metinde ikinci fıkra yer
almıyordu. Bu fıkra, Maddeye 5353 de ğ işikliği ile eklenmiştir.
DeğişildikTeklifL"Hakiandaki" ibaresinden sonra gelmek üzere,
"soruş turma veya" ibaresinin eklenmesi şeklinde idi. Kanunda,
Kaçakl ık yalnız kovuş turma evresine özgü bir kurum olarak
düzenlendiğinden, bu teklif Adalet Komisyonu'nca kabul
edilmemiş, maddeye ikinci fıkra eklenmesi tercih edilmiş tir.
Bu düzenlemeye paralel olarak da 98. madde yeniden düzen-
lehmiştir. Yap ılan değişiklikle (2). fıkra, (3). fıkra olarak, (3).
fıkra da (4). fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

CMK m. 98, 150, 194-198, 244ve 248'e bak ın ız.

Zorlama amaçl ı elkoyma ve teminat belgesi

MADDE 248 - (1) Kaçak sanığın duruş maya gelmesini
sağlamak amac ıyla Türkiye'de bulunan mallar ına, hak ve

KG YU ŞTU RMA DA
TEMSILI, 1411
SUÇLARA
İ tişkiN

MUHAKEME
USU tÜ
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alacaklar ına amaçla orantiu ı olarak mahkeme karar ıyla elko-
nulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayy ım atan ır. Elkoyma
ve kayyım atama karar ı müdafiine bildirilir.

• (2) Birinci fıkra hükmü;

a) Türk Ceza Kanununda tan ımlanan;

1. Soyk ı r ım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),

2. Göçmen kaçakç ı lığı ve insan ticareti (madde 79, 80),

3. H ırs ı zl ık (nı adde 141, 142),

4. Yağma (madde 148, 149),

5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),

6. Doland ırıcı l ık (madde 157, 158),

7. Hileli iflas (madde 161),

8. Uyuşturucu veya uyar ı cı madde imal ve ticareti (madde
188),

9. Parada sahtecilik (madde 197),

10.Suç iş lemek amac ıyla örgüt kurma (madde 220),

11.Zimmet (madde 247),

12. İrtiMp (madde 250),

13.Rüşvet (madde 252),

14.ihaleye fesat kar ış tırma (madde 235),

15. Edimin ifas ına fesat karıştırma (madde 236),

16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308),

G4iPLER1N
VE

AÇMLARIN
YARGILANMASI,

TÜZEL Ki Ş LLRiN
S0RU51URADA

VE
K0VU Ş URADA

TEMSILI, BAZI
SUÇLARA

iLİŞ K İ N
MUHAKEME

USULÜ

460



Ceza Muhokemesi Kanunu

17.Silahl ı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağ-
lama (madde 315),

18.Devlet S ırlarma Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

Suçları ,

b) Ateşli Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakkmda
Kanunda tanımlanan silah kaçakç ılığı (madde 12) suçları,

c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) nu-
maralı fıkralarmda tanımlanan zimmet suçu,

d) Kaçakçılikla Mücadele Kanununda tan ımlanan ve hapis
cezasmı gerektiren suçlar,

e) Kültür ve Tabiat Varliklarm ı Koruma Kanununun 68
ve 74 üııcü maddelerinde tan ımlanan suçlar,

Hakk ında uygulan ır.

(3) Elkonulan mal, hak ve alacaklarm korunmas ında,
elkoymaya ilişkin hükümler uygulan ır. Tedbirlere iliş kin
kararların özetinin bir gazetede ilan ına mahkemece karar
verilebilir.

(4) Kaçak yakaland ığında veya kendiliğinden gelerek
teslim olduğunda elkoyman ın kald ınılmasma karar verilir.

(5)Kaçak hakkmda 100 üncü ve sonraki maddeler gere-
ğince, sulh ceza lükimi veya mahkeme tarafmdan yoklu ğunda
tutuklama karar ı verilebilir.

(6)Mahkeme ellcoymaya karar verdi ğinde, kaçağm yasal
olarak bakmakla yükümlü bulundu ğu yak ı nlar ının al ınan
tedbirler nedeniyle yoksullu ğa düşebileceklerini saptarsa, bun-
ların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varl ığmdan

GAiPEER İ N

KAÇAK I.AR İ N

YARGILANMASI,

rülEt Ki Şİ LERiN

SORU ŞTUR?DA

VE

KOVU ŞTURfMDA

TEMSILI, BAZI

SU Ç LA tA

İ LİŞ K İ N

MUHAKEME

USIJEÜ
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GAİ PLER İ H

VE

KAÇAK LA R İ N

YARGIlANMASI,

rüzl ı. Ki Ş iLERiN

S0RU Ş URMAKA

VE

KOVu Ş ruRMAÜA

TEMSILI, BAlI

SUÇLARA

İ Li Ş Kİ N

MUHAKEME

USULÜ

sosyal durumları ile orantı lı miktarda yard ımda bulunulması
konusunda kayy ıma izin verir.

(7) 246 no madde hükmü kaçaklar hakk ında da uygu-
larnr.

(8)Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.

AÇİ KLAMA: Tasar ıda al ınacak tedbirlerle ilgili 287, 288
ve 289. maddeler, Adalet Komisyonu taraf ından "Zorlama
amaçlı elkoyma ve teminat" baş lığı altında tek madde halinde
yeniden düzenlenmiş ve 248. madde olarak kabul edilmi ş tir.

Maddenin 5. fıkrası CYUK m. 5/2 ile değiş tirilmiştir. Bu
hükme göre g ıyabi tutuklama karar ı "sadece yabancı ülkede
bulunan kaçaklar hakk ı nda" verilebilir.

CMK m. 127, 128, 131, 132, 133, 267, 268, 271'e; 5320/m.
5/2'ye bak ın ız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tüzel Kişilerin Soruşturınada ve
Kovuşturmada Temsili

Tüzel kişinin temsili

MADDE 249 - (1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlardan dolayı yap ılan soruşturma ve kovuş turmada
tüzel kişinin organ veya temsilcisi, katılan veya savunma ma-
kam ı yanında yer alan s ıfatıyla duruşmaya kabul edilir.

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu Ka-
nunun katilana veya san ığa sağladığı haklardan yararlan ır.
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(3) Birinci fiba hükmü, sam ğın aynı zamanda tüzel kişinin
organ veya temsilcisi s ıfatın ı taşımas ı halinde uygulanmaz.

AÇIKLAMA: Türk Ceza Kanunu'nun 20/1. maddesinde
"Ceza sorumluhığunun Şahsüiği" ilkesine yer verilmiş tir. Mad-
denin 2. flkrasmda ise bu ilkenin bir gereği olarak tüzel kiş iler
hakkında ceza yaptır ım ı uygulanamayaca ğı belirtilmiştir.
Ancak, bir tüzel kişinin temsilci veya organlar ının iştirakiyle
tüzel kiş i yararına suç işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında
"Güvenlik Tedbiri" uygulaması kabul edilmi ştir.

GA İ PLER İ N

KA ÇA K LA 1 İ N

YARG İİ.ANASI,

TÜZEL K İŞİ EER İ N

SDRU ŞJURADA

VE

KOVU ŞTUDA

TEMS İ L İ, RAZI

Bu nedenle tüzel ki şinin faaliyeti çerçevesinde işlenen SUÇI.ARA

suçlardan dolay ı yapılan soru ş turma ve kovuşturmada tüzel İ li Ş K İ N

kişinin organ veya temsilcisi taraf ından temsil edilmesi zorunlu MUHAKEME

görülmüş tür.	 USULÜ

Tüzel ki şinin organ veya temsilcisi, kovuş turma evre-
sinde, sanığın ve katilanm haklar ına sahiptir. Buna kar şı l ık
soruşturma evresinde, şüphelinin kanuni temsilcisine tan ınan
haklan kullanabilir; yoksa şüphelinin haklarına sahip değildir.
Çünkü maddede sadece san ık ve katılan ın haklarından söz
edilmiş tir.

CMK m. 155, 201, 206/3, 215, 216, 237-243'e; TCK m. 20
ve 60'a bakınız.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara ili şkin Muhakeme

Görev ve yarg ı çevresinin belirlenmesi

MADDE 250 - (1) Türk Ceza Kanununda yer alan;

a) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyu şturucu veya
uyarıc ı madde imal ve ticareti suçu,

463



Ceza Muhakernesi Kanunu

	GA İ PLER İ N	 b) Haks ız ekonomik ç ıkar sağlamak amac ıyla kurulmuş

	

v	 bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak

	

IAÇAKLAI İ N	 işlenen suçlar,

	

YARGILANtMSI, 	 c) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci

	

ru ı EL K İŞİ LER İ N	 Bölümünde tanımlanan suçlar (305, 318, 319, 323, 324, 325 ve
SORU ŞTURfMOA 332 nci maddeler hariç),

VE
Dolay ıs ıyla aç ılan davalar; Adalet Bakanl ığının teklifi

üzerine Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca yarg ı çevresi
birden çok ili kapsayacak şekilde belirlenecek illerde görev-
lendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür.

(2)Gelen iş durumu göz önünde bulundurularak birinci
fıkrada belirtilen suçlara bakmakla görevli olmak üzere, ayn ı
yerde birden fazla a ğır ceza mahkemesi kurulmasma, Adalet
Bakarılığmın teklifi üzerine Hakimler ve Savc ılar Yüksek Ku-
rulunca karar verilir. Bu hMde, mahkemeler numaraland ırı l ır.
Bu mahkemelerin ba şkan ve üyeleri adli yarg ı adalet komisyo-
nunca, bu mahkemelerden ba şka mahkemelerde veya işlerde
görevlendirilemez.

(3) Birinci fıkrada belirtilen suçlar ı iş leyenler s ıfat ve
memuriyetleri ne olursa olsun bu Kanunla görevlendirilmiş
a ğır ceza mahkemelerinde yarg ılanır. Anayasa Mahkemesi ve
Yarg ıtaynı yarg ılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile sava ş ve
sıkıyönetim hah dahil askeri mahkemelerin görevlerine ili şkin
hükümler sakl ıd ır.

AÇIKLAMA: Tasar ıda bu bölüm yer alın ıyordu. 250,251
ve 252. maddeler, Tasar ıya Adalet Komisyonu tarafından 5237
sayı l ı Türk Ceza Kanunu'ndaki suçlarla ilgili düzenlemeler de
göz önünde bulundurularak "Baz ı Suç! ara ilişkin Muhakeme"
başlığı altmda Dördüncü Bölüm olarak eklenmiştir. Devlet
Güvenlik Mahkemeleri'nin kald ır ılmas ı üzerine, bu mahke-
melerin görevine giren suçlara bakmakla görevli mahkeme ve
bu suçların soruş turma ve kovuş turma usulü, 5190 say ıl ı Ceza

KOVU ŞTUR!MDA
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Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda De ğişiklik Yapılmasma ve
Devlet Güvenlik Mahke ıneleri'nin Kaldır ılmas ına Dair Kanun-
la 1412 say ılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na eklenen
394/a ili 394/d madde hükümleri ile düzenlenmi şti. Adalet
Komisyonu tarafından Tasar ıya eklenen söz konusu maddeler,
işte bu hükümlerin yeniden düzenlenmesinden ibarettir.

Bu maddede yazilı suçlara bakm4kla görevli mahkemeler,
Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, 16.06.2004 tarihli ve 5190 say ıl ı kanun
30.06.2004 tarihli ve 25508 say ı l ı RG de yayımlanarak yürür-
lüğe girnı iş tir. Bu Kanunla, Devlet Güvenlik Mahkemeleri
Kald ırılmış ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda de ği-
şiklik yap ılmış tır. Bu değiş iklikle Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu'na eklenen 394/a maddesinde say ılan suçlarla ilgili
davalara bakmak üzere; Adana 6, 7. Ankara 11. Diyarbak ır
4, 5, 6, 7. Erzurum 2. Istanbul 9, 10, 11, 12, 13, ve 14. Izmir 8.
Malatya 3. Van 3 ve 4. A ğır Ceza Mahkemeleri kurulmuş tu.
Hakimler ve Savc ı lar Yüksek Kurulu'nun 24.03.2005 tarihli ve
188 say ıl ı karar ı ile; bu mahkemelerin m. 394/ a'da say ılan suç
ve davalara bakmak üzere görevlendirilmelerine,

Adana için;

Adana, Aksaray, Gaziantep, Hatay, Mersin, Karaman,
Kilis, Konya, Niğde, Osmaniye,

Ankara için;

Ankara, Afyon, Amasya, Bart ın, Bolu, Çank ır ı, Çorum,
Eskişehir, Karabük, Kayseri, Kastamonu, K ırıkkale, Kırşehir,
Kütahya, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak,
Düzce,

Diyarbak ır için;

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt, Şırnak, Şan-
lıurfa,
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Erzurum için;

Erzurum, Ağr ı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gi-
resun, Gümü şhane, İğd ır, Kars, Ordu, Rize, Sivas, Trabzon,
Tunceli ilinin Pülümür ilçesi,

İstanbul için;

İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne,
Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirda ğ, Yalova,

Izmir için;

İzmir, Antalya, Ayd ın, Burdur, Denizli, Isparta, Manisa,
Muğla, Uşak,

Malatya için;

Malatya, Ad ıyaman, Elazığ, Kahramanmara ş, Tuncli
(Pülümür Ilçesi hariç)

Van için;

Van, Bitlis, Hakkari, Mu ş

Olarak belirlemesine karar verilmi ştir.

Bu kararda, Çocuk Mahkemeleri, Trafik Mahkemeleri, Fik-
ri ve Smai Haklar Ceza Mahkemeleri, Kaçakç ı l ık Davaları , Ba-
sm Davaları, Türk Paras ının Kıymetini Koruma Kanunu'ndan
Doğan Davalar, Bankac ı lık Kanunundan Doğan Davalar
konusunda da görevlendirilen ve yetkilendirilen mahkemeler
belirtilmiş tir.

Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulu'nun 313.2005
tarih ve 234 say ı lı kararı ile de; Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu'nun 394/a maddesinde say ılan suçlarla ilgili davalara
bakmakla görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin, Ceza
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Muhakemesi Kanunu'nun 250/1 maddesinde say ılan suç ve
davalara bakmak üzere yetkilendirilmesine,

20.07.2004 gün ve 369 say ılı karar ile bu tarihten sonra 5190
saydı Kanundan kaynaklanan suç ve davalara balçnak üzere
görevlendirilen ve yetki verilen Cumhuriyet ba şsavc ı vekili,
Cunıhuriyet Savc ısı, ağır ceza mahkemesi başkan ı ve hakimler
ile söz konusu kanundan kaynaklanan suç ve davalara bakmak
üzere yetkilendirilen mahkemelerin bulundu ğu yer Cum-
huriyet ba şsavc ılarma (Cumhuriyet ba şsavcılarmın yetki ve
sorumluluğunu düzenleyen yasa maddeleri dikkate alınarak)
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde kaynaklanan
suç ve davalara bakmak üzere yetki verilmesine,

20.072004 gün ve 369 sayılı kararda belirlenen itiraz şekli
ve inceleme hususu ile diğer hususlarm aynen uygulanması-
na,

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 394/a maddesi
gereğince aç ılan ve halen bu Cumhuriyet savc ılıkları ile mah-
kemelerde görülmekte olan dava ve işlerden Ceza Mulıakemesi
Kanunu'nun 250. maddesinde say ılan suç ve davalara ili şkin
olanlarm ayni Cumhuriyet savc ı l ıklar ı ve mahkemelerde gö-
rülmeye devam olunmas ına,

Karar verilmiş tir.

Bu kararlar Adalet Bakanlığı Personel Müdürlüğü'nün
31.3.2005 ve 10.5.2005 tarihli genelgeleriyle te şkilata duyu-
rulmuştıırY6

Ağır ceza mahkemelerinin madde itibariyle görevi, 5320
sayılı Yürürlük Kanunu'nun 12. maddesinde, Asliye ceza

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun söz konusu kararlann ı
içeren Adalet Bakanlığı Genelgelerine (http://www.pgm. adalet.
gov.tr/hsyklİhtisasjenelge.htm) adresinden ula şı labilir.
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mahkemelerinin görevi de ayn ı yasanın 11. maddesinde be-
lirlenmiştir.

Bu madde ile ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mah-
kemelerinin görevlerine istisna getirilnıiştir. Maddede yazılı
suçlardan baz ılar ı, örneğin; 320,321,331,3M, 338 ve 339. mad-
delerde yazı l ı suçlar, asl ındaasliye cezal ık suçlard ır. Durum
böyle olmas ına rağmen, bu maddede yer alan suçlara yetki
çevresi genişletilmiş özel görevli a ğır ceza mahkemesinde
bakılacütır.

Ancak Anayasa Mahkemesi ve Yarg ıtay'm yarg ılayacağı
kişilere ilişkin hükümler ile askeri mahkemelerin görevlerine
ilişkin hükümler sakli tutıılrnuştur.

3713 say ıh Terörle Mücadele Kanunu kapsamma giren
davalara, bu maddede sözü edilen yargı çevresi genişletil-
miş ağır ceza mahkemelerinde bak ılır. Bu suçlardan dolay ı
onbeş yaşın üzerindeki çocuklar hakkmda aç ılan davalar da
bu mahkemelerde görülür (3713/m. 9)Y 7 3713 sayılı kanun
Kapsamına giren davalar için bu Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
maddelerine bakm ız.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde i şlenen uyuşturucu veya
uyar ıc ı madde imal ve ticareti suçuna yönelik iftira suçundan
açılan davalara da bu mahkemede bak ı lır (2313/ m. 27/2)Y

"' 3713 sayil ı kanun pek çok maddesinde 29.6.2006 tarih ve 5532 sa-
yı l ı kanunla değişiklik yapı lmıştır. Söz konusu Kanunun ba ş l ığı
ile birlikte değişik 9. maddesi a şağıya aynen al ınmıştır.

"Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi
MADDE 9-Bu Kan ım kapsamına giren suçlarla ilgili davalara,

4/12/2004 tarihli ve 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
250. maddesinin birinci fıkras ında belirtilen a ğır ceza mahkeme-
lerinde bak ılır. Bu suçlardan dolay ı onbeş yaşın üzerindeki ço-
cuklar hakkında aç ılan davalar da bu mahkemelerde görülür."
12.6.1933 tarih ve 2313 say ı l ı Uyuş turucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun 24.06.1933 tarihli ve 2435 say ılı RG de yay ım-
lannıış tır.
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Bu maddeyle yetkili k ılınmış ağır ceza mahkemelerinde
görev yapan hakim ve savc ılar ile bu görevlerinden ayr ılmış
olanlar ile terörle mücadelede görev alm ış olan diğer görev-
liler hakkında gerekli koruma tedbirlerinin almmas ı hususu
ile bunlar ın terör suçlularma kar şı silah kullanma yetkileri ile
yap ılacak olan diğer sosyal yard ımlar konusunda 3713 say ı l ı
kanunun 29.6.2006 tarihli ve 5532/m. 14 ve 15 ile 20 ve 21.
maddelerine bakm ız.

CMK Madde 6,102 ve 135,251, 252'ye; 5320/m. 11,12, 14'e;
2313/m. 27'ye; 2949/m. 18/3'e;TCKm. 133'e;3713/ 9'a; 1600
sayılı AsYar.K m. 37 ve 38'e; 353 As. MKYUK m. 9'a; PVSK.
Ek m. 7 (3.7.2005 - 5397 ve 1.2.2006-5453 ile de ğişik); JTGYK.
Ek m. 5 (3.7.2005 - 5397 ile değ işik)'e ve MITK m. 6 (3.7.2005
- 5397 ile değişik)'ya bakmız.

Soruşturma

MADDE 251 - (1) 250 nci madde kapsamına giren suç-
larda soruşturma, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca
bu suçlarm soru şturma ve kovuşturmasmda görevlendirilen
Cumhuriyet savc ılarmca bizzat yap ıl ır. Bu suçlar görev s ıra-
sında veya görevden dolay ı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet
savc ılarınca doğrudan soruşturma yap ılır. Cumhuriyet savc ı-
ları, Cumhuriyet Başsavcılığınca 250 nci madde kapsamındaki
suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden ba şka
mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez.

(2)250 nci madde kapsam ına giren suçların soruş turmas ı
ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savc ıları, hakim tara-
fından verilmesi gerekli kararlar ı, varsa Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mah-
kemesi üyesinden, aksi halde yetkili adli yarg ı hakimlerinden
isteyebilirler.
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(3)Soruşturmanm gerekli k ıldığı hallerde suç mahalli ile
delillerin bulundu ğu yerlere gidilerek soruş turma yapılabilir.
Suç, ağır ceza mahkemesinin bulundu ğu yer dışında işlenmiş
ise Cumhuriyet Savc ıs ı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Say

-cısından soruşturman ın yap ılmasını isteyebilir.

(4)Suç askeri bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet Savc ısı
ilgili askeri savcılıktan soru ş turmanın yapılmas ın ı isteyebilir.
Üçüncü fıkraya göre soruşturma yapmak üzere görevlendirilen
Cumhuriyet savcilar ı ile askeri savc ı l ıklar, bu soru şturmayı
öncelikle ve ivedilikle yaparlar.

(5)250 nci madde kapsamma giren suçlarda, yakalananlar
için 91 inci maddenin birinci f ıkrasmdaki yirmidört saatlik süre
k ırksekiz saat olarak uygulan ır. Anayasan ın 120 nci maddesi
gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yakalanan
kişiler hakkında 91 inci maddenin üçüncü fıkrasmda dört gün
olarak belirlenen süre, Cumhuriyet Savc ısı'nm talebi ve hakim
karanyla yedi güne kadar uzatılabilir. Hakim, karar vermeden
önce yakalanan veya tutuklanan kiş iyi dinler.

(6) 250 nci madde kapsamma giren suçlarla ilgili soru ş-
turma ve kovuştıırmalarda kolluk; soru şturma ve kovuşturma
sebebiyle şüpheli veya sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar
gören şahsi, ağır ceza mahkemesi veya başkammn, Cumhuriyet
Savc ısı'nm, mahkeme naibinin veya istinabe olunan hMcimin
emirleriyle belirtilen gün, saat ve yerde haz ır bulundurmaya
mecburdur.

(7) 250 nci maddede belirtilen suçlar nedeniyle Cumhu-
riyet savc ıları, soruşturmanın gerekli k ılması halinde geçici
olarak, bu mahkemelerin yarg ı çevresi içindeki genel ve özel
bütçeli idarelere, kamu iktisadi te şebbüslerine, il özel ida-
relerine ve belediyelere ait bina, araç, gereç ve personelden
yararlanmak için istemde bulunabilirler.
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(8) Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a, karargAh ve kurumla-
nndan istemde bulunulması halinde istem, yetkili amirlikçe
değerlendirilerek yerine getirilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK Madde-394/b ve 394/c
maddelerinin karşıliğıd ır.

Madde, 250. maddede yazd ı suçlar ın Kovuşturulmasmda
olduğu gibi soruşturulmas ında da genel kuraldan ayrılinmış tır.
Madde, bu suçlara ilişkin soruşturma usulünü ve C. Savc ısı'nın
• yetkilerini düzenlemektedir.

Suç askeri mahalde işlenmiş ve C. Savcıs ı, askeri savc ıdan
soruşturmanın yap ılmas ı talebinde bulunmu ş ise, askeri savc ı,
komutanm soruşturma emri vermesine gerek olmaks ızm doğ-
rudan doğruya soruşturmaya başlar. Ancak askeri savcmm
soruşturma hakk ında komutana bilgi vermesi m. 95/4'ün gere-
ğidir. Askeri savc ı, soruş turma sirasmda 96 ve 97. maddelerin
verdiği yetkilere sahiptir.

3713 sayıh Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına giren
suçlarla ilgili soru ş turma ve kovuştıırma usulü, Aynı Kanunun
29.6.2006 tarihli ve 5532 say ılı kanunla değişik 10. maddesinde
ayrmtıh olarak düzenlenmiştir. Bu madde hükmüne göre 3713
sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili soru şturmada bu
madde (m. 25) hükümleri uygulan ır. Bu maddede hüküm
bulunmayan hallerde ise, genel hükümlere göre uygulama
yapılır. Ancak;

a) Soruşturman ın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakala-
nan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin
durumu hakkında Cumhuriyet Savc ısı'nın emriyle sadece bir
yakınına bilgi verilir.

b) Şüpheli, gözaltı süresince yalnız bir müdafiin hukuki
yardınıındanyararlanabilir. Gözaltındaki şüphelinin müdafi ile
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görüşme hakkı, Cumhuriyet Savc ıs ı' nın istemi üzerine, hakim
kararıyla yirmidört saat süre ile k ıs ıtlanabilir; ancak bu süre
içerisinde ifade al ınamaz.

c) Şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alın ırken, ancak
bir müdafi hazır bulunabilir.

ç) Kolluk tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görev-
lilerin açık kimlikleri yerine sadecesicil numaralar ı yaz ı l ır.

d) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden
örnek almas ı, soruşturman ın amac ın ı tehlikeye düşürebilecek
ise, Cumhuriyet Savc ıs ı'nm istemi üzerine hakim karar ıyla bu
yetkisi kıs ıtlanabiiir.

USULU e) Bu Kanun kapsamında yer alan suçlardan dolay ı yap ılan
soruş (-urmada müdafiin savunmaya ilişkin belgeleri, dosyalar ı
ve tutuklu bulunan şüpheli ile yaptığı konuşmalahn kay ıtlar ı
incelemeye tabi tutulamaz. Ancak müdafiin terör örgütü men-
supların ın örgütsel amaçlı haberleş melerine arac ı l ık ettiğine
ilişkin bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet
Savc ıs ı 'nm istemi ve hakim karar ıyla, bir görevli görü şmede
haz ır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin müdafiine verdi ği
veya müdafünce bu kişiye verilen belgeler hakim tarafından
incelenebilir. Hakim, belgenin k ısmen veya tamamen verilme-
sine veya verilmemesine karar verir. Bu karara kar şı ilgililer
itiraz edebilirler.

f) Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesinin al-
tıncı fıkrasm ın (a) bendinin (8) numaral ı alt bendindeki, 139,
maddesinin yedinci f ı kras ınm (a) bendinirı (2) numaral ı alt
bendindeki ve 140. maddesinin birinci flkras ınm (a) bendinin
(5) numaralı alt bendindeki istisnalar uygulanmaz.

g) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayıl ı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Infaz ı Hakk ında Kanun'un 92. maddesinin
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ikinci fıkras ı hükmü bu Kanun kapsam ında yer alan suçlar

bakımından da uygulanır.

CMK m. 102, 135 ve 161'e; 353 say ıl ı As. MKYUK m.
93,95,96,97; TCK m. 133'e; PVSK. Ek m. 7 (3.7.2005 - 5397 ve
1.2.2006-5453 ile değ işik); JTGYK. Ek m. 5 (3.7.2005 - 5397
ile değişik)'e ve MITK m. 6 (3.7.2005 - 5397 ile değ işik)'ya

bak ırnz.

Kovuşturma

MADDE 252 - (1) 250 nci madde kapsamma giren suç-
larla ilgili davalara ait duru ş malarda a ş ağıdaki hükümler

uygulamr:

a)Bu suçlar acele işlerden say ı lır ve bunlarla ilgili davalara

adli tatilde de bakılır.

b) San ık say ısm ın çok fazla almas ı durumunda, sanık-

lar ın bir k ısm ın ın duru şman ın baz ı aturumlar ı ile ilgileri

bulunmuyor ise duru şmanm bu oturumlar ınm, yakluklarında

yap ılmas ına mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu san ıklarm

yokluklarmda yap ılan oturumlarda kendilerini etkileyen bir
hal ortaya ç ıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı
noktalar ı sonraki oturumlarda kendilerine bildirilir.

c) Mahkeme, güvenli ğin sağlanmas ı bakımından duruş-

manın başka bir yerde yap ılmas ına karar verebilir.

d) Bu davalarda esas hakk ındaki iddias ın ı bildir.mek için

Cumhuriyet Savc ısma, katılan veya vekiline; iddialara kar şı
savunmas ın ı yapmak için san ık veya müdafiine makul bir
süre verilir. Bu süre, savunma hakk ın ın smırlannı as ı anlam ına

geleceği durumlarda re'sen uzatılabilir.

GA İ P LE BiN

VE

KA ÇA K LAR İ N

YA6 İ LAN MAS 1,

IÜ İ EL KİŞ i İ ER İ N

S0RU ŞTUROA

KOVU ŞTURADA

TEMSLj, BALI

SUÇLARA

İ LİŞ K İ N

MUHAKEME

USULU
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GAiP[RiN

VE

KAÇA K LA R İ N

YARGILANMASI,

TÜZEL KİŞİ LERiN

SoRu ş ruRı,oA

e) Mahkeme, duru şman ın düzen ve disiplinini bozan
sözlü veya yaz ılı beyan ve davran ış lar ile mahkemeye, mah-
keme başkan ı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet
Savcısma, müdafie, tutanak kAtibine yahut görevlilere tahkir
veya hakaret olu şturan söz ve davran ış lar hakkmda yay ım
yasağı koyabilir.

VE	 f) Mahkeme baş kan ı, duruş man ın düzenini bozan sanığı
KOVU ŞrUR?MDA veya müdafii o günkü ohırumun tamamma ç ıkmamak üzere,

tEMS İ L İ  BAZI duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda
SUÇLARA 

da duruşmay ı önemli ölçüde aksatacak davran ış lara devam
edecekleri anlaşıhrsa ve hazır bulunmalar ı gerekli görülmezse,

IIJ ŞKIN yokluklarında duru şmaya devam olunmas ına mahkemece
MUHAKEME karar verilebilir. Bu karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın

USULU yap'ılmasuı a engel olacak biçimde uygulanamaz ve san ığın
kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesine izin verilir.
Duruşma salonundan çıkartılan san ık veya müdafiin bundan
sonraki oturumlarda da duruşman ın düzenini bozmakta ısrar
etmeleri hMinde, bir daha ayn ı dava ile ilgili oturumlarm tama-
m ına veya bir k ısmma katılmamalarma da karar verilebilir. Bu
hüküm müdafi hakkmda uyguland ığı takdirde, durum ilgili
baroya bildirilir. Bu halde de sanığın kendisini başka bir müdafi
ile temsil ettirmesi için uygun bir süre verilir. Oturumlarm bir
kısm ına ya da tamam ına katılmamas ına karar verilen müdafi
Avukatl ık Kanununun 41 inci maddesinin ikinci f ıkras ı gere-
ğince tayin edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de
bildirilir. Duru şma salonundan ç ıkartılan san ık veya müdafli
tekrar duruş maya al ınd ıklarmda, yokluklarmda yapılan iş ve
işlemlerin esaslı noktaları kendilerine bildirilir. San ık ya da mü-
dafii dilerse yokluklar ındaki tutanak örnekleri de kendilerine
verilir. Duruşma salonundan ç ıkartılan veya oturu ııı lara katıl-
mamalarma karar verilen san ık veya müdafiler mahkemenin
tayin edeceği süre içerisinde yaz ıl ı savunma verebilirler.
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GAPLERN

VE

KAÇAKLARIN

YARG İ tANSI,

TÜZEL K İŞİ EERiN

SORU ŞTUR?MDA

VE

KOVU ŞTU KAAOA

TEMS İ L İ, IAZI

SUÇLARA

İ LİŞK İ N

MU HA KEM E

USULÜ

• g) Bu Kanunun 6 no maddesi, 250 nci madde kapsam ına
giren suçlara bakan a ğır ceza mahkemeleri hakkında uygu-
lanmaz.

h) Kendisine veya onun narn ına tebligat yapılacak kimse-
lere tebligat yap ılmamas ı hallerinde, iş in ivediliğine göre bas ın
veya diğer kitle iletişim araçlar ıyla tebligat yap ılabilir.

(2) 250 nci maddenin birinci f ıkras ın ın (c) bendinde ön-
görülen suçlar bak ım ından, Kanunda öngörülen tutuklama
süresi iki kat olarak uygulan ır.

• AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 394/ d'nin kar şı lığıdır.
CMK'un 6. maddesi, duruşma aşamas ında, yargılamanın bir
alt dereceli mahkemenin görevine girdi ğinden bahisle görev-
sizlik kararı verilmesine engeldir. Ancak bu hükmün istisnas ı
252. maddenin (g) f ıkras ında düzenlenmiş tir. Buna göre, 6. m.
hükmü 250. madde kapsamına giren suçlara bakan a ğır ceza
mahkemeleri hakkında uygulanmaz. Yetkileri Geni ş letilmiş
özel görevli ağır ceza mahkemenin görev alanına giren bir suç-
tan dolayı kamu davas ı , bir başka mahkemede, örneğin; suçun
işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde aç ılmış olsa bile, hüküm
verilinceye kadar görevsizlik karar ı verilmesine bir engel bu-
lunmamakta aksine bu konuda zorunluluk vardır. Bunun gibi,
250. madde kapsam ına giren suçlara ilişkin davaya bakmaya
görevli mahkeme, duruş ma başlad ıktan sonra, yarg ılaman ın
alt dereceli bir mahkemeye ait oldu ğu gerekçesiyle görevsizlik
karar ı veremeyecektir. Buna kar şılık suç, adli yargın ın görev

atari' dışında kal ıyorsa, örneğin askeri yarg ıya tabi bir suç söz
konusu ise yarg ılamanın her aş amas ında görevsizlik karar ı
verilmesi zorunludur.

Maddenin 2. fıkras ı, Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi
s ırasında, maddede yaz ı l ı suçlardan dolay ı yargılamaların
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GA İ P LE k İ N

VE

VÇAK LAR İ N

YARGI LANtMSI,

TÜZEL KİŞİ LER İ N

SOR U Ş 111 RMA DA

VE

KOVU ŞTURD4

TEMS İ Lİ BAZI

SUÇLARA

İ liŞ K İ N

MUHAKEME

usu

devam etmekte olmas ı nedeniyle metne eklenmi ştir. Ancak,
CMK nun 102/2. maddesinin yürürlü ğü, 5320 sayılı kanunun
12/1. maddesi ile 250. maddenin 1. fıkrasmm c bendinde yazılı
suçlar bak ımmdan 1 Nisan 2008 tarihine kadar durduruldu-
ğundan, 2. fıkra söz konusu suçlar bak ımmdan bu tarihe kadar
uygulanamayacaktır.

CMK m. 6,102/2, 187/2, 193, 195, 196, 198, 200, 203, 204,
250, 331; Teb.K m. 28/1, 29/1, Teb.Tüz.m. 46/1'e bakm ız.
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İKİNCİ KISIM

UZLAŞMA VE MÜSADERE

B İRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma

Uzlaşma

(Değiş ik: 6.12.2006 - 55601m. 24 iie)-29

253. madde 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ıl ı kanunun 24. madde-

siyle değiştirilmiştir. Değiştirilen 253. maddenin ılk metni şöyle

idi:
"0> Cumhuriyet Savc ıs ı, yap ılan soruşturmanın durumuna

göre, kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağın ı verdiği hMlerde,
faili bu Kanunun öngördü ğü usullere göre davet ederek suçtan
dolay ı sorumluluğunu kabul edip etmedi ğini sorar.

(2)Fail, suçu ve fiilinden do ğmuş olan maddi ve manevi za-
rann tümünü veya bunun büyük bir k ısmını ödemeyi veya za-
rarları gidermeyi kabullendiğinde durum, mağdura veya varsa
vekiline veya kanuni temsilcisine bildirilir.

(3)Mağ 1ur, verilmiş olan zararın tünıüyle veya büyük bir k ıs-

m ı itibanyla giderildiğinde özgür iradesi ile uzla şacağını bildirir-

se, soruşturma sürdürülmez.
(4) Cumhuriyet Savc ı sı, fait ile ma ğdur arasında uzla şma ış -
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	UILAŞtM	 MADDE 253 -(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur
VE veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin

	

MÜSADERE	 uzlaştır ılmas ı girişiminde bulunulur:

a) Soruşturulmas ı ve kovuşturulmas ı şikyete bağlı suç-
lar.

b) Şikayete bağ l ı olup olmad ığma bakilmaks ızm, Türk
Ceza Kanununda yer alan;

1.Kasten yaralama (üçüncü f ıkra hariç, madde 86; madde
88),

2. Taksirle yaralama (madde 89),

3. Konut dokunulmazl ığınm ihlali (madde 116),

4. Çocuğun kaçırılmas ı ve alikonulmas ı (madde 234),

lemlerini idare etmek, taraflar ı bir araya getirerek bir sonuca
ulaşmalar ını sa ğlamak üzere, fail ve ma ğdurun bir avukat üze-
rinde anlaşamadı lçiarı takdirde, bir veya birden fazla avukatın
uzlaştırıc ı olarak görevlendirilmesir ıi barodan ister.

(5)Uzlaş tıncı, başvurunun yap ıldığı tarihten itibaren en geç
otuz gün içinde uzla şmay ı sonuçland ınr. Cumhuriyet Savcıs ı bir
defaya mahsus olmak üzere bu süreyi otuz gün daha tizatabilir.
Uzlaş tırma süresince zamana şım ı durur.

(6)Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzla ş tı rma
s ırasmda ileri sürülen bilgi, belge ve aç ı klamalar taraflarca izin
verilmedikçe daha sonra aç ıklanamaz. Uzla ştırmanm başar ı s ı z
olmas ı nedeniyle daha sonra dava aç ı lmas ı halinde uzlaştırma
s ırasmda failin baz ı olayları veya suçu ikrar etmi ş olmas ı davada
aleyhine delil olarak kullan ı lmaz.

(7) Uzla ş tır ıcı, yaptığı iş lemleri ve uzlaşmay ı sağ layıc ı mü-
dahalelerini belirten bir raporu on gün içinde ilgili Cumhuriyet

-Savc ıs ına sunar.
(8) Zarar, uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaş tı rma iş-

leminin giderleri, Jail larafindan ödendiğinde, kovuş turmaya yer olma-
dığına karar verilir."
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5. Ticari s ır, bankac ılık s ırr ı veya müşteri s ırrı niteliğin-	 UZLA ŞMA
deki bilgi veya belgelerin aç ıklanmas ı (dördüncü fıkra hariç, VE
madde 239),	 MÜSADERE

suçları .

(2) Soru ş turulmas ı ve kovu ş turulmas ı ş ikAyete bağlı
olanlar hariç olmak üzere; di ğer kanunlarda yer alan suçlarla
ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda aç ık
hüküm bulunmas ı gerekir.

(3) Soru ş turulmas ı ve kovu ş turulmas ı ş iküyete bağlı
olsa bile, etkin pişmanl ık hükümlerine yer verilen suçlar ile
cinsel dokunulmazl ığa karşı suçlarda, uzlaş tırma yoluna
gidilemez.

(4) Soruş turma konusu suçun uzla ş maya tübi olmas ı
halinde, Cumhuriyet Savc ıs ı veya talimatı üzerine adli kolluk
görevlisi, ş üpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaş-
ma teklifinde bulunur. Şüphelinin, ma ğdurun veya suçtan
zarar görenin reşit olmamas ı halinde, uzlaşma teklifi kanunî
temsilcilerine yap ıl ır. Cumhuriyet Savc ıs ı uzlaşma teklifini
aç ıklamalı tebligat veya istirıabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli,
mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzla şma teklifinde
bulunulduktan itibaren üç gün içinde karar ın ı bildirmediğ i
takdirde, teklifi reddetmiş say ıl ır.

(5) Uzlaşma teklifinde bulunulmas ı halinde, kiş iye uz-
laşmanm mahiyeti ve uzlaşmay ı kabul veya reddetmesinin
hukuki sonuçları anlatıl ır.

(6) Resmi mercilere beyan edilmi ş olup da soru şturma
dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt d ışında
olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene,
şüpheliye veya bunlarm kanuni temsilcisine ulaşılamaması
halinde, uzlaşhrma yoluna gidilmeksizin soru şturma sonuç-
landır ı l ı r..
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UZLAŞMA	 (7) Birden fazla kiş inin mağduriyetine veya zarar görme-
VE sine sebebiyet veren bir suçtan dolay ı uzlaştırma yoluna gidi-

MÜSADERE lebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin
uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

(8) Uzlaşma teklifinde bulunulmas ı veya teklifin kabul
edilmesi, soruşturma konusu suça iliş kin delillerin toplanma-
sma ve koruma tedbirlerinin uygulanmas ına engel değildir.

(9)Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görenin uzla şma
teklifini kabul etmesi halinde, Cumhuriyet Savc ıs ı uzlaştırmay ı
kendisi gerçekleştirebileceği gibi, uzlaş tırmacı olarak avukat
görevlendirilnıesini barodan isteyebilir veya hukuk ö ğrenimi
görmüş kiş iler arasından uzlaş hrmac ı görevlendirebilir.

(10)Bu Kanunda belirlenen hakimin davaya bakamaya-
cağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmac ı görevlendirilmesi
ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.

(11)Görevlendirilen uzla ştırmac ıya soruşturma dosyasm-
da yer alan ve Cumhuriyet Savc ısmca uygun görülen belge-
lerin birer örneği verilir. Cumhuriyet Savc ıs ı uzlaştırmac ıya,
soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davramnakla yükümlü
olduğunu hatırlatır.

(12)Uzlaştırmac ı, dosya içindeki belgelerin birer örne ği
kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma
işlemlerini sonuçland ır ır. Cumhuriyet Savc ıs ı bu süreyi en çok
yirmi gün daha uzatabilir.

(13)Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uz-
laş tırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören,
kanuni temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur
veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi ya
da vekilinin müzakerelere kat ılmaktan imtina etmesi halinde,
uzlaş may ı kabul etmemiş sayılır.
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(14)Uzlaştırmac ı, müzakereler s ırasmda izlenn ıesi gere- U?L45MA
ken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet Savc ıs ıyla görüşebilir; VE
Cumhuriyet Savc ısı, uzlaştırmac ıya talimat verebilir. 	

1	 MÜSADERE

(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzla ş tırmac ı, bir
rapor haz ırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle bir-
likte cumhuriyet Savc ıs ına verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi
halinde, taraflar ın inizalar ın ı da içeren raporda, ne suretle
uzlaşıldığı ayrıntıl ı olarak aç ıklan ır.

(16)Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile
mağdur veya suçtan zarar gören uzla ştıklarını gösteren belge
ile en geç iddianamenin düzenlendi ği tarihe kadar Cumhuriyet
Savc ısma başvurarak uzlaştıklarm ı beyan edebilirler.

(17) Cumhuriyet Savc ıs ı, uzlaş man ın, taraflar ın özgür
iradelerine dayand ığın ı ve edimin hukuka uygun olduğunu
belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza alt ına alarak
soruş turma dosyasmda muhafaza eder.

(18)Uzlaştırmanm sonuçsuz kalmas ı halinde tekrar uz-
laştırma yoluna gidilemez.

(19)Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten ye-
rine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı
kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b ırak ıl-
mas ı, takside bağlanmas ı veya süreklilik arzetmesi halinde,
171 inci maddedeki şartlar aranmaks ızın, şüpheli hakk ında
kamu davas ınm açılmasmm ertelenmesi karar ı verilir. Erteleme
süresince zamana şım ı iş lemez. Kamu davas ınm aç ılmasmın
ertelenmesi kararmdan sonra, uzlaşmanm gereklerinin yerine
getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasm-
daki şart aranmaks ızın, kamu davas ı açıl ır. Uzlaşmanın sağ-
lanmas ı halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat
davas ı aç ılamaz; aç ılm ış olan davadan feragat edilmi ş sayılır.
Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzla şma ra-
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UZLA ŞMA poru veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 say ı l ı icra ve iflas
VI Kanununun 38 inci maddesinde yaz ı l ı ilam mahiyetini haiz

MÜSADERE	 belgelerden sayıl ır.

(20)Uzlaş tırma müzakereleri s ıras ında yap ılan aç ıklama-
lar, herhangi bir soru şturma ve kovuş turmada ya da davada
delil olarak kullan ılamaz.

(21)Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine
ilk uzlaşma teklifinde bulunuldu ğu tarihten itibaren, uzlaş-
firma girişiminin sonuçsuz kald ığı ve en geç, uzla ştırmacm ın
raporunu düzenleyerek Cumhuriyet Savc ıs ı na verdiği tarihe
kadar dava zamana şı m ı ile kovuşturma koşulu olan dava
süresi işlemez.

(22)Uzlaş tırmac ıya Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından çallş-
mà ve masraflar ıyla orantı l ı bir ücret takdir edilerek ödenir.
Uzlaştırmac ı ücreti ve diğer uzlaş tırma giderleri, yargılama
giderlerinden say ılır. Uzlaş man ın gerçekleş mei halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılan ır.

(23)Uzlaş ma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak
bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.

(24) Uzlaş tırmanm uygulanmas ına ilişkin hususlar, yö-
netmelikle düzenlenir."

AÇIKLAMA:

I. YASAL DÜZENLEME

1. TÜRK CEZA KANUNUNDA UZLA ŞMA

Uzlaşma, Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinin sekizinci
fıkrasmda düzenlenmi şti. Bu hükme göre uzla ş ma, sadece
soru şturulmas ı ve kovu ş turulmas ı ş ikayete tabi suçlarda;
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a) Failin suçu kabullenmesi, 	 UZLA ŞMA
VI

b) Do ğmuş olan zarar ın tümünü veya büyük bir k ısm ın ı
ödemesi veya gidermesi,

c) Mağdur ile failin özgür iradeleri ile bu konuda anlaşıp
uzlaşmalar ı,

Koşuluna bağlanm ıştı .

Maddede, ma ğdur ile fail arasmda gerçekle şen barışın,
Cumhuriyet Savc ıs ı veya hakim tarafından saptand ığında
kamu davas ınm aç ılamayacağına veya davan ın düşürülmesine
karar verileceği de belirtilmek suretiyle, uzlaş manm, k ısmen
usulü ve sonuçlar ı da düzenlenmi ş ti.

2. CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNA GÖRE
UZLAŞMA

a) 5560 Değiş ikliğinden Önceki Düzenleme: Uzla ştırmaya
tabi suçlar ve ko ş ulları Türk Ceza Kanunu'nda gösterilmi ş
oldu ğundan, Ceza Muhakemesi Kanunu, yaln ızca uzlaştırma
usulünü ve uzlaş man ı n sağlanmas ı halinde verilmesi gere-
ken kararlar ı düzenlemiş ti. Uzlaştırmaya Ceza Muhakemesi
Kanunu Tasar ın ın Beşinci Kitab ın ın Ikinci K ıs ım Birinci Bö-
lümde Ön ödeme'den sonra 265, 266 ve 267. maddelerinde
yer verilmişti. Tasarm ın Adalet Komisyonu'nda görü şülmesi
s ıras ı nda ayrı bir bölüm halinde düzenlenmesi dü ş ünülmü ş
ve Taarmm Beşinci Kitap, Ikinci Kıs ım Baş lığı "Uzlaş ma ve
Müsadere" şeklinde, Birinci Bölüm baş lığı "Uzlaşma" olarak
değ iş tirilerek yasala ş m ış ve böylece uzlaştırma 253 ve 254.
maddelerde yer alm ış tı .

253. maddede, yaln ızca uzlaştı rma usulü ve uzlaştırma-
nın sağlanmas ı halinde verilecek kararlar düzenlenmi şti. Bu
madde soru ş turma konusu suçun uzlaşma kapsammda ol ıtas ı
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URAŞMA halinde, Cumhuriyet Savc ı s ı'nca yap ılacak işlemleri, uzlaş ma
VE teklifi ve bu teklifin kabulü ile uzla ş tır ıc ı görevlendirilmesini,

MÜSADERE uzlaşma süresini ve uzla şma sonunda verilecek karar ı, özetle
uzlaşman ın usul ve sonuçlarm ı muhakeme hukuku bak ım ın-
dan düzenlemişti. Kamu davas ı aç ılmasmdan sonra kovuş tur-
ma konusu suçun uzlaşma kapsamma girdiğinin anlaşı lmas ı
halinde, tızlaştırmanın yürütülme usulü ve uzlaştırma sonunda
verilecek kararlar ise 254. maddede hüküm altına alınmıştı .

b) 5560 Değiş ikliği ile Yap ılan Düzenleme:

6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı kanunun 45. maddesi ile,
Türk Ceza Kanunu'nun 73. maddesinin sekizinci f ıkras ı yü-
rürlükten kald ı rılmıştır. Buna bağl ı olarak Ceza Muhakemesi
Hukukunun 253. ve 254. maddelerinde değişiklik yap ılarak bu
hükümler yeniden düzenlenmiştir. Uzlaştırmaya tabi suçlar ı
belirleyen hükmün yürürlükten kald ırılmas ı sebebiyle, mad-
dede uzlaştırma usulü d ışında, uzlaştırmanm koşullarına da
yer verilmesi gerekmiştir.

Kanun Teklifinde 20. madde olarak yer alan 253. madde
değişikliği, Adalet Komisyonu taraf ından maddenin 19. fık-
rasmda• de ğişiklik yap ılarak 24. madde olarak kabul edilmiş
ve bu şekilde yasalaşmıştır.

Uzlaştırman ın koşullar ı, uzlaş tırma usulü ve uzla şma-
n ın sonuçlar ı ve uzlaşma sonucunda verilen kararlar 253.
maddede ayr ıntılı olarak düzenlenmi ş olup madde, ayr ıca
uzlaş ma usulünü gösteren bir yönetmelik ç ıkar ı lmasın ı da
öngörmektedir.

Maddenin birinci f ıkras ında, uzla şmaya tabi suçlar sa-
y ılmıştır.

İkinci fıkra hükmüne göre, Türk Ceza Kanunu d ışındaki
kanunlarda yer alan ve re'sen takip edilebilen suçlarda uzla ş-
ma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili kanunlarda bu
konuda bir düzenlemenin bulunmas ı gerekmektedir.
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Üçüncü f ıkrada, soru ş turulmas ı ve kovu ş turulmas ı UI İAŞMA
şikayete bağlı olsa bile uzla şman ın uygulanamayaca ğı suçlar VE
gösterilmiş tir.	 MÜSADERE

Dördüncü ve devam ı fıkratar, soruşturma evresinde uz-
Iaşmanm usulünü ve esaslarm ı düzenlemektedir.

Yedinci fıkrada, birden fazla kişinin mağduriyetine veya
zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaşma yolu-
na gidilebilmesinin ko şuluna yer verilmiş tir. Bu hükme göre bu
tür suçlarda uzlaşmaya gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan
zarar görenlerin hepsinin uzlaşmay ı kabul etmesi gerekir.

Maddenin 19,20,21 ve 22. maddelerinde uzla şma sonunda
verilecek kararlar ve uzla şman ın sonuçlar ı düzenlenmiştir.
Bu hükümlere göre, bir edimin yerine getirilmesi veya yerine
getirileceğinin taahhüt edilmesi suretiyle de uzlaş ma müm-
kündür.

Şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hak-
kmda kovuş turmaya yer olmad ığı karar ı verilecektir.

Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe b ırak ılmas ı,
takside bağlanmas ı tieya örneğin mağdurun belirli bir süre
istihdam edilmesi gibi, süreklilik arz etmesi halinde, 171. mad-
dedeki şartlar aranmaks ızın, şüpheli hakkında kamu davasmm
aç ılmas ının ertelenmesi karar ı verilir. Ertelenme süresince
zamanaşım ı iş lemez.

Kamu davasmm aç ılmasm ın ertelenmesi kararmdan son-
ra uzlaşmanm gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171.
maddenin dördüncü f ıkrasmdaki şart aranmaks ız ın, kamu
davası açılmak üzere şüpheli hakkmda iddianame düzenlenir.
Bunun için, uzlaşma sürecinde de delil toplanmaya devam
edilmesi gerekmektedir:
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	U/L45MA	 Uzlaşman ın sağlanmas ı halinde, soru ş turma konusu suç
VE nedeniyle tazminat davas ı aç ı lamaz; aç ı lm ış olan davadan

	

MÜSADERE	 feragat edilmiş say ılır.

Şüphelinin edimini yerine getirmemesi halinde uzla şma
raporu veya belgesi, icra ve iflas Kanunu'nun 38. n ıaddesinde
yaz ılı ilam mahiyetini haiz belgelerden say ıl ı r.

Uzlaş tırma müzakereleri s ıras ı nda yap ılan aç ıklamalar,
herhangi bir soru şturma veya kovu şturmada ya da davada
delil olarak kullan ılamaz.

Şüpheli, ma ğdur veya suçtan zarar görenden birine ilk
uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren uzlaştırma gi-
rişiminin sonuçsuz kald ığı ve en geç, uzla ştırmacın ın raporunu
düzenleyerek Cumhuriyet Savc ıs ına verdiği tarihe kadar dava
zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.

Uzlaştırmac ıya ödenecek ücret de dahil olmak üzere, uz-
laştırma giderleri, 324. madde kapsam ında yarg ılama giderle-
rinden say ılmaktad ır. Uzlaşman ın gerçekleşmesi halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanacaktır.

Yirmi üçüncü fıkrada ise uzlaşma sonucunda verilen
kararlara karşı kanun yoluna ba şvurulabileceği belirtilmiş tir.
Karar ın niteliğine göre itiraz, istinaf veya temyiz kanun yolla-
rma başvurulabilir.

II. UZLAŞMANIN HUKUKI MAH İYETİ

Değişiklik Teklifi madde gerekçesi, madde hükmünü
tekrarlam ış olduğundan uzla şman ın mahiyetini aç ıklamaktan
uzak bulunmaktad ır.

Uzlaşman ın Türk Ceza Kanunu'ndan ç ıkarılm ış olmas ı ve
koşullarına, usulüne ve sonuçlarına yalnızca Ceza Muhakemesi
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Kanunu'nda yer verilmi ş olmas ı karşıs ında, yasa koyucunun IJIL45MA
uzlaştırmay ı bir usul hukuku kurumu olarak kabul edip dü- v
zenlemek istedi ği sonucuna varılmaktadır. 5560 saydı kanunun MÜSADERE
geçici 1. maddesinde de, "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
itibariyle hükme bağlannu ş olmakla beraber henüz kesinle şınen ı iş
olan dosyalarda, uzla şma kapsam ın ın genişlediğinden bahisle bozma
karan verilemez." şeklinde bir hükme yer verilmiş olmas ı, bu
görüşümüzü doğrulamaktad ır. Çünkü böyle bir düzenleme,
Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan "lehe kan ı tn"un
uygulanmasmı engellemektedir. Kanun koyucunun son derece
önem taşıyan bu ilkeyi göz ard ı ettiğini düşünmek kanaati-
mizce mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu geçici madde
hükmüne, olsa olsa, uzla ş man ın bir usul hukuku kurumu
olarak kabul edilmesi nedeniyle yer verilmi ş olabilir.

Kanun koyucunun uzla ş may ı Ceza Muhakemesi Kanu-
nunda düzenlemiş olmas ı, bu kurumun yaln ızca ceza usul hu-
kuk kurumu olduğunu kabule yetmeyeceği kanaatindeyiz.

Uzlaşma, failin suçu kabul etmesi ve suçun i şlenmesinden
doğan zarar ın tümünü veya büyük bir k ısm ını gidermesi ko-
şuluyla, mağdur ile failin suç nedeniyle aralarmda meydana
gelen çekişmeye, özgür iradeleri ve Cumhuriyet Savc ıs ı veya
mahkemece görevlendirilen uzla şt ı rmac ı arac ı l ığıyla son
vermeleridir.

Uzlaşma bu niteliği itibariyle, uyu şmazli ğın mahkeme
dış mda çözülmesi yöntemlerinden biri olarak karşım ıza ç ık-
maktad ır. Çünkü şüpheli veya san ık, uzlaşma teklifini kabul
etmekle, suçu da kabullenmektedir. Ancak bu kabullenme,
bir mahkeme kararı ile değil, failin kendi iradesi ve uzla ştır-
macmın saptamas ı ile geçerlik kazanmaktad ır. Sonuçta [aiIm
ceza sorumluluğunu uzlaşhrmac ı tespit etmektedir. Uzla ştır-
macı bir yarg ı makam ı olmadığı gibi, uzlaşma sürecinde bir
yargilama da yap ılmamaktad ır. Uzlaş tırrnacm ın görevi, fail
ile suçun mağdurunu, zarar ın giderilmesinde ve miktarmda

487



Ceza Muhakemesi Kanunu

UZLA ŞMA uzlaştırmaktan ibarettir. Uzlaşnı ada bit yargılama söz konusu
VE olmadığı için san ık, yargılaman ın sağlad ığı garantilerden de

MÜSADERE yoksun kalmaktad ır."-° Bu hususun, san ık yönünden sak ınca
doğurabileceği gözden uzak tutulmamal ıd ır.

Uzlaşman ın mahiyetiyle ilgili değerlendirmelere Türk
Ceza Kanunu Tasarısının madde gerekçesinde de yer veril-
diği görülmektedir. Burada, uzlaş ma kurumunun amac ı ve
hedefi". suçun işlenmesinden sonra fail ve ma ğdur aras ı nda
meydana gelen çekiş meyi, bir arabulucunun girişimini sağlayarak
çözmek ve ada/eh sağlamak... olarak aç ıklanmıştı. Burada as ıl
amaç, failin neden oldu ğu zararın giderilmesi suretiyle fail ile
mağdur aras ında barış sağlamaktı r. Şüphesiz uzlaşma dışında
da mağdurun zararm ın giderilmesi olana ğı vard ır. Ancak
uzlaşma kurumunda zarar ın giderilmesinin yanmda ayr ıca
bir moral unsuru da vard ır. Bu nedenle fail ile mağdur aras ın-
daki uzlaşma suçun faili bak ım ından cezanın "özel önleme"
fonksiyonuna yard ım eder. Ayr ıca mağdurun ve genel olarak
kamunun da yararlarm ın korunniasm ı sağlar. "Fail, uzlaşma ile,
iş lediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek ve sonu çlann ı
da gidererek toplunı la yeniden bütinle şme olana ğı n ı elde etnı iş olur.
Böylece failin ceza sonanluluğunu tespit ve zararın giderilmesi için
gereken yap ılmış bulunacağı ndan, mağdur bak ı nıı ndan da adalet
yerine getirilmiş olur. Fail - mağdur aras ındaki uzlaşnıa, bundan
başka, kamuda da,fiille ihlal edilnı iş olan hukuk kuralların ı n geçerlili-
ğini vurgulam ış ve dolaıjıs ıyla kamusal ban şı n yeniden kuruln ıas ı na
hizmet etmiş olur!"-31 Bu aç ıklamalar, uzlaşmanın maddi ceza
hukuku kurumu oldu ğunu göstermektedir.

Kunter/Yenisey, İngiltere ve Galler'de uygulanan uzlaşmaya
benzeyen "committal" kurumunun 1994 tarihli Cri ıninal Justice
and Public Order Act ile yürürlükten kaldir ı ld ığn-u belirterek,
yap ılan anlaşmalann san ık bakım ından olumsuz neticeler ek-
ğurduğuna işaret etmişlerdir. (Ceza Muhakemesi Hukuku, Ikinci
Kitap, No.50.4-1).

231 Uzlaşmanın amac ı için 5237 say ıl ı Türk Ceza Kanunu Tasar ı s ı 39.
madde gerekçesine (Tasar ı S. say ıs ı 664) bkz.
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Diğer taraftan uzla şmanm maddi ceza hukukuna ili ş kin URAŞ M
bir kurum olduğu, 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun VE
Kaynağın ı olu ş turan 7.3.2003 tarihli "Ceza Muhakemeleri MÜSADERI
Usulü Kanun Tasar ıs ın ın uzlaşmay ı düzenleyen 265. madde
gerekçesinde de vurgulanmıştır. Burada, uzla şman ın, asl ında
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda düzenlenmesi gereken
yeni bir kurum oldu ğuna işaret edilmiş tir. Fakat daha sonra,
uzlaştırman ın mahiyetiyle ilgili olarak; "Ancak söz konusu
kurumun, esas maddi ceza hukukuna ili şkin hükuzünün, Türk Ceza
Kanunu içinde yer almas ı zorunludur. Bu nedenle Ceza Mithake-
ineleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakk ı nda

Kanun Tasans ı n ın 17. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'na eklenmesi
öngörülen 118/a nıaddesiyle uzlaşman ı n maddi ceza hukukuna ili şkin
hükmüne Türk Ceza Kanunu'nda yer verilmektedir.,." şeklinde
değerlendirme yap ıld ığı görülmektedir.

Şu halde uzlaş ma, soruşturma aşamasında ceza davas ın ın
aç ılmas ını engellemekte, kovuşturma aşamas ında ise, aç ılm ış
olan kamu davasmın dü şürülmesini gerektirmektedir. Bir
başka ifadeyle uzla şma, suç işlenmekle faille Devlet aras ında
doğan ceza ilişkisinin kesilmesini gerektirmesi sebebiyle,
maddi ceza hukukunu ilgilendiren bir kurum olarak ortaya•
ç ıkmaktad ır. Bununla beraber, uzla şmanın ayn ı zamanda bir
usul hukuku kurumu olma özelli ği de vard ır. Çünkü uzlaşma
usulünün, uzlaşmanın sağlanmas ı halinde verilecek kararlar ın
ve bu kararlara karşı kanun yollar ınm usul kanununda göste-
rilmesi gerekmektedir.

Uzlaş manm bu niteliği, 5560 say ılı kanunun geçici 1.
maddesiyle yapılan düzenlemenin Anayasaya ayk ırılığı so-
rununu gündeme getirir. Öncelikle söz konusu hüküm, lehe
kanun uygulamas ına engel teşkil etmesi nedeniyle Anayasan ın
15/2 ve 38. maddelerine ayk ırıd ır. Bu düzenleme Türk Ceza
Kanununun zaman bak ım ından uygulanmasın ı düzenleyen 7.
maddesine ayknı olması nedeniyle, aynı Kanunun 5. maddesi
hükmünü de ihlal etmektedir.
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UZL45A	 Asl ında Geçici 1. madde hükmü başka sorunları da bera-
VE berinde getirmektedir. Bu madde hükmüne göre kesinle şme-

MÜSADERE mi ş hükümlerle ilgili olarak, uzlaşma kapsam ın ın genişletilmiş
olmas ı sebebiyle bozma karar ı verilemeyecektir. Fakat hüküm
başka hukuka ayk ırıl ık nedeniyle bozuldu ğu takdirde, yap ılan
yasa değ iş ikliği nedeniyle kovuşturma konusu suçun uzla şma
kapsam ına girmesi halinde, uzla ştırma giri ş iminde bulunulup
bulunulmayaca ğı hususunda maddede bir aç ıkl ık yoktur
Bozma ilam ına mahkemece uyulmakla soru ş turma evresine
geri dönüleceğ iıı e göre, uzlaş tırma hükümlerinin kovuştur-
mas ı devam eden suçlara uygulanmamas ı için herhangi bir
neden yoktur. Ancak, böyle bir durumda uzla ş ma hükümle-
rinin uygulanma olana ğın ın sanığa tan ı nmas ı, buna karşı l ık
kesinleş memiş hükünı lerin uzlaşma nedeniyle bozulmas ınm
yasaklanmas ı Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik
ilkesine aykı r ıd ır.

Adalet Komisyonu Raporuna katılmayan Komisyon üyesi
milletvekilleri, yazd ı klar ı karşı oy yaz ıs ında bu madde deği-
şikliği ile ilgili olarak şu görüşleri ileri sürmüşlerdir:

"Öte yandan ayn ı çerçevede kimi suç/an ız uzlaşma yoluyla
çözü ınle ıı n ıesini öngören ve teklifin 24 ve 25. maddesinde uzlaş ma
konusunda getirilen düzenlemeler de yukar ıda aıı latı lan çerçevede
Anayasan ı n eşitlik ilkesine ayk ı rıdı r. Paras ı olana suçu sat ı n alma
ola ıı ağın ı vennektedir. Böyle bir durumu hukuk devletinin gerek/e-
riyle bağdaş iı rn ı a olanağı yoktur. Zengin ve fakir aras ında kanunun
uygulanmas ında farklı lık yaratmak, paras ı olana kimi ceza kanunu
madde/erini uyg ıı lamamak, toplumsal bar ışı bozucu niteliktedir.
Anglo Sakson hukukunda varolan bu n ı üessesenin hukuk sistemin ı iz
içerisinde vahim sonuçlara yol açacağı aç ı ktı r.

Kanun teklifiyle getirilen bu n ı üesseseler toplumda hakl ı olarak
suça teşvik yasas ı adıyla an ılnıış t ır. Hukuk devleti, suçla mücadele
eden devlettir. Suçun art ışıııa olanak veren devlet, l ıukıık devleti de-
ğildir. Bu düzenlemeler, suçu, suç i ş lenişini artıran, hak aran ıa hürri-
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yetini sı n ırlayan, dolayı s ıyla ihkak ı hakka yol açan diizenlen ıelerdir.	 U?LAŞ(M

Bu düzenlentelerle yolsiizluklarda da patlama ıııeydana gelecektir."	 VE

MÜ SADER E

111. MADDEN İN AÇIKLAMASI

Birinci ve ikinci fıkralarda, uzla ş maya tabi suçlar say ı l-
mıştır. Bunlar ı iki grupta toplamak mümkündür:

a) Türk Ceza Ka ıı ununda veya diğer kan ıı nlarda yeralan soru ş -

turul ı nas ı ve kovu ş tz ıruln ı as ı şikayete bağl ı suçlar,

b) Son ış tc ı rul ııı as ı ve lcovu ş turul ınas ı ş ikfiyete bağl ı olup ol ma-

dığn ı a bak ı l ınaks ı z ııı, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan su çiardan
listede say ı lanlar.

Kanunun ilk düzenlemesine göre bir suçun uzla ştırma
kapsam ına girip girmedi ği, suç tarihi esas al ınarak belirlenir.
Keza uzlaştırnı a kapsam ında olmayan bir suçun hüküm ve-
rilmeden önce uzlaşma kapsam ına alınmas ı halinde, öncelikle
uzla şma teklifinde bulunulmal ıdır. Bu nedenle ş ikayete tabi
bir suçtan dolay ı 5237 say ı l ı TCK'nın yürürlü ğe girmesinden
önce hüküm verilmiş olsa bile, hükmün kesinleşmemiş olmas ı
kayd ıyla, öncelikle uzlaştırma iş lemlerinin yap ılmas ı, bundan
sonuç al ınamad ığı takdirde lehe kanun belirlenmek suretiyle
hüküm kurulmas ı gerekir.

Yarg ıtay ın görü şü de bu yöndedir. Nitekim Yarg ıtay 2.
Dairesi, 15 ya şın ı tamamlay ıp 18 ya şın ı bitirmeyen san ığın
kasten iş lediği silahla yaralama suçunun, 765 say ı l ı TCK'n ın
456/4 maddesinde öngörülen yapt ı r ım ın ın alt s ın ı r ı 2 y ıh
aşmayan hapis ya da para cezas ı olmas ı nedeniyle 15.07.2005
tarihinde hükümden sonra yürürlü ğe giren 5395 say ı l ı ÇKK
nun 24. maddesi uyarmca uzla ş ma kapsam ında kald ığı ve 5271
say ıl ı kanunun 253 ve 254. maddelerine göre uzlaştırma işlemi
yap ılmas ı, uzlaş tırma işleminin başarıs ızl ıkla sonuçlanmas ı
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U İIAŞ!M durumunda san ık hakkında belirlenen cezanm üç y ıldan az ol-
vr ması karşıs ında ÇKK'nm 23, maddesinin uygulama o]anağm ın

MÜSADERE tartış ilmas ı gerektiği gerekçesiyle verilen hükmü bozmu ştur.2
Ancak 5560 sayılı kanunun geçici 1. maddesi hükmü kar şıs ında
bu tür bir bozma karar ı verilmesi mümkün görülmemektedir.
Meğerki bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmi ş veya
yürürlüğü durdurulmu ş olsun.

İkinci fıkra hükmüne göre, Türk Ceza Kanunu dışmdaki
kanunlarda yer alan ve re'sen takip edilebilen suçlarda uzla ş -
ma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili kanunlarda bu
konuda bir düzenlemenin bulunmas ı gerekmektedir.

Böyle bir düzenlemeye 5237 sayı l ı Türk Ceza Kanunu
dışında 3167 say ı l ı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek
Hamillerinin Korunmas ı Hakkmdaki Kanun'un 4814 say ı lı
kanun ile değişik 16. maddesinde rastlamaktay ız. Bu mad-
dede yer alan uzlaş maya ilişkin hükümler, CMK nun 253.
maddesinde düzenlenen uzla şma kurumuna ayk ı rı olmas ına
rağmen 31.12.2006 tarihine kadar, uzla şma aç ısmdan yürü r-
lüğünü sürdürecektir. Bir başka ifadeyle 3167 say ıl ı Kanuna
ayk ır ı l ık nedeniyle açilan davada, CMK'nm uzla şmaya iliş kin
hükümlerinin uygulanmas ı olanağı yoktur.W

Üçüncü f ı krada, soru ş turulmas ı ve kovu ş turulmas ı
şilcyete ba ğl ı olsa bile uzla ş manm uygulanamayacağı suçlar
gösterilmiştir. Buna göre, etkin pi ş manlık hükümlerine yer ve-

232 2.CD. 20.04.2006 - E. 2005/9454, K.2006/7997 . Çocuk Koruma
Kanunu'nun, çocuklar yönünden uzla şmay ı düzenleyen 24.
maddesi 5560 say ı lı kanunun 41. maddesi ile de ğ iştirilerek "Ceza
Muhakemesi Kanunu'nun uzla ş maya ilişkin hükümleri suça sü-
rüklenen çocuklar bak ı m ından da uygulan ır." şeklinde yeniden
düzenlenmiştir. Bu hüküm ve 5560 say ıl ı kanunun geçici 1. mad-
desi-dikkate almdığı nda, Yargıtay' ın bu kararı uygulama olana-
ğını yitirecektir.
YCGK. 5.07.2005 tarih "e E. 2005/10-84, K. 2005/90 say ıl ı .

492



Ceza Muhakemesi Kanunu

rilen suçlar ile cinsel dokunulmazl ığa karşı suçlarda uzla şma UZLAŞMA

hükümleri uygulanamayacakt ır.	 VE,

Dördüncü ve devam ı fıkralar soruşturma evresirıde uzlaş- MUSADERE

nı anm usulünü ve esaslar ın ı düzenlemektedir. Bu hükümlere
göre, soruşturma konusu suçun uzlaşma kapsamma girmesi
halinde, Cumhuriyet Savc ıs ı veya talimatı üzerine adli kolluk
görevlisi, şüpheli ile ma ğdur veya suçtan zarar görene uzlaş-
ma teklifinde bulunur. Şüphelinin suçu kabul etmesi ve do ğ-
muş olan zarar ı gidereceğini bildirmesi halinde, mağdurdan
uzlaşma isteyip istemediğinin sorulmas ı gerekir. Bu nedenle
C. Savc ıs ı'n ın sadece mağdura uzlaşma isteyip istemediğini
sormas ı ve mağdurun da "uzlaşınayı kabul etmiyorum" şeklin-
de beyanda bulunmas ı, CMK'n ın 253. maddesinde aç ıklanan
düzenlemeye uygun değildir?

Buna karşılık failin \ı zlaş tırma hükümleri kendisine ha-
tırlatılmasma rağmen suçu kabul etmemesi halinde, ayr ıca
uzlaş tırma teklifine gerek yoktur. Nitekim Yarg ıtay, şüphelinin
C. Savc ıs ı'na vermiş olduğu ifadesinde "suçu kabul etmiyorum,
fiilden doğmuş olan maddi ve manevi zarar olmad ığı için mü ştekinin
maddi ve manevi zararı n ı ödemeyi kabul etmiyorum" şeklinde be-
yanda bulunmas ı üzerine, uzlaşma olanağın ın bulunmad ığınm
belirlendiği; dolayıs ıyla iddianameyle kamu davas ı açılmas ın-
da isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varmış tır? Bu nedenle
bu gibi durumlarda uzla ş tırma teklifinde bulunulmamas ı
nedeniyle iddianame iade edilemez.

Şüphelinin, ma ğdurun veya suçtan zarar görenin re ş it
olmamas ı halinde, uzla şma teklifi kanuni temsilcisine yap ılır:
Bu kiş ilerin ay ırt etme gücüne sahip olup olmad ıklar ı Cum-
huriyet Savc ısı tarafmdan ara ştı r ıldıktan sonra, uzlaş ma tekli-
finin muhatabı belirlenecektir. Şüpheli, mağdur veya suçtan
zarar görenin, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan

234 2.CD. 29.09.2005 - E. 2005/8283, K. 2005/19965
"5 2. CD. 12.04.2006 - E. 2006/2803, K. 2006/7465

493



Ceza Muhukemesi Kanunu

• UZLAŞMA itibaren üç gün içinde teklifi kabul edip etmedi ğini bildirmesi
vE gerekmektedir. Bu süre sonunda karann ı bildirnı ediği takdir-

MÜSADERL	 de, teklifi reddetmiş say ılacakhr.

Beşinci fıkrada, uzlaşma teklifinde bulunulan kişiye, uz-
laş man ın mahiyeti ve uzlaşmay ı kabul veya reddetmesi ıı in
hukuki sonuçlarmm anlatı lmas ı öngörülmüştür. Uzlaşma tekli-
finde bulunulmas ı halinde, uzlaşman ın mahiyeti ve kabulü ve
reddinin hukuki sonuçlar ın ın bildirilnıesi, "!ıaklarıııı öğrenme
hakk,"n ın bir uygulamas ı olup adil yarg ılanma hakkm ın ge-
reğidir. Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesi, san ığa, haklar ı n ın
bildirilmemiş olmas ın ı, adil yarg ılanma hakk ın ın iblli olarak
değerlendirmektedir.

Bu konuda şüpheliye yap ılacak aç ı klamalar ile mağdur
veya suçtan zarar görene yap ılacak aç ı klamalar farkl ı olacak-
tı r. Şüpheliye, özellikle şu konularda aç ı klamalarda bulunul-
mal ıd ı r:

a) Uzlaşmay ı kabul etmesinin suçu kabul anlam ı na gel-
mediğ i,

b) Uzlaştırma müzakereleri s ı ras ı nda yapacağı aç ı klama-
lar ın ve bu açıklamalara iliş kin tuta ıı aklar ın, mevcut soru ş tur-
mada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir
soruşturma ve kovu şt-urmada ya da davada delil olarak kul-
lanılamayaca ğı;

c) Mağdur veya suçtan zarar görenin uzlaşmay ı kabul
etmesine rağmen kendisinin kabul etmemesi halinde; ş artlar ı
gerçekleşmiş olsa bile, hakk ında kamu davas ın ın aç ı lmas ın ı n
ertelenmesi karar ı verilemeyece ği ve yeterli delil varsa kamu
davas ı aç ılacağı,

d) Uzlaş may ı kabul ettikten sonra şüphelinin, ediminiye-
rine getirmemesi halinde uzla şma raporu veya belgesinin icra
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• ve iflas Kanununun 38 inci maddesinde yaz ıl ı ilanı mahiyetini UZLA Ş M
haiz belgelerden say ılacağı,	 VE

MU 540 E 1 E
B ıldırılmel ıd ır.

Mağdur veya suçtan zarar görene de, teklifi kabul etmesi
üzerine, uzlaşman ın gerçekle şmesi durumunda şüphelinin
ceza yaptı r ımma maruz kalmayacağı, zarar ı tazrnin edilmi ş
olduğundan, fail aleyhine ayr ıca tazminat davas ı açamaya-
cağı, aç ılmış bir dava varsa bundan feragat etmiş say ılacağı
hususlar ı açıklanınal ıd ı r.

Altınc ı fıkrada, herhangi bir nedenle mağdur veya suçtan
zarar görene, bu kişiler veya ş üpheli temyiz kudretine sahip
değillerse kanuni temsilcisine ula şılamamas ı haliııde yap ılacak
işlem düzenlenmi ş tir. Bu hükme göre, taraflara ulaşılamad ığı
takdirde uzlaş ma yoluna gidilmeksizin soru şturma sonuçlan-
dır ılacakür. "Örneğin adres be/irlenenuyorsa, soru ş tun ı uı dosyas ı n-
da/d adresler de b ıı lunan ıı yorsa veya say ı lan kiş iler yurt d ışında ise,
bu şekilde hareket edilecektir."

Birden fazla ki ş inin mağduriyetine veya zarar görmesine
sebebiyet veren bir suçtan dolay ı uzlaş ma yoluna gidilebilmesi
için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzla ş may ı
kabul etmesi gerekir.

Diğer taraftan uzla şma teklifinde bulunulmas ı veya tekh-
.fin kabul edilmesi, soru şturma konusu suça ili şkin delillerin
toplanmas ına ve koruma tedbirlerinin uygulanmas ına engel
değildir. Teklif s ıras ında uzla ş man ın sonucu henüz bili ııeme-
diğinden, delillerin toplanmas ına devam edilmesi gerekmekte-
dir. Özellikle ondokuzunci ı fıkra uyarınca; yerine getirilmesi
ileri tarihe b ırakılan, takside bağlanan veya süreklilik arzeden
bir edim söz konusu oldu ğu için kamu davas ın ın aç ılmas ın ın
ertelenmesi karar ı verilmesi üzerine, daha sonra uzla ş man ı n
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, şüpheli hakk ında
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UZLAŞMA kamu davas ı açmak için, toplanan delillerin suçun i şlendiği
VE hususunda yeterli ş üphe oluş turmas ı aranacaktır.

MUSADERE Ceza Muhakemesi Kanunu'nun hakimin davaya bakama-
yacağı haller ile reddi sebepleri, uzla ştırmacı görevlendirilmesi
ile ilgili olarak da göz önünde bulundurulur. Ancak bu konuda
bir süre öngörülmemiştir.

Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürülülür. Uzla ş ma
müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni
temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya
suçtan zarar görenin kendisi veya kanuni temsilcisi ya da veki-
linin müzakerelere katılmaktan kaçmmas ı halinde, uzlaşmay ı
kabul etmemiş sayılır. Uzlaşma sağlanabilmesi için birden fazla
müzakere yap ılabilir..

Uzlaştırmac ı, müzakereler s ırasmda izlenmesi gereken
yöntemle veya uzla şmanm seyriyle . ilgili olarak Cumhuriyet
Savc ıs ı'yla görüşebilir. Cumhuriyetsavc ıs ı da, uzlaş tırmac ıya
talimatlar verebilir.

Uzlaşma müzakereleri olumlu veya olumsuz olarak sonuç-
landığında uzlaş tırmacı, bir rapor hazırlayacaktır. Raporun
uzlaşma sürecini doğru ve eksiksiz yans ıtmas ı gerekmektedir.
Rapor ile birlikte, uzla ş tırmac ıya önceden verilmiş olan belge
örnekleri Cumhuriyet Savc ıs ı'na teslim edilecektir. Uzlaşmanm
gerçekleşmesi halinde, rapor içeriğinde, taraflann ne suretle,
hangi şartlarla uzlaştığı ayrmtıh olarak aç ıklanacaktır.

Uzlaşma teklifinin reddedilmesinden sonra da, iddianame
düzenleninceye kadar uzla şma mümkündür. Ancak iddiana-
menin düzenlenmesinden sonra uzla ş maya var ıldığma dair
beyaniar dikkate al ınmaz; Şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar
görenin bu aşamada uzlaştıklar ın ı ü Savcıs ı 'na bildirmeleri
kamu davas ınm aç ılmasm ı engellemez.

Keza uzlaştırman ın sonuçsuz kalmas ı halinde de tekrar
uzlaşhrma yoluna gidilemez.
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Bir edinıin yerine getiiilmesi veya yerine getirilece ğinin ta- UZLA ŞMA
ahhüt edilmesi suretiyle de uzla şma mümkündür. "Şüphelinin VE
ediinini defaten yerine getirmesi halinde, hakk ı nda kovuş turmaya yer MÜSADERE
olmadığı kararı verilecektir. Yerine getirilecek olan edim, maddi veya
n ıanezıi bir zarann karşı lığı olabileceği gibi, örneğin özürdileme şek-
linde de olabilir. Ediniin yerine getirilmesinin ileri tarihe b ırakılmas ı,
takside bağlanmas ı veya örneğin mağdurun belirli bir süre istihdam
edilmesi gibi, süreklilik arz etmesi halinde, 171. maddedeki şartlar
aranmaks ı z ı n, şüpheli hakkı nda kamu davas ı n ı n aç ı lması n ı n ertelen-
mesi kararı verilir." Ertelenme süresince zamanaşımı işlemez.
Cumhuriyet Savc ıs ı ileri bir tarihe b ırak ılmış veya takside bağ-
lanmış olan ya da süreklilik arzeden edimin yerine getirileceği
taahhüdü izle ıımekle yükümlüdür.

Kamu davasmm açilmas ınm ertelenmesi kararmdan son-
ra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171.
maddenin dördüncü fı kras ındaki şart aranmaksızın, kamu
davası aç ılmak üzere şüpheli hakkında iddianame düzenle-
necektir. Bunun için, uzla şma sürecinde de delil toplanmaya
devam edilmesi gerekmektedir.

Mağdurun uzlaşmay ı kabul etmemesi üzerine, C. Savc ıs ı,
koşullar ı varsa 171. madde uyarmca kamu davas ın ın erte-
lenmesi kararı verebilir. Aksi takdirde kamu davas ı açmak
zorundad ır.

Uzlaştırma işlemlerinin mahkemece yürütülmesi s ırasm-
da, mağdurun uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine, koşullar ı
varsa 231. madde uyarmca hükmün aç ıklanmas ınm geri b ı-
rak ılmas ına karar verilebilecektir. Bu ko şullar yoksa hüküm
aç ıklanacaktır.

Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk
uzlaşma teklifinde bulunuldu ğu tarihten itibaren uzlaştırma gi-
rişiminin sonuçsuz kald ığı ve en geç, uzlaştırmacmın raporunu
düzenleyerek Cumhuriyet Savc ısı'na verdiği tarihe kadar dava
zamanaşım ı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
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U?L45h	 Uzlaştırmac ıya ödenecek ücret de dahil olmak üzere, uz-
VE laştırma giderleri, 324. madde kapsammda yarg ılama giderle-

MÜSADERI rinden say ılmaktad ır. Uzlaşmanm gerçekle şmesi halinde bu
giderler Devlet Hazinesi tarafmdan kar şılanacaktır.

Uzlaşma sonucunda verilen kararm niteli ğine göre itiraz,
istinaf veya temyiz kanun yollarma başvurulabilir.

Uzlaştırmanrn uygulanmas ına ilişkin yönetmelik, henüz
çıkarılmamıştır.

CMK m. 144/1-c, 172, 174/1-c, 254 ve 255'e; ÇKKm. 24'e;
3167/m. 16'ya bak ınız.

Mahkeme tarafından uzlaştırma

(Değişik: 6.12.2006 - 55601m. 25 ile)'-

MADDE 254- (1) Kamu davas ı aç ıldıktan sonra kovuştur-
ma konusu suçun uzlaşma kapsammda olduğunun anlaşılmas ı
halinde, uzlaşhrma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen esas
ve usüle göre, mahkeme tarafından yapılır.

(2) Uzlaşma gerçekleş tiği takdirde, mahkeme, uzla şma
sonucunda san ığm edimini defaten yerine getirmesi halinde,
davanm dü şmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin
ileri tarihe b ırak ılmas ı, takside ba ğlanmas ı veya süreklilik
arzetmesi halinde; san ık hakkmda, 231 inci maddedeki şart-
lar aranmaks ızın, hükmün aç ıklanmas ının geri b ırak ılmas ına

Madde 6.12.2006 tarihli ve 5560 say ı l ı kanunla değiştirilmiştir.
Değiş tirilen 254. maddenin ilk metni şöyle idi.

"(1) Kamu davasmın açılmas ı halinde, uzla şmaya tabi bir suç
söz konusu ise, uzla ştırma işlemleri 253. maddede belirtilen usule
göre, mahkeme tarafından da yp ı l ır.

(2) Uzla şmanın gerçekleşmesi halinde davan ın düşmesineica-
rar verilir."
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karar verilir. Geri b ırakma süresince zamanaşımı işlemez. UZLAŞ!M
Hükmün aç ıklanmasmm geri b ırakılmas ına karar verildikten vE
sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, MÜSAOERE
mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbiriııci flkrasmdaki
şartlar aranmaks ız ın, hüküm aç ıklanır.

AÇIKLAMA: Uzlaşma işlemi uygulanabilecek bir suç
nedeniyle C. Savc ıs ı'nm bu usulü uygulamaks ızın kamu da-
vas ını açmas ı durumunda, uzlaştırma işlemleri mahkemece
yapılacaktır.

Öncelikle suçun uzla şma kapsamında olup olmadığı ve
uzlaşmaya ilişkin diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği
253. madde hükümlerine göre belirlenecektir.

Ancak uzlaş tırmanın mahkemece yap ılabilmesi için
öncelikle iddianamenin bu nedenle iade edilmemi ş olmas ı
gerekmektedir. Çünkü Mahkeme, uzlaştırmaya tabi olduğu
soruşturma dosyasmdan açıkça anlaşılan işlerde uzlaşma usulü
uygulanmaks ızın düzenlenen iddianameyi CMK m. 174/1-c
gereğince iade etmek zorundad ır. Orneğin, uzlaştırmaya tabi
bir suç söz konusu olmasma ve bu durum şüpheliye C. Savc ıs ı
tarafından anlahlmasma rağmen, şüpheli suçu kabullenmemiş
veya suçun uzla şmaya tabi oldu ğu kendisine hatırlatılmadığı
için şüpheli suçu kabullenmemiş , C. Savcısı da uzlaştırma tek-
lifinde bul ı.mmadan dava açm ış olabilir. Bu durum iddianame-
nin iadesini gerektirmektedir. Durum böyle olmas ına rağmen
iddianame iade edilmemiş olabilir. Bu takdirde uzla şma teklifi
ile sanığm suçu ve uzlaşmayı kabul etmesi halinde, uzla şhrma
işlemleri mahkemece yap ılır.

Buna karşılık C. Savcıs ı tarafından suçun uzlaşmaya tabi
olduğu ve koşullar ı bildirilmesine rağmen şüpheli susma hak-
kın ı kullanmış veya suçu inkar etmiş ise mahkemece iddiana-
menin iadesi mümkün değildir. Ancak, sanık duruşmada suçu
kabul edebilir. Işte bu durumda uzla ştırma işlemleri mahkeme
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UZLAŞMA tarafından yap ılacaktır. Ayrıca iddianameye göre uzla şmaya
VE tabi olmayan bir suç, ilk kez kovu ştur.ma evresinde, eylemin

MÜsADERE niteli ğinde değ işiklik sebebiyle uzlaş tı rmaya tabi bir suça
dönüşebilir. BU takdirde de uzla ş tırma işlemleri mahkemece
yapılacaktır.

Madde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinde
yapılan 5560 sayılı kanunla yap ılan yeni düzenlemeye paralel
olarak ayn ı Kanunun 25. maddesiyle değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeyle uzlaşma sonucunda verilecek
düş me kararı yanmda, edimin yerine getirilmesinin ileri bir
tarihe b ırakılması, takside bağlanmas ı ve süreklilik arzetmesi
halinde san ık hakkmda 171. madde koşullan aranmaks ızın
hükmün açıklannias ının geri b ırak ılmas ı kararı verilmesi ola-
nağı da sağlanmıştır. Mağdurun uzla şmay ı kabul etnıemesi
üzerine, 171. maddede öngörülen ko şulların varlığı halinde
yine hükmün aç ıklanmas ınm ertelenmesine karar verilebile-
cektir. Bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvurulabilir (nı .
171/12).

CMK m. 171, 223/8, 253; TCK m. 73'e ve ÇKK m. 24'e;
3167/m. 16'ya bak ınız.

Birden çok fail bulunmas ı h1inde uzlaşma

MADDE, 255 - (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya
olmas ın birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak
uzlaşan kiş i uzlaşmadan yararlanır?37

Marmaris Asliye 2.Ceza Mahkemesi, 5271 say ı l ı kanunun birden
çok fail bulunması halinde uzla şmay ı düzenleyen 255. madde-
sinin Anayasaya ayk ın olduğu iddias ıyla, 27.06.2006 tarihinde,
itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ba şvuruda bulunmu ş tur.
Dosya, Yüksek mahkemenin E. 2006/106 say ıs ında kay ı tl ı olup
inceleme sürdürülmektedir. Ayn ı Mahkeme, 253. maddenin ip-
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AÇIKLAMA: Madde hükmüne göre, ma ğdunın zarar- URAŞİM
lar ın ı gideren fail uzlaşmadan yararlanacaktır. Ancak, iştirak VE
halinde işlenen suçlarda meydana gelen neticeden her fail ayn ı MÜSADERI
derecede sorumlu oldu ğundan, failin uzlaşmadan yararlan-
ması için kendisine düşen zarar miktarın ı değil, mağdurun
uğramış olduğu zararı gidermiş olması gerekir.

Uzlaş an failin, genel hükümlere göre suç ortaklar ına rücu
etmesi mümkündür.

CMK m. 253,254; TCK m. 73/8; ÇKK m. 24'e bak ımı

İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü

Başvuru

MADDE 256 - (1) Müsadere karar ı verilmesi gereken
hMlerde, kamu davas ı açılmamış veya kamu davas ı aç ılmış
olup da esasla beraber bir karar verilmemi şse; karar verilmesi
için, Cumhuriyet Savc ıs ı veya katılan, davayı görmeye yetkili
mahkemeye başvurabilir.

(2) Kamu davas ı aç ılmış olup da iade edilmesi gereken
eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir.
karar verilmemiş olmas ı durumunda, mahkemece re'sen veya
ilgililerin istemi üzerine bunlarm iadesine karar verilir.

AÇIKLAMA: Müsadere davas ı, CMUK'un 392. mad-
desinde hükme ba ğlanmış, fakat iadeyle ilgili olarak ayr ı bir

ali amac ıyla da başvuruda bulunulmu ş olmakla birlikte, 253.
madde 5560 say ılı kanunla tamamen değiştirilm ış olduğundan,
bu konuya burada değinilmekle yetinilmi şür.
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UZLAŞMA düzenlemeye yer verilmemiş ti. Mağdurdan suç sebebiyle al ı-
VE nan eşyanın, herhangi bir karara gerek duyulmaks ız ın iadesi

MÜSADERE ise, ancak itiraz edilmediği takdirde mümkün idi (CMUK m.
103).

Elkonulan fakat sahibi belli olmayan kaçak eşyan ın mü-
saderesi konusunda 4926 (KMK) m. 30/3'e bakm ız.

Kabahat say ılan eyleme konu eşyan ın müsaderesine sulh
ceza mahkemesince karar verilir. Bu konuda 31.10.2006 tarihli
ve 5553 sayıli kanunun 12. maddesine bakm ız?

Esasla birlikte karar verilmemiş emanete aimmış eşyah ın
iadesi davas ı hüküm mahkemesinde aç ı l ır.

TCK m. 54,55'e; 4926 (KMK) m. 20 ve 29'a; CMK m. 257ve
258'e bakınız.

Duruşma ve karar

MADDE 257 -(1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken
kararlar, duruşmah olarak verilir.

(2)Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvar-
lığı değerleri üzerinde hakk ı olan kimseler de duruşmaya çağ-
r ılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler.

(3) Çağrıya uymamalar ı, işlemin ertelenmesine neden
olmaz ve hükmün verilmesini engeilemez.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK'un 393. maddesi ile pa-
ralellilc arz etmektedir. Ancak, eşya üzerinde hakk ı olanların
duruşmaya çağr ılmas ı 393. maddede ve Tasarıda "olanak bu-

ng

	

	 tarihli ve 5553 say ı l ı kanun 8.11.2006 tarihli ve 26340
sayı l ı RG'de yay ımlanarak yürürlüğe girmiştir.

502



Ceza Muhakemesi Kanunu

lunmas ı" koşuluna bağlanmışken, yeni düzenlemeye göre bu UILA ŞM.A

kişilerin duruşmaya çağrılması zorunludur. Çünkü Tasarının VE
müsadere duruşmasmı düzenleyen 275. maddesinde yer alan MÜSAOERE
"olanak varsa" ibaresi Adalet Komisyonu tarafından madde
metninden ç ıkarılmıştır. Bu nedenle madde gerekçesinde yer
alan " ... eşya üzerinde hakk ı olan kimseler de olanak varsa duruşmaya

çağrılacaklar... şeklindeki ifadeyi, "eşya üzerinde hakk ı olan kim-

seler de duru şınaya çağrılacaklar... şeklinde anlamak gerekir.

Şu halde, Maddeye göre müsadere duru şma ve karar ı hak-

kında duruşmaya ilişkin kurallar uygulanacakhr. Söz konusu
eşya üzerinde hakk ı olan kimseler de duruşmaya çağrılacaklar

ve sanığın sahip olduğu bütün haklan kullanabileceklerdir.
Bununla beraber, usulüne uygun olarak ça ğr ılmış olmaları
kaydıyla, adi geçenlerin ça ğrıya uymamalar ı duruşman ın erte-
lenmesine ve müsadere karar ının verilmesine engel değildir.

Diğer taraftan hükümden sonra yürürlü ğe giren yasanın
daha lehe sonuç doğurdu ğunun saptanmas ı nedeniyle suçla
ilgili olarak kurulacak yeni hükümde, suç e şyasınm müsaderesi
veya iadesi ile yargılama giderleri gibi hususların da karar

altına aimması gerekir?

CMK m. 175/2, 256, 258'e bakm ız,

Kanun yolu

MADDE 258 - (1) 256 ncı maddeye göre verilecek hü-
kümlere karşı Cumhuriyet Savcısı, katılan ve 257 nci maddede
belirlenen kişiler için istinaf yolu aç ıktır.

AÇIKLAMA: CMUK'un 394. maddesinde kanun yolla-
rmm açık olduğu belirtilmiş, fakat kanun yolu nitelendiril-
memiş ti.

239 YCGK nun 7.02.2006 - E. 2006/10 -11, K. 2006/12.
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U?IA Ş!M	 Bu madde hükmüne göre, müsadere davas ı üzerine veri-
VE len kararlara karşı CumhuriyetSavc ıs ı, katılan ve eşya üzerinde

MÜSADERE hakkı olanlar istinaf yoluna başvurabileceklerdir.

CMIC m. 256, 257, 272, 273'e; 5320/m. 8'e bak ın ız.

Suç konusu olmayan e şyan ın müsaderesi

MADDE 259 -(1) Suç konusu olmay ıp sadece müsadereye
tabi bulunan eşyanm müsaderesine sulh ceza hAkimi taraf ın-
dan duruşma yapılmaks ızın karar verilir.

AÇIKLAMA: Madde suç konusu olmayan ve sadece mü-
sadereye tabi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hakimi
tarafından karar verileceğini hüküm alt ına almış tır. Istem
üzerine hakim duru şma yapmadan evrak üzerinden karar
verecektir. Ancak bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

CMUK'un 392/2. maddesinde bu kararlara kar şı acele
itiraz yolu.öngörülmü ştü.

CMK m. 33'e ve 267'ye; 5320/m. 7'ye bakın ız.
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BIRINCI KISIM

GENEL IIÜKÜMLER

Kanun yollarına başvurma hakkı

MADDE 260 - (1) Hakim ve mahkeme kararlarma kar şı
Cumhuriyet Savc ısı, şüpheli, san ık ve bu Kanuna göre katılan
s ıfatm ı almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış,
reddedilmiş veya katılan s ıfatını alabilecek surette suçtan zarar
görmüş bulunanlar için kanun yollar ı açıktır.

(2) Asliye ceza mahkemesinde bulunan Cumhuriyet
savcıları, mahkemenin yargı çevresindeki sulh ceza mahke-
melerinin; a ğır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet
savc ılar ı, ağır ceza mahkemesinin yarg ı çevresindeki asliye
ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesinde
bulunan Cumhuriyet savc ılar ı, bölge adliye mahkemelerinin
kararlar ına karşı kanun yollar ına başvurabilirler.

(3) Cumhuriyet Savc ıs ı, san ık lehine olarak da kanun
yollarma başvurabilir.

AÇIKLAMA: CMUK'un 289. maddesinde kan ım yollarına
başvurma hakk ı olanlar tek tek say ılmamış, sadece sanığın ve
C. Savc ıs ı'mn kanun yollarma ba şvurabileceği belirtilmişti.
Katılanın kanun yollarma başvurma hakk ı da, 367. maddede
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şahsi davacmın haklar ına atıf suretiyle belirtilmişti. Katılma
talebi reddedilenlerin kanun yollar ına başvurabilecekleri
hususunda CMUK'da aç ık hüküm bulun ınamakla birlikte,
talebi reddedilen suçtan zarar görenin temyiz ba şvurusu,
s ırf katılma talebinin karara ba ğlanmas ı aç ısmdan Yargıtayca
kabul edilmekte idi.

Cumhuriyet savc ıların ın kanun yoluna başvurmaları, ceza
yargılamasmm süjelerinden birini olu şturmaları sebebiyle ken-
dilerine tanınmış bir hak ve yetki oldu ğu gibi ayn ı zamanda
bir görevdir. Bu husus 5235 say ılı kanunun 18/3,19/3 ve 20/1
maddelerinde aç ık bir şekilde belirtilmiş tir.

Kanun yoluna ba şvurma hakk ı olanlar yaln ızca bu mad-
dede say ılanlardan ibaret değildir. Nitekim, 261. maddede
avukatın şüpheli veya san ık müdafi olarak ya da katılan ın
vekili s ıfatıyla, kanun yoluna ba şvurabilecekleri aç ıklanm ıştır.
Bu hak, 262. madde ile yasal temsilci ile şüpheli veya san ığın
eşine de tan ınmış tır. Eşe bu hakk ın tanınmas ının sebebi, du-
ruşmada bulunmak ve istemi halinde dinlenmesi hakk ı (nı .
155/2) ile aç ıklanabilir.

Kanun yoluna başvurma hakkı, Avrupa insan Haklar ı
Sözleşmesi'ne Ek 7 Nolu Protokolde de yer alm ış tır. Söz
konusu Protokolün 2. nıaddesinin 1. fıkras ında "Bir mahkeme
tarafindan cezai bir suçtan mahkum edilen her kişi, ınahkuniiyet ya
da ceza hükn ıı jnj, daha yüksek bir mahkemeye yeniden inceletme
hak/ana sahiptir. Bu lmkk1n kullan ı lmas ı, kv.11an ı labiln ı e gerekçeleri
de dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir." hükmüne yer verilmiş,
maddenin ikinci f ıkras ında ise bu hakkm kullan ılmas ına hafif
suçlar bak ı m ından istisna getirilebileceği belirtilmiş ve bu
istisnalar gösterilmi ştir. Istinaf ve temyize baş vurulamayacak
kararları ifade eden bu istisnalara 272. ve 286. maddelerin
açıklamalarmda değinileceğinden, tekrardan kaç ınmak için
burada üzerinde durulmam ıştır. Hüküm kesinleşinceye kadar,
kişi suçsuzluk karinesinin korumas ı altında olduğundan, kana-
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atimizce kanun yoluna bavurma hakkm ı da adil yargılanma GENEL -
ilkesi kapsam ında değerlendirmek gerekir.	 NÜKÜMLER

Mpddenin birinci f ıkras ında yer alan "Kat ı lan s ıfat ı n ı
alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunanlar" kavrammdan
maksat, usul yasas ın ın 238. madde kapsammda bulunup da,
duruşmadan veya kamu davas ından haberdar edilmemiş ya
da haberdar olmamış, suçtan zarar görmüş kişilerdir. Esasen,
kamu davas ına katı lmak mağdur ve ş ikayetçinin haklar ı
arasmda sayılnııştır. Şikayetten vazgeçen bir kimsenin kamu
davasma katılmak hakkından da vazgeçtiğinde kuşku yoktur:
Dolayıs ıyla, soruşturma evresinde şikayetten vazgeçen ma ğdu-
run, kovuşturma evresinde duru şmay ı takip etse bile kat ılan
s ıfatın ı alabilecek kiş i sayılmas ı mümkün değildir.

Yarg ıtayın görüşü de bu doğrultudadır. Ceza Genel Kuru-
lu kararına konu olan olayda, soruşturma evresinde şikayetten
vazgeçen 18 yaşmdan küçük mağdura duruşma s ıras ında,
istemi olmaks ızın tayin olunan vekil, şikayetten vazgeçmeye
karşı bir diyeceği olmad ığın ı bildirmiş, ayr ıca şikayeti belirten
bir ifade kullanmad ığı gibi kat ılma isteğinde bulunmamıştır.
Ceza Genel Kurulu, böyle bir durumda vekilin, mağdur ad ı-
na kanun yoluna baş vurma hakkmdan söz edilemeyece ğine
karara vermiş tir.240

Mağdurun veya şikayetçinin, katılan s ıfatm ı alabilecek
surette suçtan zarar görenin kanun yoluna başvurma hakk ı
bulunmas ı, böyle bir durumun ortaya ç ıkmas ından sonraki
usul işlemlerinin, örneğin duruşma gün ve saatinin, bu kişiye
bildirilmesini zorunlu k ılar.

Diğer taraftan, icra Mas Kanununda yer alan suçlardan
dolayı icra mahkemelerince verilen kararlara kar şı bu (5271
sayılı ) Kanunun, kanun yollarma ba şvurmaya ilişkin hüküm-
leh uygulanır (IlK m. 353). Dolay ıs ıyla söz konusu kanunda

240 YCGI< 11.7.2006 - E. 2006/9-191, K. 2006/183.
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GENEL yazılı suçlar bak ımmdan kanun yoluna başvurma hakk ı bit
HÜKÜMtER maddeye göre belirlenecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 37/a madde-
sine göre Nüfus ve Vatanda şlik İşleri Genel Müdürlüğü ve
nüfus müdürlükleri, mahkemece verilen kararlar hakkında
her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkili olduğundan, ceza
mahkemesince sanığın veya mağdurun yaşının düzeltilmesine
karar verilmesi alinde, söz konusu merciler, bu karara kar şı
hükümle birlikte (istinaO temyiz yoluna başvurabileceklerdir.
Ayr ıca NI-IKUY m. 61 ve 62. maddelerine bak ımz.

İHAS Ek? Nolu Protokol m. 2/1; AY m. 154; CMK m. 1,
155/2, 234, 235, 237, 238, 241, 242, 243, 261, 262, ve 307/4'e;
5235/m. 18/3, 19/3 ve 20/1'e; tIK m. 353'e; 5490/m. 36 ve
37ye bakmız,

Avukat ın başvurma hakkı

MADDE 261 - (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini
üstlendiği kişilerin aç ık arzusuna ayk ırı olmamak ko şuluyla
kanun yollarma başvurabilir.

AÇIKLAMA: Bu düzenleme CMUK'un 290. maddesi
hükmüyle paralellik arz etmektedir. Şu kadar ki, 290. madde
başvuru hakkm ı sadece müdafi bakımından düzenlemiş iken,
burada "avukatl ık" s ıfatı esas alınmış tır. Bir başka ifadeyle, ka-
tılan veya kanun yoluna başvurma hakk ı olan diğer kişilerin
vekili veya temsilcisi s ıfatın ı taşıyan avukatm, kanun yollarma
başvuru hakk ına sahip olduğu belirtilmiş ve bunun smırlar ı
çizilmiştir.

Bu hüküm, Tasar ıda 291. madde olarak yer alıyordu ve
avukatm, kendisini vekil edenlerin aç ık arzusuna ayk ın olma-
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mak koşuluyla kanun yollarına başvurabileceği öngörülüyor- GENEL
du. Tasarmm bu hükmü, zorunlu müdafiliği de kapsayacak HÜKÜMİİ R
şekilde Adalet Komisyonu tarafından değ iştirilmiş ve "ken-
disini vekil edenler" ibaresi yerine, "müdafziiğini veya vekühğini
üstlendiği kişilerin" ibaresi getirilerek bu konuda oluşabilecek
tereddütlerin giderilmesi amaçlanm ıştır. Bunun sonucu olarak
şüpheli, samk ve davaya kat ılan tarafmdan seçilen veya hakim
veya mahkemenin istemi üzerine baro tarafmdan görevlendi-
rilen avukat, müdafiliğiııi veya vekilliğinlü stlendiği kişilerin
açık isteklerine ayk ır ı olmamak koşuluyla kanun yollarma
başvurabilecektir.

Avukat, müdafi s ıfatıyla kanun yoluna başvurmuş ise,
bu başvuru üzerine bozmadan sonra yeniden verilen hüküm
önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir
cezayı içeremez.

CMK m. 260'a ve 307/4e bak ın ız.

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakk ı

MADDE 262- (1) Şüpheli veya sanığm yasal temsilcisi ve
eşi, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarma süresi için-
de kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığm
başvurusuna ilişkin hiikümler, bunlar tarafmdan yap ılacak
başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir.

AÇIKLAMA: Yasal temsilci veya eşe tanınan kanun yol-
larma başvurma hakk ı, şüpheli veya san ıktan bağıms ızd ır.
Katılanın eşine bu hak tanmmam ıştır. Bu düzenleme, şüpheli
kavramı ayr ık tutulacak olursa, CMIJİCun 291. maddesi ile
benzerlik arz etmektedir.

CMK m. 260'a ve 307/4'e bakınız.
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GINR	 Tutuklunun kanun yollar ı na başvurması
HÜKÜMLER

MADDE 263 -(1) Tutuklu bulunan şüpheli veya san ık,
zab ı t katibine veya tutuklu bulundu ğu ceza infaz kurumu
ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu
hususta bir dilekçe vererek kanun yollar ına başvurabilir.

(2)Zab ıt katibine başvuru halinde, kanun yollarma ba şvu-,
ru beyan ı veya dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu
hususları belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan
şüpheli veya sanığa bir örneği verilir.

(3) Kurum müdürüne ba şvuru hMinde ikinci fıkra hük-
müne göre işlem yap ılarak, tutanak ve dilekçe derhal ilgili
mahkemeye gönderilir. Zab ı t katibi başvuruyu ilgili deftere
kaydeder.

(4) Zab ıt katibi veya kurum müdürü tarafından ikinci
fıkra hükmüne göre işlem yap ıldığı zaman kanun yollar ı için
bu Kanunda belirlenen süreler kesilmi ş sayıl ır.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUIC'un 292. maddesiyle ben-
zerlik ta şımakla birlikte, ba şvurulacak merci bak ımmdan söz
konusu maddeden daha geniş ve lehe hükümler içermektedir.
292. madde, tutuklunun sadece tutukevinin bulundu ğu yer-'
deki mahkeme zab ıt katibine yap ılacak beyanla kanun yoluna
başvuruda bulunabileceğini kabul etmişti. Yeni düzenleme ile,
cezaevi müdürüne dilekçe vermek veya beyanda bulunmak
suretiyle de kanun yollarma başvurulabilmektedir. Ayr ıca
zab ıt katibi veya kurum müdürü tarafından işlem yapılmas ı
ile Kanunda belirtilen sürelerin kesilmiş say ılacağı da hüküm
alhna almm ış hr.

Kanun yollar ına başvurma usulü, her kanun yolu için
ayr ıca belirtilmiştir. Itiraz usulü CMK m. 268/1'de, istinaf
isteminin usulü m. 273'de, Temyiz yoluna ba şvurma usulü de
291/1'de gösterilmi ş tir. Bu madde söz konusu kanun yollar ına
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başvuru bakım ından bir istisna getirmektedir. Kanun yoluna GENEL
başvuru hususunda tutuklunun beyanda bulunmas ı veya HÜKÜMI£R
dilekçe vermesi üzerine kurum müdürü veya zab ıt katibi tara-
fından tutanak düzenlenip ilgili deftere kaydedilmesi başvuru
bakımmdan geçerlilik koşuludur. Buna karşılık kurum müdürü
tarafından gönderilen dilekçenin zab ıt katibi tarafından deftere
kaydedilmesinin böyle bir işlevi yoktur. Çünkü süre, 2. f ıkraya
göre işlem yap ılmas ıyla kesilmiş bulunmaktad ır.

CMK m. 260, 263, 268/1, 291/l'e ve 307/4'e bakmız.

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma

MADDE 264 - (1) Kabul edilebilir bir ba şvuruda kanun
yolunun veya merciin belirlenmesinde yanılma, başvuran ın
haklarını ortadan kald ırmaz.

(2) Bu halde ba şvurunun yap ıld ığı merci, başv ı ruu
derhal görevli ve yetkili olan mercie gönderir.

AÇIKLAMA: Tasarının madde gerekçesinde; Cumhuri-
yet savcılarmın yoğun ve ağır bir iş yükü altında bulunmalar ı
nedeniyle yanılgıya düş melerinin olas ı olduğu, fakat C. say

-cılar ın ın kanun yolu başvurularmm toplum yararına, hukuka
ayk ırı bir durumun düzeltilmesini sağlama amacma yönelik
olduğu ve san ık lehine de kanun yoluna ba şvurabilecekleri
düşüncesiyle, bu konuda s ın ırlama koyan Yargıtay Içtihad ı
Birleştirme Kurulunun 22.1.1962 gün ve 211 say ıl ı kararın ı
aşmak üzere, maddenin aç ık hüküm getirdiği belirtilmiştir.

Bu durum karşısmda, CMUK'un 293. maddesinin Kanuna
konulmas ıyla saruğın ve ceza davas ıyla ilgili diğer kişilerin
başvuracakları yerde yan ılmaları halinde haklar ını yitirmeme
amac ı güdüldüğüne ve bu maddeden Cumhuriyet Savc ıs ı
dışında kalan ilgililerin yararlanabileceklerine, Cumhuriyet
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GINR savcıların ın, Yargıtay'a başvurma dilekçelerini, hakimin hava-
HÜKÜMEİ R lesiyle hükmü temyiz edilen mahkemeye vermeleri gerekti ğine

ve kanun yoluna başvuruda merciin belirlenmesinde yan ılma-
larmın söz konusu olamayacağma ilişkin YIBK 'm 22.01.1962
tarih ve E. 1961/2, K. 1962/1 say ılı kararın ın uygulama olana ğı
kalmamıştır. Bu görüş, Yargıtay kararlarına da yans ımıştır.

Yargıtaya göre temyizi kabil bir karara karşı, kararın itirazı
mümkün bir karar olduğu düşüncesiyle C. Savcısı'nca itiraz
yoluna ba şvurulmas ı ve itiraz merciince inceleme yap ılarak
itirazın reddediliniş olmas ı halinde, itiraz merciince verilen
karar hukuki değerden yoksun olduğundan, itiraz dilekçesinin
CM7K m. 264 gereğince temyiz dilekçesi kabul edilerek, usulüne
uygun şekilde Yarg ıtay'a gönderilmesi gerekir.241

CMK m. 260'a bakm ız.

Cumhuriyet Savcıs ı'nın başvuru sonucunun kapsam ı .

MADDE 265 -(1) Cumhuriyet Svc ısı tarafından aleyhine
kanun yoluna gidilen karar, san ık lehine bozulabilir veya de-
ğiştirilebilir. Cumhuriyet Savc ıs ı, kanun yoluna san ık lehine
başvurduğunda, yeniden verilen hüküm önceki hükümde
tayin edilmiş olan cezadan daha a ğır bir cezay ı içeremez.

AÇIKLAMA: Cumhuriyet Savc ısı' n ın san ık aleyhine ka-
nun yoluna başvurmas ının kapsam ı (şümulü) CMUK'un 294.
maddesinde düzenlenmişti. Bu hükme göre, aleyhe temyiz
üzerine de lehe bozma mümkün idi. Lehe temyiz üzerine ye-
niden kurulacak hükmün san ık aleyhine değiş tirilmesi yasağı
ise aynı Kanunun 326. maddenin son fıkras ında hüküm altma
alınmıştı .

241 YCGK 4.07.2006- E.2006/3 . 188, K. 2006/176; 2. CD. 02.05.2006-E.
2005/13798, K. 2006/8903; 09.02.2006-E. 2006/868, K. 2006/1859.
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Madde, CMUK'un yukar ıda belirtilen hükümlerinin kar- GENEL
şılığı olup içerik bakımından ayn ı olmakla birlikte, lehe bozma HÜKÜMLER
üzerine değiştirme yasağın ın, verilecek ceza ile sınırl ı olduğunu
daha aç ık bir şekilde ifade etmektedir. Bu hüküm Cumhuriyet
Savc ısı'n ın sanık lehine kanun yoluna başvurmasmm sonucu,
aleyhe bozma yap ı lıp yap ılamayacağı hususundaki tereddüt-
leri gidermek amac ıyla getirilmiş olağan kanun yolların ı kap-
sayan genel bir düzenlemedir. Lehe ba şvurma üzerine aleyhe
değiş tirme yasağı istinaf bakımından 283. maddede, temyiz
bakımmdan m. 307/4'de ayn ayn düzenlenmi ş tir.

Bu hüküm, Tasarın ın 295. maddesinde yer al ıyordu ve
ikinci fıkra, "Cumhuriyet Savc ıs ı, kanun yoluna şüpheli veya
san ık lehine başvurdu ğnnda, karar aleyhe bozulamaz." şeklinde
düzenlenmiş ti. Bu ifade, Adalet Komisyonu tarafından, yasa-
ğın sadece cezanın aleyhe olacak şekilde artır ılmas ıyla sın ırlı
olduğunu, yoksa aleyhe bozmay ı kapsamadığuu ifade etmek
amac ıyla, "yeniden verilen hüküm önceki hükü ınde tayin edilmiş
olan cezadan daha ağır bir cezayı içe renez." şeklinde değiştirilmiş-
tir. Bunun sonucu olarak lehe temyiz üzerine hükmün san ık
aleyhine bozulmasına bir engel bulunmamaktad ı r. Ancak
bozmadan sonra yeniden kurulacak hükümde, sonuç ceza
önceki hükümle tayin edilmi ş cezadan daha ağır olamaya-
caktır. Buna kar şılık önceki hükümde eylem örneğin h ırs ızlık
olarak nitelendirilmiş ise, bozmadan sonra doland ırıcilık veya
yağma suçundan hüküm kurulmas ı mümkündür. Bunun gibi
yaralamadan kurulan mahkumiyet hükmünün, san ık aleyhi-
ne bozulmas ı üzerine kasten öldürmeye teşebbüsten hüküm
kurulmasına bir engel yoktur; yeter ki sonuç ceza ilk hükümle
tayin edilen ceza miktarın ı aşmamış olsun.

Gerçekten de öğreti ve uygulamada, lehe bozma üzerine
aleyhe değiş tirme yasağı, cezanm artırılmas ıyla sınırlı olup
suçun niteliğini kapsamad ığı kabul edilmektedir.242

CMK m. 260/3, 283, 290 ve 307/4'e bak ın ız.

242 Tosun, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, lstan-
bul 1976, s. 134; Kalyan, s. 10.
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- GENE	 Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi -
HUKUMLER 

MADDE 266 - (1) Kanun yoluna ba şvurulduktan sonra
bundan vazgeçilmesi, mercii taraf ından karar verilinceye kadar
geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet Savc ıs ı tarafından sanık lehine
yap ılan başvurudan onun rızas ı olmaks ızın vazgeçilemez.

(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi,
vekaletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olmas ı koşu-
luna bağlıd ır.

(3) 150 mi maddenin ikinci f ıkrası uyarınca, kendisine
müdafi atanan şüpheli veya san ıklar yararına kanun yoluna
başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazge-
çildiğinde şüpheli veya san ık ile müdafiin iradesi çelişirse
müdafiin iradesi geçerli sayılır.

AÇIKLAMA: CMUK'un 295. maddesinde hem kanun yo-
luna başvurma hakk ından vazgeçilmesi hem de yap ılm ış olan
başvurunun geri alınmas ı düzenlenmişti. CMK, kanun yoluna
başvurma hakkından, önceden vazgeçmeyi kabul etmemi ş tir.
Bu nedenle maddede, kanun yoluna başvurulduktan sonra bu
başvuru dan vazgeçilmesi düzenlenmiştir.

Miidafi ve C. Savcıs ı'nın, yapılmış başvurudan vazgeç-
meleri konusunda her iki düzenleme arasmda fark yoktur.
C. Savcısı, başvurunun san ık lehinde mi yoksa aleyhinde mi
olduğunu belirtmemiş ise YIBK'm 17.12.1930 tarih ve 26-32
sayılı karar ı gereğince, başvuru sanık lehine say ılır. Bunun
önemi, aleyhe değiştirme yasağı dışında, başvurudan vazgeç-
mede kendini gösterir. Çünkü Cumhuriyet Savc ısı tarafından
sanık lehine yap ılan başvurudan onun r ızas ı olmaks ızın vaz-
geçilemez.

Vazgeçmede, şüpheli veya sanıkla müdafiin iradesinin
çelişmesi halinde, müdafiin iradesinin geçerli olacağına ilişkin
3. fıkra hükmü, CMUK'da yer alm ıyordu. Bu hüküm, 150.
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maddenin 2. fıkrasmda belirtilenlere zorunlu olarak müdafi GENEL
atanması, bu kimselerin kendilerini yeterince savunamaya- HÜKÜMLER
cakları düşüncesine dayandığından, bu kişilerin menfaatlerini
korumak amacıyla getirilmiş tir (madde gerekçesi).

Bu nedenle 18 yaşmdan küçük san ığın temyizden vazgeç-
mesi geçersizdir. Yargıtay da benzeri bir olayda haklarmdaki
mahkumiyet hükümlerini temyiz etmek istemediklerini tutu-
kevi müdürlüğü aracilığıyla verdikleri dilekçelerle bildiren
sanıklar ın, dilekçeleri verdikleri tarihte onsekiz ya şından
küçük olmalar ı nedeniyle temyizden vazgeçme iradelerine
itibar edilmesine yasal olarak olanak bulunmad ığından sa-
nıklar müdafiinin yasa yoluna başvurusu ile "istek" koşulu
gerçekleştiğine bu nedenle de, san ıklar hakkındaki hükmün
temyizen incelenmesi gerekti ğine karar vermiş tir.243

CMK m. 260'a, 261, 262 ve 263'e bakm ız.

243 YCGK 30.05.2006- E. 2006/1-131, K. 2006/146
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IKİNCİ KISIM

OLAĞAN KANUN YOLLARI

B İ RİNCİ BÖLÜM

itiraz

itiraz olunabilecek kararlar

MADDE 267 -(1) Hakim kararlar ı ile kanunun gösterdiği
hAllerde, mahkeme kararlarma karşı itiraz yoluna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Itiraz olunabilen ve olunamayan kararlar;
CMUK m. 297 ve 298'de gösterilmi şti. 297. niaddede, naip ve
istinabe olunan hakim kararlan ile hakim kararlarma itiraz edi-
lebileceği belirtilmiş ve tanık, bilirkiş i ve diğer ilgiler hakkında
verilen kararlarm da itiraz ı kabil olduğu vurgulanm ıştır. 298.
maddede ise mahkeme kararlarına itiraz edilemeyeceği hüküm
altma almd ıktan sonra bunun istisnalarma yer verilmi ştir.

Maddeye göre hakim kararlarma her zaman, mahkeme
kararlarma ise ancak kanunun gösterdi ği hallerde itiraz müm-
kündür. itiraz edilemeyen mahkeme kararlarına karşı hükünile
birlikte istinaf yoluna başvurulabilir (m. 272/2).

518



Ceza Mubakernesi Kanunu

Hakimin reddini gerektiren sebepler bilirki şiler hakkında OLAĞAN
da geçerli olmakla birlikte, talebin mahkemece reddedilmesi KANUN
halinde bu karara itiraz edilemez. Ret talebini davaya bakmakta yojiAR ı
olan mahkeme inceler ve sonuçland ırır. Talebin reddedilmesi
halinde, bu kararm hukuka aykırıliğı hükümle birlikte temyiz
sebebi olarak ileri sürülebileceğinde kuş ku yoktur.

Buna karşılık lehe kanun uygulamas ı nedeniyle hü-
kümde değişiklik yapan kararlara itiraz yoluna değil istinaf
veya temyiz yoluna başvurulabilir. Yarg ıtay kararları da bu
doğrultudad ır. Nitekim 2. Ceza Dairesi, 765 say ılı TCK'nın
567/1. maddesine göre verilmiş hafif hapis ve hafif para ceza-
smın lehe kanun uygulamas ı nedeniyle 5252 say ılı Türk Ceza
Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un
5349 say ı l ı kanunla değişik 7. maddesi uyarınca idari para
cezasma dönüş türülmesine ilişkin karar ın, temyizi kabil bir
karar olduğuna karar vermiş tir.244

Ancak icra mahkemesince verilen tazyik ve disiplin
hapsine iliş kin kararlara karşı itiraz kanun yolu öngörülmüş
olup, kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
içinde, yargı çevresinde bulundu ğu ağır ceza mahkemesine
başvurulabilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir (İIK'nın,
5358/m. 21 ile Değ işik 353. maddesi).245

CMK m. 5/2,18/3, 28,31,32,42/2,60/4,71, 74/4, 75/6,
76/4,101/5,103,104/2,105,1l1/2,112, 131/1,142/4,143/1,
173/1, 174/5, 272/2'ye ve 5320/m. 7ye; IlK m. 353'e bak ı-
tuz.

244 2. CD. 02.05.2006 - E. 2005/13798, K. 2006/ 8903.
245 icra ınahkemesince verilen tazyik ve disiplin hapsine itiraz ve bu-

nun sonuçlan için YCCK'n ın 25.04.2006 - E. 2006/16 HD - 123, K.
2006/127 say ı l ı karanrıa bakmız.
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OLAĞAN	 itiraz usulü ve inceleme mercileri
UNUN
YOU MADDE 268 - (1) Hakim veya mahkeme kararma kar şı

itiraz, kanunun ayr ıca hüküm koymadığı hallerde 35 inci
maddeye göre ilgililerin karar ı öğrendiği günden itibaren
yedi gün içinde karar ı veren mercie verilecek bir dilekçe
veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zab ıt katibine beyanda
bulunmak suretiyle yap ılı r. Tutanakla tespit edilen beyan ı
ve imzayı mahkeme başkam veya hakim onaylar. 263 üncü
madde hükmü saklid ır.

(2) Kararma itiraz edilen hakim veya mahkeme, itirazı
yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç
gün içinde, itiraz ı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

(3) itirazı incelemeye yetkili merciler a şağıda gösteril-
miştir:

a)Sulh ceza hakiminin kararlar ına yap ılan itirazların ince-
lenmesi, yargı çevresinde bulunduklar ı asiiye ceza mahkemesi
lükimine aittir.

b) Sulh ceza i ş leri, asliye ceza lükimi tarafından görülü-
yorsa itirazı inceleme yetkisi a ğır ceza işlerini gören mahkeme
başkanına aittir.

c) Asliye ceza mahkemesi hakimi taraf ından verilen ka-
rarlara yap ılacak itirazlarm incelenmesi, yargı çevresinde bu-
lundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile baş kan ı
tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazlar ın incelenmesi, o
yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması
halinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaral ı
daire için birinci daireye; o yerde a ğır ceza mahkemesinin tek
dairesi varsa, en yak ın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hakim kararlarına yapılacak itirazlar ın incelenme-
si, mensup olduklar ı ağır ceza mahkemesi ba şkanına, istinabe
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olunan mahkeme kararlar ına karşı yukarıdaki bentlerde be- OLA ĞAN

Lirtilen esaslara göre bulunduklar ı yerdeki mahkeme başkan ı lANUN

veya mahkemeye aittir. 	 YOLLAR İ

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile
Yarg ıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıklar ı
davalarcia verdikleri kararlara yap ılan itirazlarda; üyenin ka-
rar ın ı görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza
dairesirıin kararm ı numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son
numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.

AÇIKLAMA: CMUK'da itiraz kurumu, adi itiraz ve acele
itiraz olmak üzere iki şekilde ele al ınm ıştı. itiraz mercileri her
M yasada da benzer şekilde düzenlenmiş olmakla birlikte,
CMUICda her iki itiraz türü için ayr ı usuller öngörülmüş tü.
CMK adi itiraz ve acele itiraz ay ırım ın ı kald ı rm ış ve itiraz usul
ve süresini bu maddede düzenlemi ştir. Ayr ıca

CMK'nm yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan dava-
larla ilgili olarak itiraz bak ımmdan Yürürlük Kanununa özel
hüküm konulmuştur (5320/m. 7).

CMK m. 35, 263 ve 267; 5320/m. 7ye bakmız.

itiraz ın kararın yerine getirilmesinde etkisi

• MADDE 269 -(1) itiraz, kararm yerine getirilmesinin geri
b ırak ılmas ı sonucunu doğurmaz.

(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya karar ı ince-
leyecek merci, geri b ırak ılmas ına karar verebilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK'un 300. maddesi ile
benzerlik arz etmektedir.

CMK Madde 74 gereğince verilen gözlem alt ına alma ka-
rarma karşı itiraz, bu konuda ayr ı bir karar verilmesine gerek
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OLAĞAN olmaks ızm, gözlem altına almma kararının yerine getirilmesini
KANUN	 durdurur.

YOLLARI	 CMIC m. 74/4, 267,268'e bak ın ız.

itirazın Cumhuriyet Savc ısına ve karşı tarafa ti ebligi ile
inceleme ve ara şt ırma yap ılmas ı

MADDE 270- (1) itiraz ı inceleyecek merci, yaz ı ile cevap
verebilmesi için itiraz ı, Cumhuriyet Savc ıs ı ve karşı tarafa bil-
direbilir. Merci, inceleme ve araş tırma yapabileceği gibi gerekli
gördüğünde bunlarm yap ılmas ın ı da emredebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 301 maddesinin gü-
nümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Şu
kadar ki CMUK'da, itirazm sadece "hasma" bildirilebilece ği
belirtilmişti.

Madde gerekçesine göre, nı addede "karşı taraf ibare-
sinden ayr ı, C. Savc ıs ı'na yer verilmiş olmasmm sebebi, C.
Savcıs ı 'n ın taraf olmadığın ı vurgulamaktır.

Cumhuriyet Savcıs ı 'na yap ılacak tebligat, itiraz ı içeren
dilekçe ve dilekçe sebeplerinin bir yaz ı ile C. Savcıhğı 'na gön-
derilmesi suretiyle olur.

CMI< m. 33, 38, 268'e bak ın ız.

Karar

MADDE 271 - (1) Kanunda yaz ı lı olan lüller sakli kalmak
üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir.
Ancak, gerekli görüldü ğünde Cumhuriyet Savc ıs ı ve sonra
müdafi veya vekil dinJe.nir.
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(2) itiraz yerinde görülürse merci, ayn ı zamanda itiraz OlAĞAN

konusu hakkında da karar verir.	 KANUN

(3)Karar mümkün olan en k ısa sürede verilir.	
Y011ARI

(4)Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları kesindir; ancak
ilk defa merci tarafmdan verilen tutuklama kararlarına karşı
itiraz yoluna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 302 ve 303. maddeleri
hükümlerini bir arada ve C. Savc ıs ı'ndan başka, müdafi veya
vekilin de dinlenmesine olanak sa ğlamak suretiyle yeniden
düzenlemiştir. Maddenin 4. f ıkras ında itiraz edilebileceği be-
lirtilen merci kararı, tutuklama isteminin reddi karar ına itiraz
üzerine, merci tarafından verilen vicahi tutuklama karar ıdır.

CMK m. 33, 34 98/1, 101/'e bak ııuz.

İ KİNCİ BÖLÜM

İstinaf26

İstinaf

MADDE 272 - (1) İlk derece mahkemelerinden verilen
hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabiir. Ancak, onbe ş y ıl

246 İstinaf görevi Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri'nce yerine
getirilecek olup bu ınahkemelerin kurulu şuna ilişkin 26.09.2004
tarihli ve 5235 say ıl ı Adli Yarg ı ilk Derece Mahkemeleri Ile Bölge
Adliye Mahkemeleri'nin Kurulu ş, Görev ve Yetkileri l-Takkmda
Kanun 0710.2004 tarihli ve 25606 say ı l ı RC de yay ımlan ınışür. Bu
Kanunun Geçici 2. maddesine göre, söz konusu mahkemelerin
bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren iki y ıl içinde ku
rulmas ı gerekmektedir. Bölge adliye mahkemeleri bugüne (Ocak
2007) kadar henüz kurulabilmi ş değ ildir.
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OLA ĞAN ve daha fazla hapis cezalarma ili şkin hükümler, bölge adliye
KANUN mahkemesjnce re'sen incelenir.

YOLlARI	
(2) Hükümden önce verilip hükme esas te şkil eden veya

başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarma
karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Ancak;

a) Sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adli para ceza-
sma mahkümiyet hükümlerine,

b) Üst s ınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezas ını
gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,

c) Kanunlarda kesin oldu ğu yazıl ı bulunan hükümlere,

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.247

AÇIKLAMA: CMUK istinaf kanun yolunu öngörme-
mişti.

Hükümden maksat, CMK m, 223'de hüküm oldu ğu be-
lirtilen kararlard ır.

Maddenin 3. fıkras ında üç bent halinde say ılan kararlara
karşı istinaf kanun yolunun kapalı olmas ı, Avrupa Insan Hak-
ları Sözleşmesi'ne ve bu Sözle şmenin 6. maddesi ile güvence
altına alınan adil yargilanma hakk ına aykın değildir. Gerçekten
de Sözleş meye Ek 7 Nolu Protokolün 2. maddesinin 2. fıkras ı
ile kanun yoluna başvurma hakk ına istisna getirilmi ş olup

247 Seferihisar sulh Ceza Mahkemesi, 5271 say ı l ı kanunun İstinafı
düzenleyen 272. maddesinin (3) numaralı fı kras ının (a) bendi-
nin Anayasaya ayk ın olduğu iddias ıyla 7.04.2006 tarihinde itiraz
yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne ba şvuruda bulunnuştur. Bu
başvuru, Yüksek mahkemenin 4.05.2006 tarihli karar ı ile, bu hük-
mün, başvuruda bulunan Mahkemenin bakmakta oldu ğu dava-
da uygulama olana ğı bulunmadığı gerekçesiyle reddediln ı iştir.
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maddede belirtilen hükümler, bu istisnaya uygun dü şmekte- OLAĞAN

dir. Diğer kanunlarda kesin olduğu belirtilen hükümlerde bu WUN

madde hükmünün esas almm ış olmas ı halinde Sözleşmeye YOtlARI
aykır ı l ıktan söz edilemeyecektir.

Diğer kanunlarla, özel ceza kanunlar ı ile ceza içeren diğer
kanunlar kastedilmektedir.

Ancak şunu da belirtelim ki, istinafa başvurulamamas ı
mutlaka kanun yolunun kapal ı olduğu anlam ına gelmez.
Örnek vermek gerekirse CMK'un istinafa ili şkin hükümleri
askeri yargıda uygulanmaz (5530 ile De ğişik 353/Ek-1). Ancak
askeri mahkemeden verilen hükümlere kar şı istisnalar hariç,
temyiz yolu açıktır.

CMK m. 223/1 ve 223/10' a, 273, 256, 257, 258, 275, 278,
279, 280, 286 ve 291'e bak ınız.

İstinaf istemi ve süresi

MADDE 273 - (1) İstinaf istemi, hükmün açıklamnasm-
dan itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir
dilekçe verilmesi veya zab ıt ktibine bir beyanda bulunulmas ı
suretiyle yap ılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak lükime
onaylattırılir. Tutuklu sanık hakkmda 263 üncü madde hükmü
saklıdır.

(2)Hüküm, istinaf yoluna ba şvurma hakk ı olanların yok-
luğunda aç ıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

(3) Asliye ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet
savcilar ı, mahkemelerinin yarg ı çevresi içerisindeki sulh ceza
mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhu-
riyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye
ve sulh ceza mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararm o yer
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OLAĞAN Cumhuriyet Basavcılığma geliş tarihinden itibaren yedi gün
lANUN	 içinde istinaf yoluna başvurabiirler.

YOLLARI (4)San ık ve bu Kanuna gore katılan s ıfatm ı almış olanlar
ile katı lma isteği karara bağlanmamış , reddedilmiş veya katılan
s ıfatmı alabilecek surette suçtan zarar görmü ş bulunanların
dilekçe veya beyanuı da, başvuruya ilişkin nedenlerin göste-
rilmemesi inceleme yap ılmasma engel olmaz.

(5)Cumhuriyet Savc ıs ı , istinaf yoluna ba şvurma nedenle-
rini gerekçeleriyle birlikte yaz ıl ı isteminde aç ıkça gösterir. Bu
istem ilgililere tebliğ edilir. ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde bu husustaki cevaplann ı bildirebilirler.

AÇIKLAMA: İstinaf kanun yoluna ba şvuru usulü ve sü
resi CMUK'un temyize başvuru usulü ve süresini düzenleyen
310. maddesi ile benzer şekilde düzenlenmiştir. Süre ve başvur-
ma usulü bak ımmdan istinaf istemi ile temyiz istemi aras ında
fark yoktur. Bununla beraber maddede, uygulamada tereddüt
yaratan hususlar, özellikle sürenin başlamas ı ve suçtan zarar
gördüğü halde katılan statüsü verilmeyenlerin istinaf yoluna
başvurabilecekleri aç ıkça belirtilmek suretiyle CMUK'daki bu
eksiklik giderilmiş tir.

C. Savc ılarm ın istinaf başvuru nedenlerini göstermeleri
zorunlu olduğu halde, diğer kiş ilerin başvuru nedenlerini
göstermemiş olmalar ı inceleme yap ılmas ına engel değildir.

Hükmün, istinaf yoluna ba şvurma hakk ı olanlar ın yoklu-
ğunda açıklanmış olmas ı, hükmün bu kişilere tebli ğini zorunlu
k ılar. Bu zorunluluk hem CMK m. 35/2'nin gereğidir hem de
istiriaf sürenin tebliğ tarihinden başlamasından kaynaklan-
maktad ır.

İstinaf süresinin, hükmün tebli ğ tarihinden başlamas ın ın
diğer bir sonucu da, sürenin her hak sahibi aç ı s ından ayr ı
değerlendirilmesini gerektirmesidir. Müdafinin istinaf yoluna
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başvurma hakkı, sanıktan bağıms ız olduğundan, hüküm, hem OtA ĞAN
sanığın hem de müdafinin yokluklar ında verilmiş ise, istinaf KANUN
süresi, tebliğ tarihine göre her biri için ayr ı hesplanacaktır.	 YOLlARI

Ancak katılanm avukatı varsa tebligatın vekile yap ılmas ı
şart ve yeterlidir (Teb K. m. 11).

Kanun yoluna başvurma hakkına sahip olmalan sebebiyle
hükmün, davaya katılma talebinde bülunup da bu istekleri red-
dedilenlere veya katılma isteği karara bağlanmamış olanlara
veya katılan sıfatın ı alabilecek surette suçtan zarar görenlere
tebliği zorunludur (m. 35/2, 260). Ancak hüküm, bu ki şiler
hazır olduğu halde verilmişse, hükmün aç ıklanmas ı s ıras ında
bulunanlar yönünden süre bu tarihten ba şlayacağından, bu
kişilere tebligat ç ıkar ılmasına gerek yoktur. Şüphesiz, hükmün
aç ıklanmas ı s ıras ında bu kişilere istinaf haklar ı bildirilmiş
olmalı ve bu husus tutanağa da yazılmış bulunmalıd ır (m.
231/2, 232/6).

Kanun yol ıi hakkı kendisine bildirilmemi ş olanlar ile,
kusuru olmaks ız ın istinaf süresini geçirenler eski hale getirme
isteminde bulunabilirler (m. 40 ve 274).

Istinafa başvurma süresinin hükmün tebli ğ tarihinden baş-
lamas ı durumunda, sürenin hesab ı için CMK 39/1'e bak ınız.

Hükmün tebliği, 7201 sayd ı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre yapılacaktır.

ÇMK m. 35/ 2,37,39,223,231/2, 232/6,263,272,274,275,
276, 277,278, 291'e bakm ız.

Eski hMe getirme süresi içinde istinaf süresinin i şle-
mesi

MADDE 274 - (1) San ık, yokluğunda aleyhine verilen
hükümlere krşı eski h5le getirme isteminde bulunabilir. Eski
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OLAĞAN böle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. San ığın eski
KANUN hale getirme isteminde bulundu ğu hallerde, ayr ıca istinaf

YOLLARI	 isteminde bulunmas ı gerekir. Bu halde istinaf istemi ile iliş-
kili iş ler, eski hale getirme istemi hakk ında karar verilinceye
kadar ertelenir.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 311. maddesine ben-
zer şekilde düzenlenmiştir.

Maddeye göre önce eski hale getirme talebi, bunun kabul
veya reddine göre de istinaf istemi karara bağlanacaktır. Bu
hüküm temyiz kanun yolu için de uygulan ır (m. 292).

İ stinaf başvurusunun etkisi

MADDE 275 -(1) Süresi içinde yap ılan istinaf başvurusu,
hükmün kesinleşmesini engeller.

(2) Hüküm, istinaf yoluna ba şvuran CunıhuriyetSavc ısma
veya ilgililere gerekçesiyle birlikte aç ıklanmamışsa; hükme
karşı istinaf yoluna başvuruldu ğunun mahkemece ö ğrenilme-
sinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebliğ edilir.

AÇIKLAMA: Madde, temyiz dilekçesinin hükmün kesin-
leşmesini engelleyeceğini belirten CMUK'un 312. maddesinin
istinaf kanun yoluna uyarlan ıp günümüz Türkçesiyle yeniden
yazılmas ından ibarettir.

Maddede yer alan ilgililerden maksat, 260, 261 ve 262.
maddelerde kanun yoluna başvurma hakk ı olduğu belirtilen
kimselerdir.

İkinci fıkradaki "yedi gün içinde tebliğ edilir" hükmünü,
"yedi gün içinde tebliğe ç ıkarı l ır" şeklinde anlamak gerekir.
Çünkü yargı merciin görevi, hükmün gerekçesini yedi günlük
süre içinde yazarak tebli ğ işlemini gerçekleştirecek olan mercie
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yani posta idaresine teslim etmektir; tebli ğ işlemini yapacak • OLAĞAN
olan posta idaresidir.	 KANUN

Buradaki tebliğın, süreyi başlatmak veya başlamış olan YOaARI
süreyi durdurmak gibi bir i şlevi yoktur. Fakat başvuruda bu-
lunan için gerekçenin öğrenilmesi, hükümdeki hukuka ayk ır ı-
liklann saptanması bakımından önemlidir. Böylece, başvuruda
bulunan hükümdeki hukuka ayk ırılikları ileri sürebilecektir.
İstinaf mercii, şüphesiz, hükümde, dilekçede belirtilenler
dışında başka hukuka aykır ı lık bulunup bulunmadığın ı da
araştıracaktır, fakat kanun yoluna ba şvuranm bu konudaki
hakkı da kısıtlanmamalıd ır. Bunun için gerekçeli hüküm, isti-
naf başvurusunda bulunana mutlaka tebliği edilmelidir.

Bu nedenle istinaf ba şvurusu üzerine, gerekçeli hüküm
tebliğ edilmeksizin dava dosyas ı istinaf merciine gönderilmiş
ise dosya, 279. maddeye göre ön inceleme ba şlatilmaks ızın,
hüküm mahkemesine iade edilerek bil eksikli ğin tamamlan-
mas ı sağlanmalıd ır.

Diğer taraftan, istinaf başvurusuna rağmen gerekçeli karar
tebliğ edilmemiş ve istinaf incelemesi sonunda ba şvuranm is-
teminin reddine karar verilmi ş ise, istinaf hakkmm gereği gibi
kııllanilmasma engel teşkil eden bu durumun, temyiz sebebi
sayılacağında kuşku yoktur.

Tebliğ usulü için CMK m. 37 ve Teb K. m. 10-25, 34-44'e
bak ınız.

Ayrıca CMX m. 223, 272, 273, 74'e bak ın ız.

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi

MADDE 276 - (1) tstinaf istemi, kanuni sürenin geçme-
sinden sonra veya aleyhine istinaf yoluna ba şvurulamayacak
bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranm
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DİAĞAN buna hakk ı yoksa, hükmü veren mahkeme bir kararla dilek-

	

NUN	 çeyi reddeder.
YOLlARI (2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet Savc ıs ı

veya ilgililer, ret karar ın ın kendilerine tebliğinden itibaren
yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir
karar vermesini isteyebiirler. Bu takdirde dosya bölge adliye
mahkemesine gönderilir. Ancak, bu nedenle hükmün infaz ı
ertelenemez.

AÇIKLAMA: Madde, istinaf aç ısmdan, CMUK'un temyiz
isteminin hükmü vaen mahkemece reddini düzenleyen 315.
maddesine paralel olarak düzenlenmi ştir.

istinafa tabi bir hükme kar şı bu kanun yoluna başvurulma-
mas halinde hüküm kesinleşir. Istinaf isteminin, bu maddenin
1. fıkras ına göre reddi üzerine de hükmün kesinleştiğini kabul
etmek gerekir. Yoksa hüküm, bölge adliye mahkemesinin, bu
kararı onaylayan karar ı ile kesinleşmiş değildir. Aksi takdirde,
ret karar ına karşı bölge adliye mahkemesine başvurulmas ı
nedeniyle hükmün infaz ınm ertelenemeyeceğine ilişkin ikinci
fıkranm son cümlesi hükmü anlamını yitirecektir.

CMIC m. 260:261, 262, 263, 272, 273, 279 ve 280'e; CGT İK
m. 4 ve S'e bak ın ız.

İ stinaf isteminin tebliği ve cevab ı

MADDE 277 - (1) 276 nc ı maddeye göre hükmü veren
mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana
iliş kin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı
taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yaz ılı olarak
cevab ın ı verebilir.

(2) Karşı taraf san ık ise, bir tııtanağa bağlanmak üzere
zab ıt ktibine yap ılacak bir beyanla da cevab ın ı verebilir.
Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra
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dava dosyas ı, bölge adliye mahkemesine sunulmak üzere, OLA ĞAN
Cumhuriyet Ba şsavc ı lığı tarafmdan bölge adliye mahkemesi KANUN
Cumhuriyet Baş savcı lığına gönderilir.	 YOLLARI

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklidır.

AÇIKLAMA: Temyiz dilekçesi veya layihan ın karşı tarafa
tebliği, CMUIC'uıı 316. maddesinde düzenlenmişti.

Madde, 276. niaddede say ılan ret nedenleri bulunmayan
istinaf dilekçesi veya beyan ı içeren tutanağm karşı tarafa
tebliğini düzenlemektedir. Istinaf dilekçesi veya beyan ının
karşı tarafa tebli ği, silahlar ın eş itliği ilkesinin gereğidir. Tebliğ
işlemleri hüküm mahkenıesince yürütülecek, dosya, bu i şlem-
lerin tamamlanmas ından belirli bir süre sonra istinaf merciine
gönderilecektir. Bunun sebebi, istinaf dilekçesine kar şı tarafm
cevap verme olas ılığıd ır. Bu nedenle dosyanın, cevap süresinin
henıen sonunda değil, hiç olmazsa bir hafta daha beklendikten
sonra gönderilmesi yerinde olacaktır.

Tutuklu sanık istinaf dilekçesine, ceza infaz kurumu ve
tutukevi müdürtine beyanda bulunmak suretiyle veya dilek-
çeyle de cevap verebilir (m. 263).

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve e şi istinaf yoluna
başvurmu ş ise, istinaf yoluna san ık başvurmu ş gibi işlem
yap ı l ır (m. 262).

CMK m. 37, 260, 261, 262, 263, 272, 273, 276 ve 278'e ba-
k ın ız.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Savc ısı'mn gö-
revi

MADDE 278- (1) Dava dosyas ı, bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet Başsavc ılığma geldiğinde incelenerek, varsa teb-
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OLA ĞAN ligat eksikliklerinin giderilmesi sağland ıktan ve sunulmas ı
KANUN gereken belge ve deliller de eklendikten sonra, yaz ı l ı düşün-

YOLlAR ı çeyi içeren bir tebliğname ile birlikte bölge adliye mahkemesi
ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
Başsavc ı l ığı'nca düzenlenen tebliğname ilgililere de tebli ğ
olunur.

AÇIKLAMA: Madde, istinaf yoluna ba şvurulan dava dos-
yalarmm bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavc ılığı 'na
gönderilmesi üzerine yap ılacak işlemleri düzenlemektedir.
Tebliğnamenirı ilgililere tebliğ edilmesi, silahlarm eşitliği ilke-
sirıin gereğidir. Avrupa Insan Hakları Mahkemesi de, tebliğna-
menin tebliğ edilmemiş olmas ı halinde, Sözleşmenin 6. mad-
desinin 1. fıkras ının ihlal edilmiş olduğunu kabul etektedir.
.Bu düzenlemede, tebliğname sanığa tebliğ edilmeden Yargıtay
ceza dairesince yap ılan incelemenin, Sözle şmeye ayk ır ıl ığı
nedeniyle yap ılan başvurunun Insan Haklar ı Mahkemesi'nce
kabul edilmesi ve Türkiye'nin tazminat ödemek zorunda kal-
mas ı etken olmu ş tur.248

248 Avrupa insan Hakları Mahkemesi Üçüncü Daire, Göç Karar ı, 11
Temmuz 2002, Ba şvuru no: 36590/97. Bu karara konu olayda,
başvuran, haks ız yere iki gün gözaltında tutulduğunu ileri süre-
rek Karşıyaka Ağı r Ceza Mahkemesi'nde 466 sayı l ı kanun uya-
rınca hazine aleyhine tazminat davas ı açınış tır. Mahkeme başvu-
ranın talebini kabul etmiş , fakat talebin çok alt ında bir taz ıııinata
hükmetmiştir. Bu karar hem hazine, hem de ba şvuran ın avukatı
tarafından temyiz edilmiştir. Yargftay Ba şsavc ı l ığı düzenlediği
tebliğnamede, her iki tarafın te ınyiz itirazuıın reddi gerektiği yö-
nünde görü ş bildirmi ş tir. Bu tebliğname başvurana tebliğ edilme-
miştir. Mahkemeye göre; Ba şsavc ı l ığın mütalaas ı Yarg ı tay karar ı-
n ı etkileyici niteliktedir. Tebliğnamenin bu niteliği ve başvurana,
buna cevaben yazı l ı görüş bildirme olana ğının tanınnıamas ı göz
önünde bulunduruldu ğunda başvuranın çekişmeli dava hakk ı-
nın ihlal edildiği sonucu ortaya ç ıkmaktad ı r. Bu hak ilke olarak,
mahkemenin kararını etkilemek üzere toplanan kan ı tlar ve sunu-
lan mütalaalarla ilgili olarak bir hukuk ya da ceza davas ının ta-
raflar ına bilgi verilmesi ve taraflara da görü ş bildirme olanağının
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Bölge adliye mahkemesi C. Savc ıs ınıngörevleri için 5235/ OLAĞAN
m. 41'e bak ın ız.	 KANUN

YOLLAR İ

Dosya üzerinde ön inceleme

MADDE 279 - (1) Dosya üzerinde yap ılan ön inceleme
sonunda;

a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmad ığınm anla-
şılmas ı halinde dosyan ın yetkili bölge adliye mahkemesine
gönderilmesine,

b) Bölge adliye mahkemesine ba şvurunun süresi içinde
yap ılmadığın ın, incelenmesi istenen karar ın bölge adliye
mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmad ığın ın,
başvuranın buna hakkı bulunmadığınm anlaşı lmas ı tiMinde
istinaf başvurusunun reddine,

Karar verilir.

AÇIKLAMA: Madde, tebli ğnameye bağ l ı dava dos-
yasmm ceza dairesine geldi ğinde yap ılacak ön incelemeyi,
bunun s ırasmı ve inceleme sonunda verilebilecek kararlar ı
göstermektedir.

CMK m. 260, 261, 262, 272, 273, 278'e bak ınız.

tan ınmas ı anlamına gelmektedir. Başsavc ılığın hazinenin temyiz
başvurusunun reddine yönelik tarafs ız yaklaşım ı , temyiz a şama-
s ında taraflar aras ında silahların eş itliğini sağlasa da başvuranm
tazminat tutar ına yönelik itiraz ı sürmektedir. Bu nedenle ba şvu-
ran Yarg ıtay önündeki ba şan şans ını zedeleyen her türlü mütala-
adan haberdar edilme hakkına sahiptir. Tebli ğnamenin tebli ği ve
dilediği takdirde görüşlerini yaz ılı olarak iletebileceğini başvura-
na bildirme görevi Yarg ıtay kalemine aittir.
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OlAĞAN	 Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovii şturma
MUN

YOLURI MADDE 280 - (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet
Başsavc ı lığmm tebliğnamesini, dosyay ı ve dosyayla birlikte
sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;

a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa
ilişkin herhangi bir hukuka ayk ır ı lığın bulunmadığın ı, delil-
lerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığın ı, ispat
bakımından değerlendirmenin yerinde oldu ğunu saptadığında
istinaf başvurusunun esastan reddine,

b) İlk derece mahkemesinin karar ında 289 uncu maddede
belirtilen bir hukuka ayk ırıl ık nedeninin bulunmas ı hMinde
hükmün bozulmas ına ve dosyanın yeniden incelenmek ve
hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine
v9ya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece
mahkemesine gönderilmesine,

c) Diğer hAllerder gerekli tedbirleri ald ıktan sonra ilk
derece mahkemesinin karar ını kald ırarak davan ın yeniden
görülmesine ve duru şma hazırliğı işlemlerine ba şlanmasma,

Karar verir.

AÇIKLAMA: Madde, ön inceleme sonunda yetkisizhk
veya istinaf başvurusunun reddi kararlar ı verilmeyen dava
dosyalann ın delilleriyle birlikte incele ıımesini ve inceleme so-
nunda verilecek kararlar ı düzenlemektedir. Bu kararlar, istinaf
başvurusunun esastan reddi, bozma ve hükmün kaldır ılarak
davanm yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemle-
rine başlanmas ı kararlarıd ır. Bunlardan bozma kararına karşı
kanun yolu kabul edilmedi ği gibi, ilk derece mahkemesince
direnme karar ı da verilemez (m. 284). Ilk derece mahkemesi
kararında usul ve esas bak ımından hukuka ayk ır ı l ık yoksa,
istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilecektir.
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Buna kar şıl ık hükümde 289 maddede say ılan hukuka DLAAN
ayk ırılık hallerinden birinin bulunmas ı halinde bozma karar ı KMUN
verilecektir. Bozma üzerine dosya, hükmü veren mahkemeye yj
veya uygun gördüğü ilk derece mahkemesine gönderilecektir.
Dosyamn gönderileceği mahkemenin de kararda belirtilmesi
gerekmektedir.

Hükümde hukuka aykırılık bulunmakla beraber bu ayk ırı-
ırk 289. maddede say ılanların dışında bir hukuka ayk ırı l ık ise,
istinaf mercii bozma karar ı vermeyecek, fakat bu ayk ırılikları
kendisi giderdikten sonra yeniden hüküm kuracakt ır. Bu ne-
denle ilk derece mahkemesi kararm ın kald ır ılarak, davanın
yeniden görülmesi ve yap ılacak yargılama sonunda yeniden
hüküm kurulmas ı gerekmektedir.

Bölge adliye mahkemesi dosya üzerinden yapt ığı inceleme
sonunda ilk derece mahkemesinin karar ın ın kald ır ılmas ına
ve davan ın yeniden görülmesine karar verdiği takdirde ayrIl
zamanda duruşma haz ırlığı işlemlerine başlanmas ına da karar
verecektir. Bundan sonraki i şlemler 281 ve 282. maddelere
göre yürütülecektir.

CMK m. 278, 279, 281, 284'e ve 286'ya bak ın ız.

Duruşma hazırlığı

MADDE 281 - (1) Duru şma haz ırlığı aşamas ında bölge
adliye mahkemesi başkanı veya görevlendirece ği üye, 175 inci
madde hükümlerine uygun olarak duru şma gününü saptar;
gerekli çağr ılar ı yapar. Tutuksuz san ığa yap ılacakçağr ıda
kendi başvurusu üzerine açılacak davan ın duruş masma gel-
mediğinde davas ın ın reddedileceği ayr ıca bildirilir.

(2) Mahkemece, gerekli görülen tan ıkların, bilirkişilrin
dinlenilmesine ve ke şfin yapılmasına karar verilir.
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OtA ĞAN	 AÇIKLAMA Bölge adliye mahkemesinde duru şma ha
KANUN zırlığı başkan veya görevlendirece ği üye tarafından yapılır. Bu

YOLlARI aşamada yap ılacak işlemler maddede aç ık olarak belirbhniştir.
Tutuksuz sanığın çağrılmasma rağmen, duruşmaya gelmemesi
istinaf başvurusunım reddi sebebidir. Halbuki ilk derece mah-
kemesindeki duruşmaya gelmeyen sanığın zorla get-iriimesine
karar verilebilmektedjr (m. 176/2).

CMK m. 175, 176/2, 280 ve 282'ye bak ınız.

İstisnalar

MADDE 282 -(1) Dutu şma açıldığında aşağıda gösterilen
istisnalar dışında bu Kanunun duruşma hazırlığı , duruşma ve
karara ilişkin hükümleri uygulan ır:

a) Duru şma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere
göre başlad ıktan sonra görevlendirilen üyenin inceleme ra-
poru okunur.

b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de oku-
nur.

c)İlk derece mahkemesinde dinlenilen tan ıkların ifadeleri-
ni içeren tutanaklar ile ke şif tutanaklar ı , bilirkişi raporu, bölge
adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamas ında toplanan delil
ve belgeler, yapilmışsa keşif ve bilirkişi aç ıklamalarma ilişkin
tutanak ve raporlar okunur.

d) Bölge adliye mahkemesi duru şmas ında dinlenilmeleri
gerekli görülen tanık ve bilirkişiler çağr ıl ır.

AÇIKLAMA: Bölge adliye mahkemesinde duru şma aç ı l-
dığında, ilke olarak bu Kanunun duru şma hazırlığı, duruşma
ve karara ilişkin hükümleri uygulanacak olmakla beraber,
birinci fıkranm (a), (b) ve (c) bentlerinde bu mahkemelere özgü
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işlemler ve bunlar ın yap ı lış s ıras ı gösterilmektedir. Ancak 1. OLAĞAN
fıkranm (d) bendi, duru şma hazırlığı aşamasında yap ılmas ı KANUN
gereken tan ık ve bilirkişi çağr ılmas ına iişkindir.

Duruşma, Kanunun belirlediği genel ilkelere göre yap ı-
lacak, fakat söz konusu usul işlemleri yap ıldıktan sonra diğer
işlemlere geçilecektir; yani sanığın sorgusu, tanık ve bilirkiş i
dinlenmesi ve delillerin tartışılmas ı, maddede belirtilen usul
işlemleri yerine getirildikten sonra genel hükümlere göre
yürütülecektir.

CMK'n ın Üçüncü Kitabının Birinci K ıs ım ve İkinci Kıs ım
hükümlerine (m. 175-232) bak ınız.

Sanık lehine başvurma hMinde verilecek hüküm

MADDE 283 - (1) İstinaf yoluna sanık lehine başvurul-
muşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmi ş
olan cezadan daha ağır olamaz.

AÇIKLAMA: Bu kural, aleyhe ba şvuruda bulunulmam ış
olmas ı veya aleyhe başvurunun reddedilmi ş olmas ı duru-
munda cezanın türü ve süresi bak ımından geçerli olup suçun
niteliğinin değişmesine engel teşkil etmemektedir.

CMK m. 265, 307/4'e bakm ız.

Direnme yasağı

MADDE 284 - (1) Bölge adliye mahkemesi karar ve hü-
kümlerine karşı direnilemez; bunlara karşı herhangi bir kanun
yoluna gidilemez.

(2) itiraz ve temyize ilişkin hükümler sakl ıdır.
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OLAĞAN AÇIKLAMA: Bölge adliye mahkemesince yaln ızca huku-
lAHUN ka kesin ayk ırıl ık h4llerinde bozma kararı verilebileceğinden,

YOLMRI bu tür kararlara kar şı direnme hakk ı tan ınmamıştır.

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma d ışın-
da kalan kararları temyiz edilebilir. Ancak 286. maddenin
2. fıkrasmda temyiz edilemeyeceği belirilenler bu hükmün
dışmdad ır.

CMK m. 40, 41, 267, 274, 276/2, 279, 286 ve 307/3'e ba-
k ın ız.

Özel kanunlar ın temyize ili şkin hükümleri

MADDE 285 - (1) Türk Ceza Kanununun 18 inci madde-
sinin dördüncü fıkras ı hükmü hariç; diğer kanunlarda temyiz
edilebileceği veya haklarında Yarg ıtaya ba ş vurulabileceğ i
belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alan ına
giren dava ve iş lere ilişkin ilk derece mahkemelerinin karar ve
hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur.

AÇIKLAMA: Maddede, Ceza Mul ıakemesi Kanunu ilk
derece mahkemelerinin hükümlerine karşı yaln ızca istinaf
yolunu benimsemiş olduğundan (TCK m 18/4 hariç), di ğer
kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklar ında Yargıtaya
başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkeme-
lerinin görev alanma giren dava ve işlere ilişkin ilk derece
mahkemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna
gidilebileceği aç ıklanmak suretiyle özel kanunlarda yaz ı l ı
hükümler bak ımından tereddüt giderilmek ister ımiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	 OLAĞAN
KANUN

Temyiz"'	 YOLLARI

Temyiz

MADDE 286 -(1) Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri-
nin bozma d ışmda kalan hükümleri temyiz edilebilir,

249 5320 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygula-
ma Şekli Hakkındaki Kanunun 18. maddesinin birinci f ıkras ı n ın
(a) bendi, 1412 say ılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu bü-
tün ek ve değ işiklikleriyle birlikte yürürlükten kald ırmış tı r.

Ancak ayn ı (5320 say ıl ı) Kanunun S. maddesinin birinci f ık-
rasında "Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235
say ılı Adli Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahke-
melerinin Kurulu ş , Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici
2. maddesi uyannca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve ba şla-
ma tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna ba şvurulmu ş olan
kararlar hakkında, kesinleş inceye kadar Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 322. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncf
fıkraları hariç olmak üzere, 305 ilâ 326 na maddeleri uygulan ır."
hükmüne yer verilmi ştir.

Diğer taraftan, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü ğe giren 5235
say ıl ı Kanunun Geçici 2. maddesinde, Kanunun yürürlük tarihin-
den itibaren iki y ıl içinde bölge adliye mahkemelerinin kurulmas ı
öngörülmü ş ve bu mahkemelerin kuruluşlar ı, yargı çevreleri ve
göreve ba şlayacaklar ı tarihin Resmi Gazetede ilan edilece ği be-
lirtilmiştir. Bu itibarla yasada belirtilen süre 1 Haziran 2007 tari-
hinde sona erecektir. Aral ık2006 tarihi itibariyle bu mahkemeler
henüz kunılabilmiş değildir. Dolay ıs ıyla 1412 say ı lı CMUK'un
temyiz yolunu düzenleyen 305 ilil 326 nc ı maddeleri, halen yü-
rürlüktedir. Bir başka ifadeyle, 5271 say ı l ı Kanunun istinafa ve
temyize iliş kin hükümleri bölge adliye mahkemelerinin kurul-
mas ıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Bu nedenle 1412 say ı l ı Ka-
nunun halen yürürlükte olan söz konusu hükümlerine, Temyiz
bölümünün sonunda ayr ı bir bölüm olarak yer verilmiştir.
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OLAĞAN	 (2) Ancak;
A	

a) İlk derece mahkemelerinden verilen be ş y ıl veya daha
YOLLARI az hapis cezalar ı ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalar ına

karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye
mahkemesi kararlar ı,

b) tık derece mahkemelerinden verilen be ş yıl veya daha
az hapis cezalarmı artırmayan bölge adliye mahkemesi ka-
rarları,

c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili
olarak ilk derece malıkemelerinden verilen hükümlere ilişkin
her türlü bölge adliye mahkemesi kararlar ı,

d) Adli para cezas ını gerektiren suçlarda ilk derece mah-
kemelerinden verilen hükümlere ili şkin suç niteliğini değiş-
tirmeyen bölge adliye mahkemesi kararlar ı,

e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara
yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararların ı değ iş-
tirmeyen bölge adliye mahkemesi kararlar ı ,

1) On y ıl veya daha az hapis cezasın ı veya adli para cezas ını
gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat
kararları ile ilgili olarak bölge adliye malıkemesince verilen
beraat kararlar ı ile istinaf ba şvurusunun esastan reddine dair
kararları,

g) Davan ın düşmesine, ceza verilmesine yer olmad ığma,
güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile
ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen davan ın düş-
mesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine
veya istinaf başvurusunun reddine dair kararlar,

h) Yukarı daki bentlerde yer alan sın ırlar içinde kalmak
koşuluyla ayn ı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden
fazlasmı içeren bölge adliye mahkemesi kararlar ı,

Temyiz edilemez.
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AÇIKLAMA: Madde, CMUK m. 305'in kar şı lığı olup OLAĞN
temyiz edilebilecek ve edilemeyecek kararlar ı gösterınektedir. KANUN
Ancak bu hüküm, 5320 say ıli Yürürlük Kanunu'nun 8. maddesi Y0LAR
gereğince bölge adliye mahkemelerinin Resmi Gazete'de ilan
edilecek göreve başlama tarihinden sonra verilen hükümlere
uygulanabilecektir. Bu tarihe kadar 305. maddenin uygulan-
masma devam olunacakt ır. Bölge adliye mahkemeleri henüz
kurulmam ıştır. Bu nedenle yerel mahkemelerce verilen hü-
kümlerin temyiz edilebilirliği yani temyiz edilebilen ve edile-
meyen hükümler CMUK m. 305'e göre belirlenecektir.

CMUK m. 305' de sözü edilen hükümden maksat, duru ş-
ma sonunda verilen ve CMK m. 223'de belirtilen kararlard ır.
Hükümde değişiklik yapan kararlar da kanun yolu bak ımm-
dan hüküm say ılır. Bu bağlamda lehe kanun uygulamas ı
nedeniyle 5252 say ıli kanunun 9. maddesi gereğince yapılan
başvurular üzerine duruşma yap ılarak veya evrak üzerinden
inceleme yap ılarak verilen kararların, temyiz edilebilirli ğinin
saptanmasmda, değişiklik kararmdaki ceza türü ve miktar ı
değil, ilk hükmün temyiz olunabilir olup olmamas ı esas al ırur.
Bu konuda evvelce verilmiş hükmün kesinleşmiş olmasının
da kanun yolunun belirlenmesinde önemi yoktur. Yarg ıtay
kararlar ı da bu do ğrultudadır.
• Ayr ıntılar ı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 14.3.2006
gün ve 39-39 say ılı karar ı ile istikrar kazanmış kararlarmda
vurgulandığı üzere, hükümlü hakkındaki kesinleş miş olan
mahkümiyet hükmünün 5237 say ı lı yasa hükümleri kap-
sam ında durumunun de ğerlendirilmesi istemiyle yap ılan
başvuru üzerine, 5237 sayılı yasa hükümlerinin lehe olmad ığı
gerekçesiyle verilen ı et kararı, 5271 sayıl ı yasanın 223. maddesi
kapsamında, hüküm sonucunu doğurduğundan, temyiz yasa
yoluna tabidir?5°

Lehe kanun uygulamas ı nedeniyle 765 say ılı TCK'mn
567/1. maddesinin uygulamas ı ile saptanan sonuç cezanın 5252

YCGK 4.07.2006- E.2006/3- 188, K. 2006/176.
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0L ĞAN sayılı kanunun 5349 say ılı kanunla değ iş ik 7. maddesi uyarınca
KANUN idari para cezas ına dönüştürülmesi gerekir. Bu şekilde tayin

voaAR ı olunan cezanm temyizi mümkündür?51

Hürriyeti bağlay ıc ı cezan ın, 647 say ı l ı kanunun 4. mad-
desi uyar ınca adli para cezas ına çevrilmesi üzerine, tayin
olunan sonuç para cezas ı Ikimilyar liradan az olsa bile, 5252
sayılı kanunun 9. maddesinin 3. fıkras ı ve 647 say ı lı kanunun
4. maddesinin 5. fıkras ı hükümleri karşıs ında, bu hükmün

- temyizi mümkündür.252

Ceza içeren diğer yasalarda suç olarak düzenlenen eylem-
ler nedeniyle verilen hükümlerle ilgili olarak da ayn ı şekilde
düşünmek gerekir. Bu konuda Ceza Genel Kurulu'nca verilen
karar önemi nedeniyle özetlenerek a şağıya al ınmış tır.

icra ve iflas Kanunu'nun 16. bab kapsam ındaki filler,
ikili bir ayr ıma tabi tutularak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye
göre bir kıs ım eylemler suç say ılarak hapis ve adli para cezas ı
şeklinde yaptırımlara bağlanmış, diğer bir k ısım eylemler ise
kabahat sayılmak suretiyle, yaptırımlar ı disiplin veya tazyik
hapsi şeklinde belirlenmiş tir.

• Suç olarak düzenlenen eylemler nedeniyle verilen hü-
künılerle ilgili olarak 5271 sayıl ı yasanm yasa yollarına ilişkin
hükümleri uygulanacağından, bu suçlar nedeniyle 5271 say ılı
yasan ın 223. maddesinde hüküm olarak belirtilen "beraat, ceza
verilmesine yer olmadığı, malıkrin ıiyet, güvenlik tedbirine hükme-
dÜmesi, davan ı n reddi ve düşmesi kararlar ı ile adlt yarg ı dışındaki
bir yargı merciine yönelik görevsizlik karar ı " 5320 say ı l ı yasanın 8.
maddesi uyar ınca temyize ilişkin hükümleri yürürlükte bulu-
nan 1412 say ıl ı yasan ın 305 vd. maddelerindeki ko şulların da
bulunmas ı halinde temyiz yasa yoluna tabi olacakt ır.

251 2. CU. 02.05.2006 - E. 2005/1378, K. 2006/8903.
252 YCGK. 13.12.2005 - E. 2005/2-134, K. 2005/163; Yayinlanmami ş

olan bu karar ın ayrıntılan için bak ın ı z: Çınar, AR ıza, Ceza Yarg ı -
lamas ında Temyiz Yolu, Ankara- 2006,5. 76 dipnot 137.
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Kabahat olarak düzenlenen eylemler nedeniyle verilen OLA ĞAN
kararlar ise, icra ve Iflas Yasas ı'nın 353/1. maddesi uyarmca KMUN
itiraz yasa yoluna tabi olacakt ır. An ılan fıkradaki "Icra n ı ahke- YOLLARI
mesinin bu Bap hükünılerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine
ilişkin karar/ara kar şı, teJhin ı veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
içinde, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine itiraz
edilebilir." şeklindeki düzenleme tek ba şına ele al ındığında,
tazyik ve disiplin hapsine karar verilmesi halinde, bu kararlara
karşı itiraz yasa yoluna ba şvurulabileceği yolunda yorumlara
yol açabilmekte ise de, hükmün konuluş amacı, 5358 say ıl ı yasa
ile yap ılan değişiklikler, getirilen yeni sistem ve 353. madde-
nin 2. fıkrasmdaki düzenleme birlikte de ğerlendirildiğinde,
yasa koyucunun yaln ızca verilen tazyik veya disiplin hapsine
ilişkin kararlar ı değil, disiplin veya tazyik hapsini gerektiren
füller nedeniyle verilen her türlü karar ı itiraz yasa yoluna übi
kılmay ı amaçladığı aç ıkça anlaşılmaktadır.

Aksi kabul aynı eylem nedeniyle, daha ağır sonuç doğu-
ran "disiplin ve tazyik hapsi" kararlarının itiraz yasa yoluna,
daha lehe sonuç do ğuran kararlar ın ise temyiz yasa yoluna
tübi kıhnmasmı sonuçlayacaktır. B5yle bir kabul ise yasan ın
dayandığı sisteme aykırı olacağı gibi hüküm sonucuna bak ıla-
rak yasa yolunun saptanmasma yol açacak ve verilen hükme
bağli olarak başvurulacak yasa yolu değişeceğinden hukuki
istikrar ı zedeleyecektir.

Diğer yönden, taahhüdün geçersiz olduğu gerekçesiyle
verilen beraat kararının da, 5271 say ılı CMK'nm 223. maddesi
anlam ında hüküm say ılmas ı na olanak bulunmamaktad ıt
Zira 5271 sayılı yasanın 223. maddesinde amlan hükümler,
ceza yasas ı veya özel ceza yasalar ında ve bu bağlamda icra ve
Iflas Yasas ı'nda suç olarak düzenlenen eylemler bak ımından
yap ılan yargilama sonucu verilen kararlar ı ifade etmektedir.
Bu nedenle eylemin tazyik hapsini gerektirmediği yönündeki
saptamay ı ifade eden karar teknik anlamda beraat hükmü
sayılmadığından, CMK'n ın 223. maddesinde belirtilen hü-
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OLAĞAN kümlere yasa yolu aç ıs ından bağlanan sonuçların, bu karara
KANUN bağlanmasına yasal olanak bulunmamaktad ı r.2

YOLLARI	
CMK m. 223 ve açıklamasına, 284,285, 287'ye; 5320/m. 8'e

ve TCK m. 18/4'e, 50/5'e ve CIK (647) m. 4/5'e bak ınız.

Hükümden önceki kararların temyizi

MADDE 287 - (1) Hükümden önce verilip hükme esas
teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mah-
keme kararlar ı da hükümle beraber temyiz olunabilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm CMUK'un 306. maddesine para-
lel olarak düzenlenmiş tir. Madde, bölge adliye mahkemelerinin
göreve baş la ıfalarmdan sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe
kadar 315. maddenin uygulanmasma devam olunacakt ır. Bu
konuda "Temyiz" baş lıklı üçüncü bölüm dipnotuna bakm ız.

Bilindiği gibi mahkeme kararlarma kar şı kanunun göster-
diği hallerde itiraz yoluna gidilebiir. Baz ı ara karlar ına karşı
da kanun yolu öngörülnıemiştir.

Madde, gerek hükme etkili olan ve bu nedenle de hükme
esas oluşturan ara kararlarının ve gerek itiraz yolu tan ınma-
mış olan mahkeme kararlarma karşı hükümle birlikte istiırnf
yoluna gidilebileceğini ve bölge adliye mahkemesinin benzer
kararlarmm temyiz olunabileceğini belirtmektedir.

5320/m. S'e bakmız.

Temyiz nedeni

MADDE 288 - (1) Temyiz, ancak hükmün hukuka ayk ır ı
olması nedenine dayanır.

YCGK 25.04.2006 - E. 2006/16 HD- 123, K. 2006/127.
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(2) Bir hukuk kuralm ın uygulanmamas ı veya yanlış uy- OLAĞAN
gularıması hukuka ayk ırılıktır.	 KANUN

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 307. maddesinin kar şılığı YOLtARI

olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba ş lamalarından
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 307. maddenin
uygulanmasına devam olunacaktır.

Bu konuda istinafla ilgili 272. madde açıklamalarma ve
"Temyiz" baş l ıklı Üçüncü Bölüm dipnotuna bakmız.

CMUK m. 307de temyizin, "kanuna muhalefet" rıedenine
dayanacağı belirtilmişti. Ancak bu kavram, doktrin ve Yargıtay
tarafmdan sadece mevcut yasa kurallarma ayk ırılık olarak de-
ğil, "hukuka ayk ırıl ık" olarak yorumlanmış ve uygulanmıştır.
Bu nedenle, maddede temyiz nedeni olarak "hukuka ayk ır ılık"
kavramına yer verilmesi, bu konudaki tereddütleri ortadan
kald ırmış olmakla beraber, uygulama aç ısmdan önemli bir
değişiklik yaratmamıştır.

Hukuka kesin ayk ırılık halleri

MADDE 289 - (1) Temyiz dilekçesi veya. beyan ında
gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hallerde hukuka kesin
aykırı lık var sayılır:

a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş
olması .	 -

b) Hakimlik görevini yapmaktan kanun gere ğince yasak-
lanmış Mkimin hükme katılmas ı .

c) Geçerli şüphe nedeniyle hakk ında ret istemi öne sürül-
müş olup da bu istem kabul olunduğu hülde hakimin hükme
katılmas ı veya bu istemin kanuna aykır ı olarak reddedilip
hakimin hükme katılmas ı .
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OLAĞAN	 d) Mahkemenin kanuna ayk ırı olarak davaya bakmaya
KM4UN kendini görevli veya yetkili görmesi.
YOLLARI e) Cunıhuriyet Savcıs ı veya duruşmada kanunen mutlaka

hazır bulunmas ı gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma
yapılmas ı .

Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralmm
ihiM edilmesi.

g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içer-
memesi.

h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme karar ı
ile savunma hakkmm smırland ırılmış olmas ı .

i) Hükmün hukuka ayk ırı yöntemlerle elde edilen delile
dayanmas ı .

AÇIKLAMk Madde, CMUK'un 308. maddesinin kar şıhğı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalanndan
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 308. maddenin
uygulanmas ına devam olunacaktır. Bu konuda "Temyiz"
başhkh Üçüncü Bölüm dipnotıma bakmız.

Madde, kesin bozma sebeplerini göstermektedir. Madde-
de belirtilen hukuka ayk ırıliklar varsa, bu ayk ırılıkların hükmü
etkilediği kabul edilecek, temyiz mercii bu konuda başkaca bir
araştırma ve değerlendirme yapmaks ızm bozma kararı vere-
cektir. Başka bir ifadeyle Yarg ıtay, maddede gösterilen hukuka
aykırılıklarm, hükmü etkileyip etkilemedi ğ i hususunda bir
takdir yetkisine sahip de ğildir.

Mahkemenin kanuna uygun olarak te şekkül etmemi ş
olmas ı, doğal yargıç ilkesini de kapsar. Bu ilke hukuk devle-
tinin de ilkeleri aras ında yer aldığı gibi adil ve hakkaniyete
uygün bir yargılamanm da temel ko şulunu oluşturur. Bu ilke
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anayasanm 37. maddesinde "Hiç kimse kanunen tabi olduğu OLAĞAN
mahkemeden başka bir merci önüne ç ıkarılamaz. Bir kimseyi KANUN
kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne YOLLARI
ç ıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip ola ğanüstü
merciler kurulamaz." denilmek suretiyle ifade edilmi ştir. Bu
nedenle mahkemelerin suç işlenmeden önce kurulmuş olma-
ları gerekir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yap ılan bir başvu-
ru üzerine verdiği karar ında, sivillerin askeri mahkemede
yarg ılanmalar ın ı doğal yargıç ilkesine aykır ı bulmuş ve bu
şekilde yapılan yargılama ile Sözleşmenin 6. maddesinin ihlal
edildiğini kabul etmiştir?

Maddenin (i) bendinde yer alan hüküm, Tasarmm Meclis
Genel Kurulunda görü ş ülmesi s ırasında verilen önerge ile
maddeye eklenmiştir. Değişiklik teklifinin madde gerekçesinde

değ işilclikle ceza muhakemesi hukukunda maddi gerçe ğin
ortaya çıkarılması için hukuka ayk ırı yöntemlere başvurulma-
smı etkin bir şekilde önlemek amaçlanm ıştır." denilmiştir (4
Aral ık 2004 tarihli oturum). Hükmün kanuna ayk ın yöntem-
lerle elde edilen delile dayanmasm ın, hukuka kesin aykırıl ık
sayılmas ı, 206 ve 217/2. maddelerin hükümlerinin gere ğidir.

Diğer bentlerde gösterilen kesin hukuka ayk ırılık halleri,
CMUK'un 308. maddesinde say ılan sebeplerle aynıd ır.

5320/m. S'e bak ın ız.

Sanığın yararına olan kurallara aykırı lık

MADDE 290 -(1) Sanığın yararına olan hukuk kurallarına
ayk ır ı l ık, san ık aleyhine hükmün bozdurulmas ı için Cumhu-
riyet Savc ısına bir hak vermez.

AİHM, An/Türkiye, Başvuru no. 29281/95 (Tezcan/Erdem!
Sancakdar, s. 355.
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OLAGAN	 AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 309. maddesinin kar şılığı
KANUN olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalarmdan

sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar 309. maddenin
uygulanmasına devam olunacaktır. Bu konuda "Temyiz"
baş lıklı Uçüncü Bölüm dipnotuna bakımz.

Maddeye göre C. Savcıs ı, yalnızca sanık yararına kabul
edilmiş bir hukuk kuralının uygulanmamas ı, yanhş veya eksik
uygulanmış olmas ı nedeniyle hükmün sanık aleyhine bozul-
ması için temyiz başvurusunda bulunamaz.

5320/m. S'e bakınız.

Temyiz istemi ve süresi

MADDE 291 - (1) Temyiz istemi, hükmün aç ıklanmasın-
dan itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir
dilekçe verilmesi veya zab ıt katibine bir beyanda bulunulmas ı
suretiyle yap ılır; beyan tutana ğa geçirilir ve tutanak hakime
onaylattır ılir. Tutuklu bulunan sanık hakkmda 263 üncü mad-
de hükmü saklıdır.

(2) Hüküm, temyiz yoluna ba şvurma hakk ı olanlar ın
yokluğunda aç ıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 310. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarından
sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar 310. maddenin
uygulanmas ına devam olunacakt ır. Bu konuda "Temyiz"
başlıklı Uçüncü Bölüm dipnotuna bak ınız.

Temyiz süresi, kural olarak hükmün aç ıklanmasmdan
itibaren işlemeye başlar. Bu nedenle yüzüne kar şı açıldanan
hükmün, sanığa ayrıca tebliğ edilmiş olmas ı, sürenin başlama
tarihini değiştirmez?55 Ancak temyiz süresinin baş lamas ı için

YCGK 29.01.2002 - 17 HD -326/136.
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hükmün usulüne uygun olarak açıklanmış olmas ı gerekir. OLA ĞAN
Özellikle hüküm aç ıklanırken, hükme karşı başvurulabilecek KANUN
kanun yolu, süresi, mercii ve şekli de aç ıkça bildirilmiş olma- voaAR ı
lıd ır. Bu husus, sanığın yokluğunda verilen hükümlerde daha
da bir önem kazanmaktadır. Çünkü, bu bilgileri içermeyen bir
hükmün tebliği halinde, usulüne uygun bir bildirimden söz
edilemez ve bu şekilde yapılan bir tebliğ, kanun yolu (temyiz)
süresini başlatmaz. Böyle bir hükmün kesinleşmesi de söz
konusu olamaz. Sanığın herhangi bir nedenle kanun yoluna
başvurma dilekçesi vermesi, süre koşulu aranmaks ızın, temyiz
incelemesi yapılmas ı için yeterlidir?56 Bu konuda, 34 ve 40.
maddelerle ilgili aç ıklamalara bakınız.

Hüküm, başvurma hakkına sahip olanların yokluğunda
aç ıklanmış ise, bu süre tebliğ tarihinden baş lar. Hükmün,
temyiz yoluna başvurma hakk ı olanların yoklu ğunda aç ık-
lanmas ı halinde, temyiz süresi, tebligatm yapıldığınm ertesi
günü işlemeye başlar (CMK m. 39/1).

Son günün tatile tesadüf etmesi halinde, süre ertesi gün
mesai bitiminde sona erer (CMK m. 39/4). Ancak Ba şbakan-
ilk genelgesi ile kamuda çalışan personelin izinli sayıldıkları
günlerde, resmi daire ve kurumlar ın tatil edildiklerinden söz
edilemez?57

CMK m. 34/4, 39/1, 223, 263, 286, 289, 290, 292, 294 ve
296'ya ve 5320/m. S'e bakm ız.

Eski hale getirme süresi içinde temyiz süresinin i şle-
mesi

MADDE 292 - (1) Sanığın aleyhine, yokluğunda verilen
hükümlerde eski hale getirme istemiyle ilgili olarak 274 üncü
madde hükümleri uygulan ır.

AsYDrll( 29.12.2005 - 104/107.
"7 YCGK 21.11.2000 - 9/223-226.
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OLAĞAN AÇIKLAMA Madde, CMUICun 311. maddesinin kar şılığı
KNWN olup bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalar ından
YOu.ARI sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar 311; maddenin

uygulanmas ına devam olunacaktır. Bu konuda "Temyiz"
başlıklı Üçüncü Bölüm dipnotuna bakm ız.

Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere kar şı eski
hale getirme isteminde bulunabilir. Eski hale getirme süresi
içinde de temyiz süresi işler, Sanığın eski hale getirme istemin-
de bulunmas ı halinde, ayrıca temyiz isteminde de bulunmas ı
gerekir. Bu durumda önce eski hale getirme istemi karara
bağlanacak, bunun sonucuna göre de temyiz istemi konusunda
bir karar verilecektir.

Madde 40 ve 274'ün aç ıklamalarına ve 5320/m. 8'e ba-
kmız.

Temyiz ba şvurusunun etkisi

MADDE 293 -(1) Süresi içinde yap ılan temyiz başvurusu,
hükmün kesinleşmesini engeller.

(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet Savc ısma veya
ilgililere gerekçesiyle birlikte aç ıklanmamışsa; hükmün tem-
yiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince ö ğrenilmesinden
itibaren gerekçe, yedi gün içinde tebli ğ edilir.

AÇIKLAMA Madde, CMLJ}C'un 312. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarmdan
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 312. maddenin
uygulanmasına devam olunacaktır.

Maddeye göre, süresi içinde yap ılan ve geçerli olan temyiz
başvurusu hükmün kesinleşmesini önler.

İkinci fıkrada, hükmün tebliği için mahkemeye tan ınan
süre, tebliğe ç ıkarma süresi olarak anla şılmal ıd ır. Ayr ıca bu
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süre hak düşürücü nitelikte de de ğildir. Bu süre, temyiz istemi OLA ĞAN
daha önce öğrenilmiş olsa bile, gerekçenin yazılınas ı tamam- KANUN
landıktan sonra başlar. Ayrıca istinafa başvurmanm etkisini voaAR ı
düzenleyen 275. madde açıklamas ına bakmız.

CMK m. 35, 37, 38, 223, 231, 232/3, 275, 291'e; 5320/n ı .
S'e bakmız.

Temyiz başvurusunun içeriği

MADDE 294 - (1) Temyiz eden, hükmün neden dolayı
bozulmas ını istediğini temyiz başvurüsünda göstermek zo-
rundadır.

(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin
olabilir.

AÇIKLAMA Madde, CMUK'un 313. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalarmdan
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 313. maddenin
uygulanmasına devam olunacaktır. Bu konuda "Temyiz"
baş lıklı Üçüncü Bölüm dipnotuna bakmız.	 1 -

Maddeye göre temyiz dilekçe veya beyamnda temyiz
nedenlerinin gösterilmesi zorunlu olup bu nedenler, hükmün
hukuki yönüne ilişkin olacaktır. Madde gerekçesinde, Kanunla
istinaf yolu kabul edilmiş olduğundan, "davanın gerek maddi
gerek hukuki yönü bölge adliye mahkemesinde tartışıhp karara
bağlanacağmdan, Yargıtay'm yalnızca hukuki yönden dene-
tim yapacağı" belirtilmiştir. Bununla beraber, temyiz nedeni
olarak delillerin yanlış değerlendirildiği, bu değerlendirmenin
kurailarm yorumunu ve eylemin gerçek niteliğinin saptanma-
smı etkilediği de kanaatimizce ileri sürülebilir. Nitekim 288.
maddenin gerekçesinde"... Delillerin yanlış değerlendirilmesi,
kurallarm yorumunu ve eylemin gerçek niteli ğinin saptan-
mas ını etkilediğinde, elbette ki, hukuka ayk ırılık oluşturur."
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OL4ĞAN aç ıklamas ına yer verilmiştir. Böylece Yarg ıtay, delillerin
KANUN değerlendirilmesinde hata yap ılıp yapılmadığmı denetleye-

YOLtAR1 bilecektir. Aksi takdirde, bölge adliye mahkemesince verilen
kararda gerekçe denetimi yap ılamayacağı sonucuna var ı lır ki,
bu kabul edilemez.

Bu nedenle eylemin nitelendirihnesini ve uygulamay ı
etkileyen delil de ğerlendirmelerine de temyiz dilekçesinde
yer verilebileceği kanaatindeyiz.

Buna karşılık dilekçede, sadece sübut üzerinde durulmu ş
ve delil değerlendirmelerine bu nedenle yer verilmiş ise, bozma
sebebinin gösterilmediği kabul edilerek istem, m. 298 gereğince
reddedilecektir.

Diğer taraftan, temyiz dilekçesinde temyiz nedenleri
gösterilmemiş ise, temyiz süresinin bitiminden veya gerekçeli
hükmün tebliğinden itibaren yedi gün içinde ek bir dilekçey-
le bildirilmesi mümkündür (m. 295). Kanaatimizce, temyiz
sebeplerini içeren ek dilekçenin, Yarg ıtay dairesinde temyiz
incelemesi ba şlay ıncaya, duru şmali iş lerde rapor okunun-
caya kadar verilebilece ğini kabul etmek hakkaniyete uygun
düşecektir.

CMIC m. 223, 289, 291, 295, 298'e ve 5320/m. 8'e bakm ız.

Temyiz gerekçesi

MADDE 295 -(1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri
gösterilmemiş se temyiz başvurusu için belirlenen sürenin
bitmesinden veya gerekçeli kararm tebli ğinden itibaren yedi
gün içinde hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesine
bu nedenleri içeren bir ek dilekçe verilir. Cumhuriyet Savc ıs ı
temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararma veya
aleyhine olduğunu açıkça belirtir.
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(2)Temyiz, sanık tarafmdan yap ılmış ise, ek dilekçe ken- OLAĞAN
disi veya müdafii tarafından imza edilerek verilir.	 KANUN

(3)Müdafii yoksa san ık, tutanağa bağlanmak üzere zab ıt
katibine yapacağı bir beyanla gerekçesini aç ıklayabilir; tutanak
lükime onaylatılır. Sanığm yasal temsilcisi ve eşi hakk ında
262 nci madde, tutuklu san ık hakkında ise 263 üncü madde
hükümleri sakl ıd ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 320. maddesinin kar şıliğı
olup Bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalarından
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 320. maddenin
uygulanmas ına devam olunacakt ı r. Bu konuda "Temyiz"
başlıklı Üçüncü Bölüm dipnotuna bakın ız.

CMUK nun 314. maddesini karşılayan bu hüküm, ondan
k ısmen farklı olarak düzenlenmiştir. Temyiz sebeplerini içeren
"Myihamn" verilmemesi veya temyiz sebeplerinin dilekçe veya
beyanda gösterilmemesinin temyiz incelenn ıesine engel teşkil
etmeyeceğine dair ikinci fıkra hükmüne yeni düzenlemede yer
verilmemesi son derecede önemlidir. Nitekim bu husus, 298.
maddede temyiz isteminin reddi sebeplerinden biri olarak
düzenlenmiş tir.

Maddeye göre, temyiz nedenleri temyiz beyan veya dilek-
çesinde gösteriJebilece ği gibi, belirli süre içinde bu sebepleri
gösteren ek bir dilekçe de verilebilecektir. Maddede ek dilekçe
süresi, temyiz süresinin bitmesinden veya gerekçeli kararın
tebliğinden itibaren yedi gün olarak belirtilmi ştir. Hüküm
gerekçesiyle birlikte aç ıklanmış ise, ek dilekçe süresi, hükmün
temyiz edilmiş olmas ı kaydıyla, temyiz süresinin bitmesinden
itibaren işlemeye başlayacaktır. Buna karş ilık kısa karar aç ık-
lanmış ise, bu süre, gerekçeli karar ın tebliğ edildiği tarihten
itibaren hesaplanacaktır.

C. Savc ıs ı 'n ın da temyiz dilekçesinde temiz iste ğ inin
sanığın yarar ına m ı yoksa aleyhine mi oldu ğunu açıkça
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OLAĞAN belirtnıesi gerekir. Bu konudaki eksiklik, ret sebebi olarak
lANUN düzenlenmediğinden, tamamlatıl ır. Beraat karar ın ın temyizi

YOLLARI halinde temyizin aleyhe oldu ğunda kuşku yoktur. Eksikliğin
giderilmesi olanağı yoksa temyiz iste ğinin san ık lehinde oldu-
ğunun kabulü gerekir.

CMUK'un 314. maddesi uygulamasmda, Temyiz gerek-
çesinin maddede belirtilen süre geçtikten sonra bildirilmesi,
san ık aleyhine inceleme yap ılmasına ve hükmün bozulmasına
engel teşkil etmiyordu? Ancak CMK'n ın 298. maddesinde
temyiz sebeplerinin bildirilmemesi ret sebebi olarak gösteril-
diğinden bu Ceza Genel Kurul karan geçerliğini yitirmiştir. Bu
nedenle, dilekçede temyiz sebepleri gösterilmemiş ise, temyiz
süresinin bitmesinden veya gerekçeli karar ın tebliğinden
itibaren yedi gün içinde temyiz nedenlerini içeren dilekçenin
verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istemin reddine karar
verilecektir.

Ancak kanaatimizce, yedi günlük süre geçtikten sonra da
temyiz sebepleri bildirilebilmelidir. Bildirınertin, temyiz incele-
mesi başlaymcaya, duruşmalı işlerde rapor okununcaya kadar
mümkün olduğunu, dolay ısıyla ek dilekçenin verilebilece ğini
kabul etmek hem 207. madde hükmüne hem de hakkaniyete
uygun düşecektir. Burada, delilin ortaya konulmas ı isteminin,
bu istem veya ispat edilmek istenen olay ın geç bildirilmesi
nedeniyle reddedilemeyece ğine ilişkin 207. madde hükmünü
kıyasen uygulamak yerinde olacakt ır. Ayrıca, sürenin geçme-
sinden itibaren eski hale getirme talebinde bulunulabileceğini
de belirtmek gerekir.

CMK m. 39/1, 262, 263, 289, 291, 293/2, 294, 298'e ve
5320/m. S'e bakm ız.

YCGK 28.04.1998 - 1/86 - 148.
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Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı OLAĞAN

hükmü veren mahkemece reddi 	 KANUN
YOLLARI

MADDE 296- (1) Temyiz istemi, kanuni sürenin geçme-
sinden sonra yapilm ış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm

temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakki yoksa, hükmü
temyiz olunan bölge adliye veya ilk derece mahkemesi bir
karar ile temyiz istemini reddeder.

(2) Temyiz eden, ret karar ınm kendisine tebliğinden itiba-
ren yedi gün içinde Yargitaydan bu hususta bir karar vermesini
isteyebilir. Bu takdirde dosya Yarg ıtaya gönderiir. Ancak, bu

nedenden dolayı hükmün infaz ı ertelenemez.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 315, maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalarindan

sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar 315. maddenin
uygulanmas ına devam olunacaktir. Bu konuda "Temyiz"
başhld ı Üçüncü Bölüm dipnotuna bakirnz

Madde, CMUK'un 315. maddesine paralel olarak düzen-
lenmiştir. Birinci fıkrada, hüküm mahkemesince incelenebi-
lecek ret sebepleri gösterilmiş, ikinci fıkrada da ret karar ına

karşı kanun yolu ve süresi belirtilmiştir. Bu süre hak düşürücü

sürelerdendir.

Maddeye göre, temyiz isteminin hüküm mahkemesince
reddi ile hüküm kesinle şmekte ve cezanm infazi mümkün hale
gelmektedir, Ayrica temyiz isteminin hükmü veren mahke-
mece reddi, maddede say ılan sebeplerle s ın ırlı olup tüm ret
sebeplerini kapsamamaktadir. Bu ba ğlamda, temyiz dilekçe-
sinde temyiz sebeplerinin gösterilmemi ş olmas ından dolay ı
istemin reddine karar verme yetkisi Yarg ıtaya aittir.

Kanun yoluna başvurma hakkına sahip olanlar için CMK
m. 260, 261, 262'ye, temyiz edilemeyecek hükümler için m.
286'ya, temyizsüresi için ni. 291'e, cezanm infaz edilebilirli ğ i
için CGTIK m, 4 ve S'e ve 5320/m. S'e bakm ız.
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OLAĞAN	 Temyiz dilekçesinin tebli ği ve cevabı, Yargıtay Cumhu-
KANUN riyet Başsavcıhğının görevi

YOLLAR İ
 MADDE 297 - (1) 296 nc ı maddeye göre hükmü veren

bölge adliye mahkemesince reddedilmeyen temyiz istemine
ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı
taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yaz ılı olarak
cevabım verebilir.

(2)Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittik-
ten sonra dava dosyas ı, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
Başsavc ılığı tarafından Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ılığına
gönderilir.

(3) Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ı lığınca düzenlenen
tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç
doğurabilecek görüş içermesi halinde san ık veya müdafii ile
katılan veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. ilgili
taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yaz ılı olarak cevap
verebilir.

(4)Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin
dava dosyasmdan belirlenen son adreslerine yap ılmas ıyla
geçerli olur.

(5)262 ve 263 üncü madde hükümleri sakl ıd ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 316. maddesinin kar şılığı
olup Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarmdan
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 316. maddenin uy-
gulanmas ına devam edilecektir. Bu konuda "Temyiz" ba ş lıklı
Üçüncü Bölüm dipnotuna bakm ız.

Karşı taraf kavram ı, temyiz edenin d ışında kalan kanun
yoluna başvurma hakkına sahip olanları ifade eder. Bu kişilerin
hükmü.temyiz edip etmediklerinin önemi yoktur. Hüküm, bu
hakka sahip olanların bir k ısmı veya tümü tarafından temyiz
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edilmiş ise her temyiz dilekçesi temyiz etmeyen tarafa tebli ğ OLAĞAN
edilecektir.

Dava dosyası, Yargıtay Başsavc ılığı'na, temyiz dilekçesinin YOLLARI
tebliğinden hemen sonra değil, cevap verildikten veya cevabm
mahkemeye ulaşmas ı için, yedi günlük cevap süresine ilave
olunacak makul bir süre beklendikten sonra gönderilecektir.

Yargıtay Başsavcıliğı'nca düzenlenen tebliğname, temyiz
edene, aleyhe görüş içermesi halinde temyiz etsin etmesin sanık
veya müdafii ile katılan veya vekiline ilgili daire taraf ından
tebliğ edilecektir. Sanığın müdafii varsa, tebligat müdafie
yapılabileceği gibi, sanığa da yapılabilir. Teb K. m. 11'e göre,
katılamn avukatı varsa, tebligatm vekile yap ılmas ı gerekir.
Ancak m. 297/3 bu kurala istisna getirmiştir. Maddede, avukatı
olnıasma rağmen, Tebliğnamenin katılana tebliğ edilebileceği
öngörülmüştür.

İlgili taraf bir hafta içinde tebli ğnameye yazılı olarak cevap
verebilir. Tebliğnamenin tebli ğinde ilgililerin dağa dosyasm-
dan belirlenen son adresleri esas alm ır. Burada kanun koyucu,
adres değişikliğinin bildirilmemesi halinde, tebligat usulünü
düzenleyen Tebligat Kanunu'nun 35. maddesindeki usulden
aynimayı uygun görmüştür. Bu hükmü göre adres de ğişikliği
halinde eski adrese yap ılan tebligatın geçerli olmas ı için, muha-
tabm yeni adresinin tebliğ memurunca da tespit edilememesi
ve tebliğ olunacak evrakm bir nüshasmm eski adrese binanm
kap ısma as ılinas ı gerekmektedir. Bu takdirde kap ıya as ılma
tarihi, tebliğ tarihi sayılacaktır. Halbuki bu madde, söz konusu
usule gerek görmeksizin, dosyadan tespit edilen adrese yapıl-
mas ı halinde, tebligatm geçerli olaca ğım kabul etmiştir. Esasen
bu düzenleme, tebligatın, ilgilinin bilinen en son adresine yap ı-
lacağma ilişkin Tebligat Kanunu'nun 10. maddesine de uygun
düşmektedir. Tutuklunun-kanun yoluna başvurması halinde,
tebliğnamenin tebliği CMK m. 35/3'e göre yap ılmalıdır. Yasal
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OLAĞAN temsilci veya eşin hükmü temyiz etmeleri durumunda, temyiz
KANUN	 dilekçelerinde gösterilen adrese tebligat ç ıkar ılmal ıdır.

YOLLARI	 .
AIHM, teblığnamenın tebliğ edilmemesini Sozleşmen ın

6. maddesinde garanti altma alman adil yargilarıma hakkının
ihlali olarak değerlendirmektedir. Bu konuda 278. madde
aç ıklamasma bakm ız.

CMK m. 35,37,260, 261,262, 263'e; 5320/m. S'e ve Teb K.
M. 10,11 ve 35'e bakmız.

Temyiz isteminin reddi

MADDE 298 -(1) Yarg ıtay, süresi içinde temyiz başvuru-
sunda bulunulmadığm ı, hükmün temyiz edilemez oldu ğunu,
temyiz edenin buna hakk ı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin
temyiz sebeplerini içermedi ğini saptarsa, temyiz istemini
reddeder.

AÇIKLAMA: Madde, CMIJK'un 320. maddesinin kar şılığı
olup Bölge adliye mahkenielerinin göreve ba ş lamalarından
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 317. maddenin
uygulanmas ına devam edilecektir.

CMIJK'un 317. maddesinde "temyiz dilekçesinin temyiz
sebeplerini içermemesi" ret sebebi olarak düzenlenmemi ş ti.
Bunun dışmdaki ret sebepleri her iki maddede de ayn ıd ır.

Maddeye göre, temyiz istemi üzerine hükmü veren bölge
adliye mahkemesinin, istemin kabule değer olup olmadığı nok-
tasmdan (m. 296'ya göre) inceleme yapmas ı, nedenleri varsa
temyiz istemini reddetmesi, aksi takdirde dosyay ı Yargıtay
Başsavc ı lığı'na göndermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan istemin reddine karar verilmesi halinde de,
ilgili kimsenin süresi içinde ba şvurmas ı ve talebi üzerine, bu
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konuda bir karar verilmesi için dosya, Yargıtay Başsavcılığı'na OLAĞAN
gönderilecektir.	 KANUN

Bütün bu durumlarda Yargıtay temyiz ba şvurusunun YOLLARI
süresi içinde yapılıp yap ılmadığın ı, hükmün temyiz edilebilir
olup olmad ığmı, temyiz edenin buna hakkı olup olmadığmı,
temyiz sebeplerinin gösterilip gösterilmedi ğini öncelikle in-
celeyecektir.

296. maddeye göre verilen ret karar ın ı talep üzerine in-
celeyen Yargıtay, bu kararı yasaya uygun bulmas ı halinde,
başvurunun reddine karar verecektir. Ret karan hatalı, temyiz
istemi yerinde ise bu takdirde, ret kararmm kald ırılmasına
karar verecek ve temyiz incelemesi yapaakhr.

Dosya ret kararmın incelenmesi talebi üzerine değil de,
doğrudan doğruya temyiz istemi üzerine gönderilmi ş ise Yar-
gıtay, istemle ilgili olarak maddede belirtilen hususlar ı ince-
leyecek, bunlardan birinin varlığın ı saptarsa temyiz isteminin
reddine karar verecektir. Maddede belirtilen temyiz isteminin
reddi nedenleri yoksa temyiz incelemesi yapacakt ır.

5320/m. 8'e bakm ız.

Duruşmalı inceleme

MADDE 299 - (1) On yıl veya daha fazla hapis cezasma
ilişkin hükümlerde, Yarg ıtay, incelemelerini sanığm veya
katılanın temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya re'sen
duruşma yoluyla yapar. Duru şma gününden sanığa, katılana,
müdafi ve vekile haber verilir. Samk, duru şmada hazır bulu-
nabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir.

(2) Sanık, tutuklu ise duru şmaya katılmak isteminde
bulunamaz.
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OL(£AN	 AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 318. maddesinin karşılığı
KANUN olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlanı alarmdan

v0iL41 ı sonra yürürlüğegirecektir. Bu tarihe kadar 318. maddenin uy-
gulanmasma devam edilecektir. Bu konuda "Temyiz" ba ş l ıkl ı
Üçüncü Bölüm dipnotuna bak ın ız.

CMUK m. 318'de, temyiz incelemesinin duru ş mal ı olarak
yap ılmas ı ağır cezal ık hükümler bak ım ından ve sadece san ık
için kabul edilmiş, katılana duruşma isteminde bulunma hakk ı
tanınmamıştı ?6

Maddede katılana da duruşma isteminde bulunma hakk ı
tarnnmas ı CMK'un getirdiği yeniliklerden biridir. Bu düzenle-
meyle katilana temyiz aşamasında iddiaların ı açıklama imkan ı
verilmiş olmas ı olumlu bulunmaktad ır. 261 Kanaahmizce bu
olanağın tanınmas ı silahların eş itliği ilkesinin de gereğidir.

Diğer taraftan müdafi, temsilci ve kat ılan vekilinin de ince-
lemenin duruşmah olarak yap ılmas ın ı isteyebileceklerini kabul
etmek gerekir. Fakat bu yetki, san ığın eşine tan ınmam ıştır.

Tutuklu sanık bak ımından her iki düzenleme aras ında
fark yoktur.

Maddeye göre on y ıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin
hükümlerde, Yarg ıtay, temyiz incelemesini sanığın veya ka-
tılanm istemi üzerine veya re'sen duruşmal ı olarak yapmak
zorundad ır. On y ıll ık ceza süresi, her suç için belirlenmiş
cezad ır; yoksa birden çok hapis cezasmın toplanmas ıyla bu
miktara ulaşı lmas ı, temyiz incelemesinin duru şmal ı yap ılmas ı
istemine hak vermez?61

2.CD, 24.11.2005 tarih ve E. 2004/14156, K. 2005/26671 say ılı ka-
rar (yay ımlanmamış bu karar için bkz. Çınar, s. 135).

° Çınar, s. 135.
261 Kaylan, Keskin, 5271 say ıl ı Ceza Muhakemesi Kanunu Yasa Yol-

ları, (Tebliğ) 2005 Ankara, s. 8.
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Duruşma isteğinin temyiz başvurusu ile birlikte, sonradan OLAĞAN

da olsa mutlaka temyiz süresi içinde istenmesi gerekir.	 KANUN

YOLLARI

Duruşmada usul

MADDE 300 - (1) Duru şmadan önce görevlendirilen
üye veya tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor üyelere
aç ıklan ır. Üyeler, ayr ıca bizzat dosyap incelerler. Bu hususlar
gerçekleştikten sonra duruşma açılır.

(2) Duru şmada Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavcıs ı veya
yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet Savc ıs ı, san ık,
müdafii, kat ılan ve vekili iddia ve savunmalar ın ı aç ı klar.
Temyizi istemi ş olan tarafa önce söz verilir. Her halde son
söz sanığınd ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 320. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalar ından
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 319. maddenin uy-
gulanmasma devam edilecektir. Bu konuda "Temyiz" ba ş l ıklı
Üçüncü Bölüm dipnotuna bak ın ız.

Bu hüküm, 319. maddeden k ısmen farklı düzenlenmi ş tir.
Duruş mal ı incelenecek dosya önce bir üye veya tetkik hakimine
verilecektir. Görevlendirilen üye veya tetkik hakimi tarafından
haz ırlanan rapor üyelere aç ıklanacaktır. Duruşmaya katılacak
üyeler de bizzat dosyay ı incelemekle yükümlüdürler. Bu iş-
lemler gerçekleştikten sonra duru şma açıl ır.

Duruşmada iddia ve savunmalar ın açıklanmasında söz
s ırası ikinci fıkrada gösterilmiş tir. Son söz mutlaka san ığa
verilir.

5320/m. 8'e bakm ız.
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OLA ĞAN	 Temyizde incelenecek hususlar
KANUN	 MADDE 301 - (1) Yarg ı tay, yaln ız temyiz başvurusunda

YOLLARI belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ili şkin noksanlardan
kaynaklanm ışsa, temyiz ba şvurusunda bunu belirten olaylar
hakk ında incelemeler yapar.

AÇIKLAMk Madde, CMUK'un 320. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalar ından
sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar 320. maddenin
uygulanmasma devam edilecektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre temyiz sebebi, hük-
mün hukuki yönüne ilişkin olabilir ve inceleme yap ılmas ı da
temyiz nedeninin gösterilmesine ba ğ l ıd ır (ni. 298). Bu nedenle
bu madde, CMIJK 320, maddeden farkl ı olarak düzenlenmiştir;
yani temyiz incelemesi, temyiz ba şvurusunda ileri sürülen
nedenlerle smırlı tutularak kapsam ı daraltılmıştır.

Fakat, temyiz nedenleri arasmda usul kurallarma ayk ırıl ık
da ileri sürülmü ş ise, bu kural ın uygulanmas ına esas teşkil
eden olaylar da incelenecektir. Örneğin, hukuka ayk ıt ı olarak
elde edilen bir delilin hükme esas almd ığı temyiz nedeni olarak
ileri sürüldüğü takdirde, sadece söz konusu delilin hükme
esas alm ıp almmad ığı değil, bu delilin elde ediliş inde hukuka
ayk ırılık olup olmadığı, bu konuda.delil yasağı bulunup bu-
lunmad ığı incelendiği gibi, bu konularda gösterilen gerekçe
de incelenecektir.

4926 (KMK)'ya göre verilen kararlar ın temyiz edilmesi
halinde, temyiz incelemesi di ğer işlere göre öncelikle ve ive-
dilikle yap ı lır (KMK m. 26/son).

Temyiz isteminin ésastan reddi veya hükmün bozul-
ması

MADDE 302 -(1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz oh-
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nan hükmünün Yarg ıtayca hukuka uygun bulunmas ı halinde OlAĞ AN
temyiz isteminin esastan reddine karar verilir. 	 KANUN

(2)Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda YOLLARI
gösterilen, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka ayk ırılıklar
nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilamda ayrı ayrı gösterilir.

(3)Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bo-
zulduğunda, dilekçede aç ıklanm ış olmasa bile saptanan bütün
diğer hukuka ayk ırılık halleri de ilamda gösterilir.

(4) Hükmün bozulmasma neden olan hukuka ayk ırılık,
bu hükme esas olarak saptanan i şlemlerden kaynaklanm ış ise,
bunlar da ayn ı zamanda bozulur.

(5)289 uncu madde hükümleri sakl ıd ır.

AÇIKLAMA: Madde, CMUX'un 321. maddesinin kar şılığı
olup bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalarından
sonra yürürlüğe girecektir. Bu tarihe kadar 321. maddenin
uygulanmasina devam edilecektir.

CMUK, temyiz incelemesi sonunda temyiz olunan hük-
mün Yarg ıtayca hukuka uygun bulunmas ı halinde verilecek
kararm ne oldu ğu gösterilmemiş ti. Uygulamada "hükmün
onanmas ı" karar ı veriliyordu.

Maddede, temyiz isteminin reddi ve bozma kararlar ın ın
verileceği durumlar ile bu kararlara ili şkin Yargıtay Ilam ın ın
içereceği hususlar gösterilmiş tir.

Maddeye göre, temyiz olunan hükmün Yarg ıtayca uygun
bulunmas ı durumunda "temyiz isteminin esastan reddine"
karar verilecektir.

Yargıtay, temyiz sebebi olarak gösterilen hukuka ayk ırı lığı
saptadığı takdirde, bu ayk ırılığın hükmü etkileyecek nitelikte
olmas ı koşuluyla, "bozma" karar ı verecektir. Bozma sebebi
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OLAĞAN birden fazla ise, bunlar bozma kararmda bunlar gösterilecektir.
KANUN Ayr ıca dilekçede aç ıklanm ış olmasa bile, hükümde saptanan

YOiLAR İ hukuka ayk ı r ı l ı kiar da karara yaz ılacaktır. Mahkemece boz-
maya uyuldu ğu takdirde yeminsiz dinlenen tan ığın, yeminli
dinlenmesi mümkün oldu ğundan, bu hukuka aykır ı l ık gereği
yap ılmak suretiyle giderilmelidir. Aksi takdirde, söz konusu
hukuka ayk ınlığın yeniden temyiz sebebi yap ı lmas ı mümkün
olabilecektir. Bu durum ise yargılamay ı gereksiz yere uzata-
cak, adaletin gerçekleşmesi gecikecektir. Bu çerçevede bozma
sebebi teşkil etmeyen usul yan lış l ıklarm ın da aynı nedenlerle
bozma kararına yazılmas ı gerekir.2°

Diğer taraftan hukuka kesin ayk ırı l ık (m. 289'da sayılan
hukuka ayk ır ı l ık hallerinden biri) söz konusu ise, temyiz di-
lekçesinde gösterilmiş olsun olmas ın hüküm mutlaka bozula-
caktır. Maddenin beşinci fıkrasmda 289. madde hükümlerinin
sakl ı tıı tuhnasmın sebebi budur.

Yargıtayca davanı n esas ına hükmedilecek haller, huku-
ka aykınlığın düzeltilmesi

MADDE 303 - (1) Hükme esas olarak saptanan olaylara
uygulanmasmda hukuka ayk ırıhktan dolay ı hüküm bozulmuş
ise, aşağıdaki hallerde Yarg ıtay davanm esasma hükmedebile-
ceği gibi hükümdeki hukuka ayk ırilığı da düzeltebilir:

a) Olayın daha ziyade ayd ınlanmas ı gerekmeden beraate
veya davanm dü ş mesine ya da alt ve üst sm ır ı olmayan sabit
bir cezaya hükmolunmas ı gerekirse.

b) Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavc ı lığın ın iddiasına uygun
olarak sanığa kanunda yaz ı l ı cezanm en alt derecesiııi uygu-
lamay ı uygun görürse.

262 Kaylan, s. 8.
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c) Mahkemece sabit görülen suçuh unsurlar ı, niteliği ve OLAĞAN
cezas ı hükümde doğru gösterilmiş oldu ğu hMde sadece kanu- KANUN
nun madde numaras ı yanlış yazılmış ise.	 YOLLARI

d) Hükümden sonra yürürlü ğe giren kanun, suçun ceza-
sın ı azaltm ış ve mahkemece sanığa verilecek cezanın belirlew
mesinde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun
ile fil suç olmaktan ç ıkarılmış ise birinci halde daha az bir
cezan ın hükmolunmas ı ve ikinci halde hiç ceza hükmolun-
mamas ı gerekirse.

e)Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine
göre verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli indirim yap ıl-
mamış veya yanlış indirim yapılmış ise.

1) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi
veya miktannm belirlenmesinde maddi hata yap ılm ış ise.

g)Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki s ıralama-
nın gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş
ise.

h) Harçiar Kanunu ile yarg ılama giderlerine iliş kin
hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret
tarifesine aykır ılık mevcutsa.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK' un 322. maddesinin
karşılığı olup Yargıtayca davanın esasma hükmedilecek ve
düzeltilebilecek hukuka ayk ır ı l ıklar ı göstermektedir. Madde
bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalarmdan sonra
yürürlüğe girecektir

Yargıtayca düzeltilmesi mümkün olan hukuka aykırıl ıklar
biri hariç, her iki maddede de ayn ıd ır. Ancak 322. maddede
yer alan karara b ğlanmış dosyanm gönderilmesi, karar dü-
zeltme ve C. Başsavcıliğı 'nın daire kararlarına itiraz ına ilişkin
hükümlere, burada yer verilmenıiş tir.
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OLAĞAN	 5237 say ı l ı TCK adli tevbihi düzenlemedi ğinden, 322.
KANUN maddenin (7) numaral ı bendinde esasa hükmedilecek yasaya

YoftAl ı ayk ırılıklardan biri olarak yer alan adli tevbih karar ı veril-
mesi gereken hal, Adalet Komisyonu taraf ından metinden
ç ıkar ılmış tır. Ayrıca Tasarıda "Üçüncü Kıs ım Birinci Bölühı"
de düzenlenen "karar düzeltme" ve buna ilişkin hükümler
(m. 339,340,341,342), Adalet Komisyonu taraf ından metinden
çıkartıldığmdan, CMUIC'un 322. maddesinde olağanüstü bir
kanun yolu olarak düzenlenen karar düzeltmeye, bu maddede
yer verilmemiştir.

Ceza dairelerinin kararlar ına karşı C. l3aşsavcıs ı'nm itiraz ı
308. maddede düzenlenmiş tir. Yargıtayca karara bağlanmış
dosyalar ın gönderilecekleri mercilerle ilgili düzenleme de 304.
maddede yer almaktad ır.

Ceza tayininde yukar ıda belirtilenlerin d ışında yanl ış lık
yapılmış ve k ısa kararda gerekenden daha az bir cezaya hükme-
dilmişse, bu ceza miktarı gerekçeli kararda değiş tirilemeyeceği
gibi hükmün temyizi halinde, Yargıtay tarafından da düzeltme
suretiyle onama kararı verilmesi mümkün değildir?

Yargıtay kararının gönderileceği merci

MADDE 304 - (1) Yarg ıtayca 302 nci maddenin birinci
fıkras ı veya 303 üncü madde uyarmca verilen kararlara ili ş kin
dosya, hükmü veren bölge adliye mahkemesine gönderilmesi
için Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığma verilir. Bölge adliye
mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan geldiği tarihten itibaren yedi
gün içinde gereğinin yap ılmas ı için ilgili ilk derece mahkeme-
sine gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığına verir.

AsYDrIK, 3.6.1999 - E. 112, K. 122.
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(2) Yargıtay, dosyay ı 303 üncü maddede belirtilenlerin OLA ĞAN

dışmda kalan lüllerde yeniden incelenmek ve hüküm verilmek KANUN
üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine veya di ğer YOLLAR İ
bir bölge adliye mahkemesine gönderir.

(3)Hüküm, mahkemenin hukuka aykır ı olarak kendisini
görevli veya yetkili görmesinden dolay ı bozulınuşsa, Yarg ı-
tay ayn ı zamanda dosyay ı görevli veya yetkili mahkemeye
gönderir.

(4)İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu
aç ık bulunan hükümlerle ilgili olarak verilen karara ilişkin
dosya, hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmek
üzere Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavc ı lığına verilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 322. maddesinin ikinci
ve üçüncü fıkralar ı ile 323. maddesinin karşılığı olup Yargıtay
tarafından karara bağlanan dava dosyalar ınm gönderilecekleri
mercileri ve bu mercilerin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Madde bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalar ından
sonra yürürlü ğe girecektir.

Yargıtayda hükmün aç ıklanmas ı

MADDE 305 - (1) Hüküm, 231 inci madde gere ğince
aç ıklan ır. Buna olanak bulunmad ığı takdirde duru ş man ın
bitiminden itibaren yedi giin içinde karar verilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, Bu madde CMUK'un 324. mad-
desinin karşılığı olup incelemenin duru şmalı yap ıldığı hallerde
hükmün açıklanmas ını düzenlemektedir, Madde bölge adliye
mahkemelerinin göreve ba şlamalar ından sonra yürürlü ğe
girecektir. Her iki madde aras ında içerik bak ımından bir fark
bulunmamaktad ır.
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OLAĞAN	 Hükmün bozulmas ının diğer san ıklara etkisi
KANUN	

MADDE 306 -(1) Hüküm, san ı k lehine bozulmuşsa ve bu
YOLLARI hususlar ın temyiz isteminde bulunmam ış olan diğer san ıklara

da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde
bulunmuşças ına hükmün bozulmasmdan yararlan ırlar.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 325. maddesinin kar şıhğı
olup Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamalar ından
sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar CMUIC'un 325.
maddesinin uygulamas ına devam edilecektir.

Bu hüküm, CMUK'un 325. maddesinde "Hükmün bozul-
mas ınm diğer san ıklara sirayeti" baş lığı altında düzenlenmiş ve
günümüz Türkçesine uyarlanarak 337. madde olarak Tasar ıya
alınmış tı. "Cezan ın tatbikatında kanuna muhalefet" ibaresi
yerine, "cezanın belirlenmesinde kanuna ayk ır ı l ık" ibaresine
yer verilmişti. Bu ibare, Adalet Komisyonu taraf ından, hükmün
uygulanma olanağın ı daralttığı gerekçesiyle madde metninden
çıkar ılmış, böylece "cezanm belirlenmesi" d ışında kalan neden-
lerle hükmün bozulmas ı halinde de temyiz etmeyen sanıkların
bozmadan yararlanmalar ına olanak sağlanmıştır.

Madde gerekçesinde de belirtildi ği . üzere, mahkemece
verilen hüküm, hükmü temyiz etmeyen san ı k yönünden
kesinleş ir. Kural bu olmakla beraber, çeli şkili sonuçların doğ-
masm ın önlenmesi ve adaleti sağlamak amacıyla bu hüküm
konulmuş tur.

Temyiz etmeyen kavram ı, hükmü hiç temyiz etmeyenlerin
yanmda temyiz istemi, süre ve esas yönünden reddedilenleri
de kapsar.

Bozma kararına uyulmad ığı takdirde bozmanm hükmü
temyiz etmeyen sanığa sirayeti mümkün olmad ığından, ilk
kararı temyiz etmeyen san ığın direnme kararını temyiz etmesi
olanaks ızd ır.'"

YCGK 22.10.2002- 6/217 - 35 ve 15.12.1998 - 6/310 - 376.

568



Ceza Muhakemesi Kanunu

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri	 OLAÖAN

KANUN
MADDE 307 - (1) Yarg ı taydan verilen bozma karar ı

üzerine davaya yeniden bakacak bölge adliye veya ilk derece
mahkemesi, ilgililere bozmaya kar şı diyeceklerini sorar.

(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan
adreslerine de davetiye tebli ğ olunamamas ı veya davetiye
tebliğ olunmasma rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle
bozmaya kar şı beyanlar ı saptanmamış olsa da duruşmaya
devam edilerek dava yokluklar ında bitirilebilir. Ancak, san ık
hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha
ağır ise, her halde dinlenmesi gerekir.

(3).Yargıtaydan verilen bozma karar ına bölge adliye veya
ilk derece mahkemesinin direnme hakk ı vardır. Ancak, diren-
me üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara
karşı direnilemez.

(4) Hüküm yalnız san ık taraf mdan veya onun lehine Cum-
huriyet Savc ıs ı veya 262 nci maddede gösterilen kimselerce
temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle
belirlenmiş olan cezadan daha a ğır olamaz.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 326. maddesinin kar şılığı
olup Bölge adliye mahkemelerinin göreve ba şlamalar ından
sonra yürürlü ğe girecektir. Bu tarihe kadar CMUK'un 326.
maddesinin uygulanmasma devam edilecektir.

Bu hüküm bozma üzerine davaya yeniden bakacak olan
mahkemenin yerine getirmekle yükümlü olduğu usul işlem-
lerini, duruşma usulünü, direnme hakkın ı ve direnme kararı
verilemeyecek merci kararlar ını, hüküm mahkemesinin yeni-
den vereceği kararda hareket serbestisini düzenlemektedir. Her
iki madde arasmda içerik bak ımmdan fark bulunmad ığından
CMUK'un 326. maddesiyle ilgili Yarg ıtay kararlar ı ğeçerliğirı i
korumaktad ır.
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OLAÜN	 Maddeye göre Yarg ıtay dairesinden verilen bozma ka-
KANUN rar ına veya dairenin verdiği bozma kararına itiraz üzerine

YOLLARI Genel Kuml taraf ından verilen bozma kararma karşı hüküm
mahkemesi direnme kararı verebilir. Ancak, direnme üzerine
Yargıtay Genel Kurulunca verilen bozma kararma karşı dire-
nilemez?

Direnme kararı verildiği takdirde önceki hüküm bozu]-
makla ortadan kalktığından,2 yeniden hüküm kurulmas ı ge-
rekir. Yeniden verilen hükmün gerekçesinin yan ı sıra direnme
gerekçesinin' de ayr ıca gösterilmesi gerekir. Direnme karar ı
temyiz edilirse, inceleme Ceza Genel Kurulunda yap ıl ır.

Bozma karar ı, birden fazla hukuka ayk ırılık nedeniyle ve-
rilmişse, mahkeme bunlardan baz ısma uymak suretiyle k ısmi
direnme karar ı da verebilir. Bu takdirde önce direnme karar ı
Ceza Genel Kurulu'nda incelenir; sonra da uyma konusunda
karar verilmek üzere dosya, ilgili daireye gönderi1ir?7

Hüküm yaln ız san ık veya müdafi veya yasal temsilcisi ve
eşi ya da C. Savc ıs ı tarafmdan san ık yarar ına temyiz edilmişse,
bozmadan sonra yapılacak yargılama sonunda verilen ceza,
önceki hükümdeki cezadan daha a ğır olamaz. Bir bak ıma sanık
bakımından kazanılnuş hak sözkonusudur. Bu hüküm cezanm
süresi ve türü bak ımından da geçerli olup suçun niteli ğinde
değ iş iklik yap ılabilir.2

a Anayasa Mahkemesi, mahkemelerin Yargıtay Ceza Genel Kumlu
kararlanna uyma zonınluluğunun Anayasaya aykın olmad ığına ka-
rar vermiş tir (20.10,1977- 112/128 say ıl ı karar için bkz., Ç ınar, s.173).
Öğretide, Yarg ı tay ın bozma karann ın hüküm ifade etmesinin
hüküm mahkemesinin uymas ına bağ l ı oldu ğu, bu nedenle diren-
me karan ile bozma karar ı hükümsüz kald ığından, mahkemenin
sadece direnme gerekçesini yazmasm ın yeterli olduğu, hükmü
ve gerekçesini yeniden yazman ın işleri uzatmaktan öte bir yarar
sağlamad ığı ileri sürülmüştür (Kunter/Yenisey, s. 1239).

' Ç ınar, s. 171
AsYDrIK, 3.6.1999 - E. 112, K. 122; 27.5.1999 - E. 128, K. 115;
AsY4D, 23.9.2003 - E. 757, K. 754.
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YÜRÜRLÜKlrE OLAN

CMUK HÜKÜMLERt6

269 CMUK'un temyiz yolunu düzenleyen 305 ilü 326 nc ı maddeleri,
bölge adliye mahkemejerinin kurulmas ıyla birlikte yürürlükten
kalkacaktı r.



İSTİNAF MAHKEMELER! ÇALI ŞMAYA
BAŞLAYINCAYA KADAR YÜRÜRLÜKTE OLAN

CMUK HÜXÜMLERİ

CEZA MUHAKEMELER İ USULÜ KANUNU
ÜÇÜNCÜ KİTAP

KANUN YOLLARI

ÜÇÜNCÜ FAS İL
Temyiz

Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hüküm-
ler
Hükümden evvelki kararlar ın temyizi
Temyiz sebebi
Kanuna muhalefet halleri
Sanığm lehine olan kaidelere muhalefet
Temyiz talebi ve süresi
Eski hale getirme müddeti içinde temyiz
müddetinin cereyanı
Temyiz dilekçesiriin tesiri
Temyiz dilekçesi ve ihtiva edeceği nok-
talar
İhtiyari temyiz Myihas ı
Temyiz talebinin kabule şayan olmama-
smdan dolay ı hükmü veren mahkemece
reddi
Temyiz dilekçe ve Iayihas ınm tebliği ve
cevab ı
Yargıtay'ca temyiz isteğinin reddi

Madde Sayfa
Nö:	 No:
305
	

575

306
	

576
307
	

576
308
	

576
309
	

577
310
	

577
311
	

578

312	 578
313	 579

314	 579
315	 580

316	 580

317	 581
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Ağır ceza hükümlerinin tetkikinde du-
ruşma
Duruşmada usul
Yargıtay'ca tetkik edilecek noktalar
Yarg ıtay'ca hükmün bozulmas ı
Yargıtay'ca dvanm esas ına hükmedilecek
haller ve karar düzeltmesj
Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle bo-
zulan hükmün nereye gönderileceği
Yargıtay'da hükmün tefhimi
Hükmün bozulmas ının diğer san ıklara
sirayeti
Davaya yeniden bakacak mahkemenin hak
ve mecburiyetleri

318	 581

319	 582
320	 582
321	 582
322	 583

323	 585

324	 585
325	 586

326	 586
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CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU
ÜÇÜNCÜ KİTAP

KANUN YOLLARI

ÜÇÜNCÜ FASIL

Temyiz

Temyizi Kabil Olan ve Olmayan Hükümler

MADDE 305 - (Değişik: 14/7/2004 - 521811 n ı d.)

Ceza Mahkemelerinden verilen hükümler temyiz oluna-
bilir. Ancak, on beş sene ve ondan yukar ı hürriyeti bağlayıc ı
cezalara ait hükümler hiç bir harç ve masrafa tabi olmaks ızm
Yargıtay'ca re'sen tetkik olunur.

1. (Değişik: 14/7/2004 - 521913 md.) İki milyar liraya kadar
(Iki milyar dahil) para cezalarına dair olan hükünıler,27°

270 Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi'nce, Ceza Muhakemeleri Usu-
lü Kanunu'nun 305. maddesinin (1) numaral ı bendiyle ilgili ola-
rak, 7.04.2006 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne ba şvuruda bulu-
nulmuş olup dava dosyas ı Anayasa Mahkemesi'nin 2006/65 esas
numaras ında kay ı tl ı olup esas yönünden inceleme sürdürülmek-
tedir.
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KANUN	 2. (Değiş ik: 14/7/2004 - 521913 ind.) Yukarı sınırı on milyar
YOlLARI liray ı geçmeyen para cezas ını gerektiren suçlardan dolay ı

verilen beraat hükümleri,

3. Bu Kanun ile sair kanunlarda kesin oldu ğu yazı l ı bu-
lunan hükümler,

Teniyiz olunamaz.

Bu suretle verilen hükümler tekerrüre sas olmaz. Ancak
haklannda 343 üncü madde hükümleri dairesinde Yarg ıtay'a
başvurulabilir.

Hükümden evvelki kararlar ın temyizi

MADDE 306 - Hükümden evvel verilip hükme esas te şkil
eden kararlar dahi hükümle beraber temyiz olunabilir.

Temyiz sebebi

MADDE 307 - Temyiz ancak hükmün kanuna muhalif
olmas ı sebebine müstenit olur.

Hukuki bir kaidenin tatbik edilmemesi yahut yanl ış tatbik
edilmesi kanuna muhalefettir.

Kanuna muhalefet halleri

MADDE 308 - Aşağıda yazılı hallerde kanuna mutlaka
muhalefet edilmi ş say ı l ır.

1 - Mahkemenin kanun dairesinde teşekkül etmemiş
olması ,
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• 2- Hkim1ik görevine i ştirakten kanunen men-mu olan bir KANUN
hakimin hükme i ştirak etmesi,	 YOLLARI

3- Makbul şüpheden dolay ı hakk ında ret talebi vaki olup
da bu talep kabul olundu ğu halde hkimin hükme i ştirak et-
mesi yahut bu talebin kanuna mugayir olarak reddolunmas ı
suretiyle hAkirnin hükme i ştirak ettirilmesi,

4-Mahkemenin kanuna muhalif olarak davaya bakma ğa
kendini görevli veya yetkili görmesi,

5-Cumhuriyet Savc ısı yahut kammen vücudu laz ım diğer
şahsın gıyabında duruşma yap ılması ,

6 - Şifahi bir duruşma neticesi olarak verilen hükümde
aleni muhakeme kaidesinir ı ihlal edilmesi,

7 - Hükmün gerekçeyi ihtiva etmemesi,

8 - Hüküm için mühim olan noktalarda mahkeme kara-
rıyla müdafaa hakk ının tandit edilmi ş olmas ı .

Sanığın lehine olan kaidelere muhalefet

MADDE 309- Sanığın lehine olan hukuki kaidelere muha-
lefet, sanığın aleyhine hükmün bozdurulmas ı için Cumhuriyet
Savc ı lığına bir hak vermez.

Temyiz talebi ve süresi

MADDE 310- (Değiş ik: 211511985 - 3206160 md.)

Temyiz talebi, hükmün tefhiminden bir hafta içinde hük-
mü veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zab ıt katibine
yap ılacak beyanla olur. Beyan tutana ğa geçirilir ve tutanak
hakime tasdik ettirilir.
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KANUN	 Hükmün tefhimi sanığın yokluğunda olmu ş sa bu süre
YOLLAR ı	 tebliğ tarihinden başlar.

(CMZ Sulh mahkemelerinin temyizi kabil kararlan, yarg ı çevresi
içinde bulunduklar ı asliye ve ağır ceza mahkemeleri nezdinde-
ki Cumhuriyet savc ıları tarafından, tefhim tarihinden itibaren
bir ay içinde temyiz edilebilir.

Eski hale getirme müddeti içinde temyiz müddetinin
Çereyam

MADDE 311 - (Değişik: 8/6/1936 - 3006/1 md.)

San ık aleyhine gıyaben sad ır olan hükümierde eski hale
getirme talebinin müddeti içinde temyiz müddeti de cereyan
eder. San ık, eski hale getirme talebinde bulunur ise bu talebin
reddi ihtimalini nazara alarak müddeti içinde dilekçe vermek
veya zabıt kMibine bir beyan yapmakla temyiz talebinde bu-
lunmal ıd ır. Bu halde temyize taallük eyleyen i şler eski hale
getirme talebi hakkında karar verilinceye kadar tehir olunur.

(İkinci fıkra 21/5/1985 - 3206/82 md. ile yürürlükten
kald ırılmıştı r.)

Eski hale getirme talebinde bulunmaks ızın temyiz yoluna
gidilmiş ise bu muamele; eski hale getirmek talebi hakkından
vazgeçmeyi gösterir.

Temyiz dilekçesinin tesiri

MADDE 312- (Değişik: 81611936 - 30064 ind.)

Müddeti içinde verilen temyiz dilekçesi hükmün
kati'leşmesine mani olur.
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Hüktim, temyiz eden tarafa gerekçesiyle tefhim edilme- KANUN
mişse temyiz olunduğuna mahkemenin ıttı la ından bir hafta YOlLARI
içinde tebliğ edilir.	 (CMU

Temyiz dilekçesi ve ihtiva edece ği noktalar

MADDE 313 - (Değişik: 81612936 - 300612 ıd.)

Temyiz eden taraf hükmün hangi cihetine itiraz ve neden
dolay ı bozulmasını talep etmekte olduğunu temyiz dilekçesin-
de veya beyanında veyahut lyihas ında gösterir.

Temyiz için istinad edilen sebeplerde muhakeme usulüne
müteallik hukuki bir kaideye mi yoksa kanuni di ğer hükümlere
mi, muhalefet etmi ş olmas ından dolay ı itiraz olundu ğu göste-
rilir. Birinci halde kanuna muhalif olan vak'alar izah olunur.

Ihtiyari temyiz lyihas ı

MADDE 314 - (Değişik: 81611936 - 300611 ind.) (Değiş ik:
21/5/1985 - 3206161 ind.) Temyiz dilekçesinde veya beyan ında
temyiz sebepleri gösterilmemi şse temyiz dilekçesi için belir-
lenen sürenin bitmesinden yahut gerekçeli karar henüz tebli ğ
edilmemişse tebliğinden itibaren bir hafta içinde hükmü tem-
yiz olunan mahkemeye bu sebepleri ihtiva eden bir lyiha da
verilebilir. Cumhuriyet Savc ıs ı temyiz dilekçesinde, temyiz
sebeplerini göstermemi ş ise; temyiz isteğinin sanığın lehinde
veya aleyhinde olduğunu aç ıkça belirtmesi gerekir.

Uyihan ın verilmemesi veya dilekçe veya beyanda tem-
yiz sebeplerinin gösterilmemesi temyiz tetkikatı yapılmasına
mani değildir.

Temyiz sanık tarafından yap ılmış ise bu lüyihalar kendisi
veya müdafii tarafından imza edilerek verilir.
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NUN Müdafii yoksa sanık bu hususta bir tutanak tutulmak
vou. ı üzere zabıt katibine yapaca ğı bir beyanla gerekçesini dermeyan
(CMUp edebilir. Bu tutanak reis veya lükime tasdik ettiriir."

Temyiz talebinin kabule şayan olmamas ı ndan dolayı
hükmü veren mahkemece reddi

MADDE 315 - (Değişik: 81611936 - 300611 ind.) (De ğ işik:
21154985 - 3206162 md.) Temyiz isteği kanuni sürenin geçme-
sinden sonra yapılmış veya temyiz edilemeyecek bir hüküm
temyiz edilmişse veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hük-
mü temyiz olunan mahkeme bir karar ile temyiz dilekçesini
reddeder.

Temyiz eden taraf ret karar ın ın kendisine tebliğinden
itibaren bir hafta içinde Yarg ıtay'dan bu husustà bir karar
verilmesini talep edebilir. Bu takdirde dosya Yarg ıtay'a gön-
derilir. Şu kadar ki, bu sebepten dolay ı hükmün infazı tehir
olunmaz."

Temyiz dilekçe ve lyihas ının tebliği ve cevab ı

MADDE 316 - (Değiş ik: 81611936 - 300611 ind.)

315 inci maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedil-
meyen temyiz talebine dair dilekçe ve varsa yaln ız lyihamn bir
sureti temyiz talebinde bulunan tarafın hasmına tebliğ olunur.
Hasım tarafı bir hafta içinde yaz ı ile cevab ı verebilir.

Temyiz eden tarafın hasmı san ık ise bu hususta bir tuta-
nak tutulmak üzere zab ıt katibine yap ılacak bir beyanla da
cevabım verebilir. Cevap Iyihas ı verildikten veya bunun için
muayyen müddet bittikten sonra dava dosyas ı Cumhuriyet
Savc ıs ı tarafından Yargıtay'a verilmek üzere Cumhuriyet
Başsavc ılığına gönderilir.
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(Ekfikra: 2/1/2003-4778/m. 2 ile ve Değiş ik: 19131200314829120 KANUN

md.) Yargıtay Cumhuriyet Başsavc ı lığınca düzenlenen teb- YOnARI
liğname, hükmü temyiz etmeleri veya aleyhlerine sonuç MIJK1
doğurabilecek görüş içermesi halinde samk veya müdafii ile
müdahil, şahsi dAvacı veya vekillerine dairesince tebliğ olu-
nur. ilgili taraf tebli ğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak
cevap verebilir.

(Ek: 191312003-4829120 ind) Üçüncü fıkra uyarınca ya-
pılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 33 inci maddesine
göre ilgililerin dAva dosyasmdan belirlenen son adreslerine
yapılmasıyla geçerli olur.

Yargıtay'ca temyiz isteğinin reddi

MADDE 317 - Madde 317 - (Değ işik: 21/5/1985 - 3206163
md.)

Yargıtay, süresi içinde temyiz dilekçesinin verilmediğini
veya beyanının yapilmadığını, hükmün temyiz edilemez oldu-
ğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığım görürse, temyiz
isteğini reddeder, görmezse incelemesini yapar."

AğIr ceza hükümlerinin tetkikinde duru şma

MADDE 318 - Ağır cezaya müteallik hükümlerde Yar-
gıtay tetkikatım sanığın temyiz dilekçesindeki talebi üzerine
veya dilerse resen duru şma icrası suretiyle yapar. Duru şma
gününden sanığa veya talebi üzerine müdafiine haber verilir.
Sanık duruşmada haz ır olabileceği gibi kendisini vekaletna-
meyi haiz bir müdafi ile de temsil ettirebilir.

Sanık tutuklu ise bizzat ispatı vücut etmek talebinde
bulunamaz.
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KA. NUN	 Duruşmada usul

YOLLAR! MADDE 319- Yarg ı tay'da duruşma raportör aza taraf ın-
dan işin izahı ile başlar. Bu azanın duruşmadan önce raporunu
tanzim ve imza ile dosyaya koymu ş olmas ı lüzımd ır.

Raortör azanın izahatını müteakip Cumhuriyet Ba şsavcıs ı,
Sanık ve müdafii iddialarını beyan ve bunları izah için söz alırlar.
Bunlar aras ında temyizi talep etmiş olan taraf önce dinlenir.
Son söz sanığınd ır.

Yargıtay'ca tetkik edilecek noktalar

MADDE 320- Yargıtay, temyiz dilekçe ve layihas ında irat
olunan hususlar ile temyiz talebi usule ait noksanlardan dolay ı
olmuş ise temyiz dilekçesinde bu cihete dair beyan edilecek
vakı al ğr hakk ında tetkikler yapabileceği gibi hükme tesiri
olacak derecede kanuna muhalefet edilmi ş oldüğunu görürse
talepte mevcut olmasa dahi bu hususu tetkik eder.

313 üncü maddenin ikinci f ıkras ında gösterilen müsteni-
dat-tan ba şka temyiz müddeasm ı teyit için yeniden müstenidat
göstermeğe ltizum yoktur.

Bununla beraber böyle müstenidat arzolunmu şsa kabul
olunur.

Yargıtay'ca hükmün bozulmas ı

MADDE 321 - Yarg ıtay, aleyhine itiraz olunan hükmü
hangi cihetten kanuna muhalif görmü şse o cihetten bozar.

Hükmün bozulmasma sebep olan kanuna muhalefet key-
fiyeti, bu hükme esas olarak tespit edilen vak ıalarda olmuş ise
bu muameleler dahi ayn ı zamanda bozulur;
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Yargıtay'ca davan ı n esasına hükmedilecek haller ve KANUN

karar düzeltmesi 	 YOLtARI

MADDE 322 - (Değişik: 81611936 - 3000 rnd.)

(Değişik: 5134973-1696144 rnd.) Hükme esas olarak tespit
edilen vak ıalara tatbikinde kanuna muhalefet edilmesinden
dolay ı o hüküm bozulmu ş ise Yarg ı tay aşağıda yaz ı l ı olan
hallerde kendisi övas ın ın esasına hükmeder.

1.Vakıanın daha ziyade ayd ınlanmas ı gerekmeden beraa-
te veya dvanin düşmesine yahut aşağı - yukar ı haddi olmayan
sabit bir cezaya hükmolunmas ı icabederse,

2.Yargıtay Başsavc ı lığırun iddiasma uygun olarak suçluya
kanunda yaz ıl ı cezanın en aşa ğı derecesini uygulamay ı uygun
görürse,

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurlar ı ve vasfı ve
cezas ı hükümde doğru gösterilmiş olduğu halde sadece kanu-
nun madde numaras ı yanl ış yazılmış ise,

4.Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun suçun cezas ın
azaltmış ve mahkemece suçluya ceza tyininde art ırma sebebi
kabul edilmemi ş veya yeni bir kanun ile fiil suç say ılmamış
olmaktan dolay ı birinci halde daha az bir cezan ın hükmü ve
ikinci halde hiç ceza hükmolunmamas ı gerekirse,

5. Açıkça tespit edilmiş olan suçlunun doğum ve suç ta-
rihlerine göre ceza tüyininde gerekli indirme yap ılmanu ş veya
yanlış olarak indirme yap ılmış ise,

6. Arttırma veya indirme sonu ceza müddeti veya mikta-
r ın tüyinde maddi hata yap ı lmış ise,

7. Hükmedilmi ş olan ceza yerine Ceza Kanununun 29
uncu maddesince adli tevbih karan verilmesi icabederse,
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KANUN	 8. Ceza Kanununun 29 uncu maddesindeki tertibin göze-
YO[LARI tilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmi ş ise,
(CMUK) 9. (Değişik: 21/5/1985 - 3206/64 md.) Harçlar Kanunu ile

yargılama giderlerine ili şkin hükümlere ve Avukatl ık Kanunu-
na göre düzenlenen ücret tarifesine ayk ırı l ık yapılmışsa.

Sair hallerde Yargıtay işi yeniden tetkik ve hükmolunrnak
üzere hükmü bozulan mahkemeye veya ü derecede diğer civar
bir mahkemeye gönderir.

• Cezayı müstelzim suç daha dün derecedeki bir mahke-
menin görevi dahilinde ise Yargıtay işi o mahkemeye gün-
derebilir.

(532018-3 ile Yürürlükten kaldzr ı l ımş hr) Ceza dairelerinden
birinin karanna karşı Cumhuriyet Ba şsavcıs ı, ilamm kendisine
verildiği tarihten otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz
edebilir.

(532018-5 ile Yürürlükten kald ı rı lmış tı r) Ceza dairelerinin
veya Ceza Genel Kurulunun kararlar ına karşı karar düzeltme
usulü ancak hükmün ve karar ın zat ve mahiyetine do ğrudan
doğruya müessir olmak üzere temyiz dilekçe veya lyihasmda
veya tebliğnamede dermeyan olunan bir hususun ve bunlar
haricinde esas hükme rnüessir noksan ve hatalarm temyizen
nazara al ınmayarak meskütunanh kalmas ı hallerinde cari-
dir.

(532018-3 ile Yürürlükten kaldir ı l ınıştı r) (Değişik: 221517985
- 3206164 rnd.) Karar düzeltilmesini istemek yetkisi Cumhuri-
yet Başsavc ıs ına aittir. Bu talep üzerine Yarg ı tay incelemesi,
as ıl ilnu vermiş olan daire veya Genel Kurulca yap ı l ır. Karar
düzeltme talebinin; dosyan ın mahalline iadesini müteakip
hükmün infaz ı için Cumhuriyet savc ı l ığınca ödeme emri
veya davetiyenin hükümlüye tebli ği veya yakalama müzek-
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keresinin infazına başlandığı tarihten, mahalline gönderil- KANUN

mesi gerekmeyen dosyalar için de Cumhuriyet Ba şsavc ılığı youj ı
tarafından ilgili Cumhuriyet savc ı lığı arac ı lığı ile yapılacak <g
tebligattan itibaren bir ay içerisinde yap ılmas ı gerekir. Ma-
halli Cumhuriyet Savc ısı, bu süre içinde ilgililerin ba şvurusu
üzerine, düşüncesiyle birlikte evrak ı gereği takdir edilmek
üzere Cumhuriyet Ba şsavcılığma gönderir. Ancak bu durum
infaz ın geri bırakılmas ını gerektirmez. Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı
durumu inceleyip düzeltme talebini uygun gördü ğü takdirde
infazm geri b ırakılmas ını derhal mahalline bildirir ve ondan
sonra gereğini yapar. Mahalli Cumhuriyet Savc ısı da re'sen
Cumhuriyet Başsavc ılığma ba şvurarak karar düzeltme isteğin-
de bulunabilir, ancak bu halde bir ayl ık süre kayd ı aranmaz.
Karar düzeltme talebi reddedilirse bir daha karar düzeltme
talebinde bulunulamaz.

Görevşizlik veya yetkisizlik sebebiyle bozulan hükmün
nereye gönderileceği

MADDE 323 - Hüküm, mahkemenin haks ız olarak ken-
disini görevli veya yetkili görmesinden dolayı bozulmuşsa
Yargıtay aynı zamanda işi görevli veya yetkili mahkemeye
gönderir.

Yargıtay'da hükmün tefhimi

MADDE 324 - (Değişik: 211511985 - 3206165 n ı .)

Hüküm, 261 inci madde hükmüne göre tefhim edilir. Bu
mümkün olmadığı takdirde duruşmanın bitiminden itibaren
bir hafta içinde karar verilir.
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KANUN	 Hükmün bozulmasımn diğer sanıklara sirayeti

YOLMRI MADDE 325 - Hüküm, cezan ın tatbikatında kanuna mu-
halefet edilmesinden dolay ı sanık lehine olarak bozulmuşsa
ve bozulan cihetlerin temyiz talebinde bulunamam ış olan
diğer sanıklara da tatbiki kabil olursa bu sanı klar dahi temyiz
talebinde bulumnu şçasına hükmün bozulmas ından istifade
ederler.

Davaya yeniden bakacak mahkemenin hak ve mecbu-
riyetleri

MADDE 326 - (Değiş ik: 211511985 - 3206166 ind.)

Yargıtay'dan verilen bozma karar ı üzerine davaya yeni-
den bakacak mahkeme, ilgililere bozmaya kar şı diyeceklerini
sorar.

Sanık veya müdahil ve vekillerine davetiye tebli ğ oluna-
maması veya davetiye tebliğ olunmas ına rağmen duruşmaya
gelmemeleri nedeniyle bozmaya kar şı beyanlar ı tespit edilme-
miş olsa dahi duruşmaya devam edilerek dava g ıyapta bitirile-
bilir. Ancak sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan
cezadan daha a ğır ise herhalde dinlenilmesi gerekir.

Yargıtay'dan verilen bozma karar ına mahkemelerin ısrar
hakkı vard ır. Israr üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca
verilen kararlara uymak mecburidir.

Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cum-
huriyet Savc ıs ı veya 291 inci maddede gösterilen kimseler
tarafından temyiz edilmi şse yeniden verilen hüküm, evvelki
hülcümle tayin edilmiş olan cezadan daha a ğır olamaz.
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OLA ĞANÜSTÜ IC4NWV YOLLARI

B İRİNCİ BÖLÜM

Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavcıs ının itiraz Yetkisi

Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavc ısının itiraz yetkisi

MADDE 308 - (1) Yarg ıtay ceza dairelerinden birinin
kararma kar şı Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı, re'sen veya
istem üzerine, il5mm kendisine verildiği tarihten itibaren otuz
gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. San ığın lehine
itirazda süre aranmaz.

AÇIKLAMA: Yarg ıtay Cumhuriyet Başsavc ıs ı ' n ın itiraz
yetkisi CMUK'un 322. maddesinin dördüncü fıkras ında dü-
zenlenmiş ti. Bu hüküm, Tasar ıda yer alan "karar düzeltme"

kurumunun ve buna bağlı olarak 339-342. maddelerin Adalet
Komisyonu tarafmdan metinden çıkar ılmas ı üzerine ayrı bir
madde olarak kabul ediLmiştir. "San ık lehine itirazda süre aran-

ınaz" ibaresi de metne bu s ırada eklenmiştir.

Madde gerekçesine göre Genel Kurul, itirazda ileri sürülen
nedenlerle bağlı olmaks ızm kararı usul ve esas yönünden ince-
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OlAĞANÜSTÜ leyecektir. Uygulamada, bu olağanüstü kanun yolunda Ceza
KANUN Genel Kurulu'nun itirazla bağlı olduğu kabul ediliyordutm

YOLLARI

İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma

Kanun yarar ına bozma

MADDE 309 -(1) Hakim veyamahkeme tarafından verilen
ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen
karar veya hükümde hukuka ayk ırılık bulunduğunu öğrenen
(Değişik ibare: 6.72.2006 - 5560/in. 26 ile) Adalet Bakanlığıtm,
o karar veya hükmün Yarg ıtayca bozulmas ı istemini, yasal
nedenlerini belirterek Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ılığına
yazı lı olarak bildirir.

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıs ı, bu nedenleri aynen
yazarak karar veya hükmün bozulmas ı istemini içeren yaz ısm ı
Yargıtaym ilgili ceza dairesine verir.

(3)Yargıtaym ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde
görürse, karar veya hükmü kanun yarar ına bozar.

(4)Bozma nedenleri:

a) 223 üncü maddede tan ımlanan ve davan ın esas ın ı
çözmeyen bir karara ili şkin ise, karar ı veren Mkim veya
mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden
karar verir.

271 YCGK :3011.1999 - 1/276 - 290.
Değişiklikten önce bu fıkrada "Adalet Bakanı" ibaresi yer al ıyor-
du.
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• b) Mahkümiyete ili şkin hükmün, davanm esasm ı çözme- OLAĞANÜSTÜ

yen yönüne veya savunma hakkm ı kald ırma veya kısıtlama INUN

sonucunu doğuran usul işlemlerine iliş kin ise, karar ı veren YOftARI
lükiin veya mahkemece yeniden yap ılacak yargılama sonu-
cuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle
belirlenmiş olan cezadan daha a ğır olamaz.

c) Davan ın esas ını çözüp de mahkümiyet d ışındaki
hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç do ğurmaz ve yeniden
yargılamayı gerektirmez.

d) Hükümlünün cezasmm kald ır ılmasmı gerektiriyorsa
cezan ın kaldırılmas ına, daha hafif bir cezanm verilmesini
gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yarg ıtay ceza dairesi doğrudan
hükmeder.

(5) Bu madde uyar ınca verilen bozma kararına karşı
direnilemez.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un "Yaz ı lı emirle bozma"
baş lıklı 343. maddesinin karşılığı olup Tasarmm 344. madde-
sinde düzenlenmişti.

önceki düzenlemede yer alan, Adalet Bakanı'nın, "hükmün
bozulmas ı için Yargı ta ı,'a Müracaat etmesi için Yargı tay Cumhuriyet
Başsavcı lığına yaz ı l ı ctnir verme" yetkisine, yeni düzenlemede
teriin olarak yer verilmemiştir. Ancak, Yarg ıtay C. Başsavc ı-
ligi, eskisinde olduğu gibi, Bakanlığın istemini aynen yaza-
rak Yargıtaym ilgili ceza dairesine intikal ettirmek zorunda
olduğundan, kurumun niteliğinde bir değişiklik söz konusu
değildir. Madde, CMUK'un 343. maddesine göre bozma ha-
linde verilecek karar ı ve bozmanm sonuçlarını daha ayr ıntılı
olarak düzenlemiştir.

Kanun yararma bozma, ola ğan yasa yollarma başvurul-
maks ızm kesinleşen hükümde, verildiği zaman yürürlükte
bulunan usul veya maddi ceza hukukuna ili şkin hukuka
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OLAĞANÜSTÜ ayk ırıl ıklarm giderilmesi ile sm ırl ı başvurulan olağanüstü bir
KANUN yasa yolu olup, sonradan gerçekleşen yasa değiş ikliklerine
YOLRI dayanılarak bu olağanüstü yasa yoluna ba şvurulamayacağı

gibi, Yarg ıtay'ca da, sonraki yasa değ işiklikleri kanun yarar ına
bozma gerekçesi yap ılamaz.273

Temyizi kabil bir karara karşı sanığın yaptığı itiraz başvu-
msunun temyiz dilekçesi kabul edilerek dosyan ın Yargıtay'a
gönderilmesi gerekirken, itiraz kabul edilerek itiraz merciin-
ce yap ılan inceleme sonucu verilen karar hukuki değerden
yoksun oldu ğundan, hüküm nuihkemesince verilen karar
kesinleşmemiştir; dolayısıyla kanun yarar ına bozma talebine
konu olamaz.274

Hükmün kesinle ş mesinden sonra meydana gelen değişik-
likler kanun yararına bozma istemine konu edilemeyece ğin-
den, kesinleşme tarihinden sonra hükümlüniin ölmesi, Kanun
yararına bozma sebebi say ılmaz.275

Keza, hükümde temel ceza hapis cezas ı olarak belirlen-
dikten sonra, artırım uygulamas ı sonunda sonuç cezan ın adli
para cezas ı olarak yazılmas ı, mahallinde düzeltilmesi mümkün
maddi bir hata olup kanun yararına bozma yolu ile düzeltil-
mesi mümkün değildir.

Maddenin (b) bendi hükmünü, her tür usul i şlemi şeklin-
de değil, sanığın hukuki durumunu etkileyen veya değiştirme
olas ılığı bulunan usul işlemi olarak yorumlamak gerekir; aksini
kabul her türlü yasaya ayk ır ılığı bu kapsamda değerlendirme
sonucunu doğurur ki, bu da yasa yarar ına bozma kurumunun
ve yasa koyucunun amac ı ile ba ğdaşmaz.t6

273 YCGK. 20.9.2005-E.2005/3-99, K.2005/103
2. CD. 02.05.2006 - E. 2005/13798, K. 2006/8903

275 2.CD. 17.04.2006 - E. 2006/2801, K. 2006/7781
276 YCCK 6.06.2006- E.2006/7-156, K 2006/156
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Bu yasa yolu, ülke sath ında uygulama birliğine ulaşı- OLAĞANUSTÜ
lacak, hakim ve mahkemelerce verilen cezaya ili şkisi karar KANUN
veya hükümlerdeki hukuka ayk ınliklar ın, toplum ve birey YOLLARI
açısndan hukuk yararma giderilmesini sa ğlamak amac ıyla
kabul edildiğinden, san ık aleyhine yasa yararma bozma yasa
yoluna başvurulması mümkündür?7

Adalet Bakanmca yasa yararma bozma ba şvurusu üze-
rine, başvuruda yasa yarar ına bozma konusu yap ılmayan
hususlarda yasaya ayk ınlık saptandığı takdirde, bu hukuka
aykırılıklarm, yasa yararma bozma başvurusu yap ılmas ı sağ-
land ıktan sonra istemle ilgili olarak karar verilmesi, bunun
sağlanamanıas ı veya bu nedenlerle yasa yarar ına bozma yasa
yoluna başvurulmamas ı halinde ise, kurulan mahkümiyet
hükümlerinin aleyhe sonuç do ğurmamak üzere yasa yararma
bozulmas ına karar verilmesi gerekecektir.2'

Maddede 5560 say ıli kanunla değ işiklik yap ılmıştır. Bu
değişiklikle maddenin birinci fıkras ında yer alan "Adalet Baka-
n ı" ibaresi, adalet Bakanl ığı olarak değ iştirilmiştir. Değişiklik
gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir.

.52 72 sayı lı 309. maddesi, n ıülga 2422 say ı lı Ceza Muhakeme-
larI Usulü Kanunu'nun 343. maddesinin karşı lığı olarak düzenlennıiş
ise de, bu müessesenin, yeni Kanundaki adı ve içeriğinin düzenleniş
biçimi itibariyle, Yargı tay Cumh ı criyet Başsavcı lığı 'na yap ı lacak söz
konusu yaz ı lı bildiri nıin bizatihi Adalet Bakan ı 'nca yerine getiril-
mesinin zontulu olmad ığı anlaşılmaktad ı r. Keza, "Kanun yaranna
bozma" n ıüessesesinin daha etkin ve h ızlı işletilebilmesi, Mkim veya
mahkenıe tarafindan verilen ve is tinaf veya temyiz incelen ıesinden
geçnıeksizin kesinleşen karar veya hük ı inı lerdeki hukuka aykınlıklan ıı
derim! giderilebiln ıesini sağlamak bak ı m ı ndan da,.Yarg ı tay Cumhu-
riyet Başsavcı lığı 'na bu konuda yap ı lacak yaz ı l ı bildirinı in bizzat
Adalet Bakan ı tarafindan değil, Adalet Bakanlığı taraJindan yerine
getirilebilmesine imkdn tan ı nnıasına ihtiyaç duyuln ıaktadır."

YCGK 14.06.2005 - Eve S 55/64 sayıl ı kararı .
YCGK 4.07.2006 - E. 2006/2- 185, K. 2006/175.
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oı.AĞANÜSrÜ	 Yarg ıtay Cumhuriyet Ba ş savcıs ımn kanun yarar ı na
KANUN başvurması

YORAR İ MADDE 310 - (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki,
ayn ı maddenin dördüncü fıkrasm ın (d) bendindeki hallere
özgü olmak üzere ve kanun yarar ına olarak re'sen Yargıtay

-	 Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı tarafından da kullanılabilir.

(2) 309 uncu madde gere ğince (Değiş ik ibare: 6.12.2 006
- 5560/m. 26 ile) Adalet Bakanl ığı229 tarafından başvurulduğun-
da bu yetki, artık Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavc ıs ı tarafmdan
kullanılamaz.

AÇIKLAMA: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Yarg ı-
tay Cumhuriyet Başsavc ısma kanun yararına bozma isteminde
bulunma yetkisi tanımamıştı.

Maddeye göre, Adalet Bakanına tüm hukuka ayk ırılıklar
bakmundan tan ınan "kanun yararına bozma istemi"nde bulunma
yetkisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıs ı 'na, 309. maddenin
dördüncü f ıkras ınm (d) bendinde belirtilen bozma neden-
leriyle sinirli olarak tanınmıştır. Yani Yargıtay Cumhuriyet
Başsavc ıs ı, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden
kesinleşen bir mahkümiyet hükmünde, "hükünzlün ı in cezas ı n ın
kaldınimasım veya daha Juıfif bir cezan ın verilmesini" gerektiren
bir hukuka aykır ı lık bulunduğunu öğrendiği takdirde kanun
yaranna bozma başvurusunda bultınabilecektir; diğer hukuka
ayk ırılık hallerinde böyle bir yetkisi yoktur. Ancak, durumu
Bakanlığa bildirmek suretiyle bu yetkinin Bakan taraf ından
kullanılmas ın ı tahrik edebileceğinde kuşku yoktur. Ayrıca
Adalet Bakan ı tarafından kanun yararma bozma istenmi şse,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu yetkisini artık kullanamaz;
Bakanın istemini Yargıtaya intikal ettirmek zorundad ır.

229 Değişiklikten önce bu fıkrada "Adalet Bakan ı" ibaresi yer al ıyor-
du.
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• Maddenin ikinci fıkrasmda 5560 sapl ı kanunla değişik- oLS}üsrü
lik yapılarak "Adalet Bakan ı" ibaresi "Adalet Bakanl ığı" olarak KANUN

değiştirilmiştir. Değişiklik gerekçesiyle ilgili olarak m. 309 yO ı R İ
açıklamasmda ,'er verilen değişiklik gerekçesine bak ınız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamamn Yenilemnesi

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri

MADDE 311 - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanm ış
bir dava, aşağıda yanlı hallerde hükümlü lehine olarak yar-
gılamanm yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:

a) Duruşmada kullamlan ve hükmü etkileyen bir belgenin
sahteliği anlaşıhrsa.

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tamk veya bilirkişi-
nin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kas ıt veya
ihmal ile gerçek d ışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği
anlaşılirsa.

c) Hükme katılmış olan hakiinlerden biri, hükümlünün
neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasmı
veya bir ceza ile mahkümiyetini gerektirecek biçimde görev-
lerini yapmada kusur etmiş ise.

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne da-
yand ırilmış olup da bu hüküm kesinle şmiş diğer bir hüküm
ile ortadan kaldırılmış ise.

e)Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar
yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önü-
ne ahnd ıklarmda sanığın beraatini veya daha hafif bir cezay ı
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OLAĞANÜSTÜ içeren kanun hükmünn uygulanmas ı ile mahküm edilmesini
KANUN gerektirecek nitelikte olursa.

YOLlARI f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarm ı ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleş menin veya eki protokollerin ihlali
suretiyle verildiğinin ve hükmün bu ayk ırılığa dayandığmın,
Avrupa Insan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla
tespit edilmiş olmas ı. Bu halde yarg ılamanın yenilenmesi, Av-
rupa Insan Haklar ı Mahkemesi karar ının kesinleş tiği tarihten
itibaren bir yıl içinde istenebilir.

(2) Birinci fıkranm (t) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde
Avrupa Insan Haklar ı Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile,
4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa Insan Haklar ı Mahkeme-
sine yap ılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkmda
uygulanır.

AÇIKLAMA: Hükümlü lehine yarg ılamanın yenilen-
mesi nedenleri CMUK'un 327. maddesinde beş bent halinde
sayılmıştı. 23.01.2003 tarih ve 4793 say ıl ı Kanunla maddeye
eklenen 6. fıkra ile; "ceza hükmünün İİ-fAS hükümlerinin veya
eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin AİHM nin kesinleş miş
kararıyla verilmiş olduğunun tespit edilmiş olmas ı" yeni bir neden
olarak öngörülmüştü.

Maddede yer alan yarg ılamanın san ık lehine yenilenmesi
nedenleri ile 327. maddede say ılan nedenler ayn ıd ır. Bununla
birlikte iki noktaya işaret edeli ın. Ilki, kabahatlerle ilgili ileri
sürülebilecek olay ve delilleri gösteren CMUK'un 327. mad-
desinin beş inci bendinin son cümlesinin bu maddeye alinma-
mış olmas ıdır. İkincisi, birinci fıkran ın (f) bendinde yer alan
"hükmün bu aykınlzğa dayandığı n ı n" ibaresi 327. maddede yer
alınıyordu. Adalet Komisyonu Raporunda, bu ibarenin"bende
açıkl ık getirmek amac ıyla eklendiği" ifade edilmiştir.

Diğer taraftan maddenin birinci fikrasmın (t) bendinde
belirtilen nedene dayal ı olarak yarg ılamanın yenilenmesi
isteminde bulunulabilmesi 4.2.2003 tarihi ile s ın ırlandırılmış-
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tır. Bu tarihten önce kesinle şmiş olan AİHM kararlarına veya OLAĞANÜSTÜ

AIHM ne bu tarihten önce yap ılmış başvurulara dayanılarak KANUN

yargılamanın yenilenmesi istenemeyecektir. 	 YOLLARi

Adil yarg ılanma hakk ıyla ilgili, Avrupa İnsan Haklar ı
Sözleşmesi'ne Ek 7 Nolu Protokol ile de, sonradan ortaya çıkan
bir demden adli hataya düşüldüğünün anlaşılması halinde,
kesinleşmiş ceza mahkumiyetini içeren hüküm iptal edilmi ş
bile olsa, yeni delilin zamanında ortaya ç ıkmamış olmasmda
kendisinin sorumluluğu bulunmas ı hariç, tazminat ödenmesi
kabul edilmiştir.'

İnfaz ın geri b ırakılmas ı veya durdurulmas ı

MADDE 312 - (1) Yarg ılamanın yenilenmesi istemi hük-
mün infazm ı ertelemez. Ancak mahkeme, infazm geri b ırakıl-
masma veya durdurulmasına karar verebilir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 328. maddesinin
günümüz Türkçesiyle yeniden düzenlenmesinden ibaret olup
uygulama aç ısından bir yenilik ve de ğişiklik getirmemiştir.

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan haller

MADDE 313 - (1) Hükmün infaz edilmi ş olmas ı veya
hükümlünün ölümü, yarg ılamanm yenilenmesi istemine
engel olmaz.

j}IAS'a Ek 7 Nolu Protokol'un "adli hata halinde tazminat hakk ı"
başlığım taşıyan 3. maddesi şöyledir:

"Yeni veya yakın zamanda ortaya ç ıkan bir deliden adl ı hataya da-
şüldüğünün anlaşı lması üzerine, kesin ceza mahkumiyetinin daha son-
ra iptal edilmesi veyahut ilgilinin affa uğraması halinde bu mahkumiyet
sonucu bir cezaya çarptınlm ış kişiye, bilinmeyen delilin zaman ında or-
taya çıkmam ış olmasmdan tamamen veya k ısmen sorumlu bulunduğu
hususunun kan ı tlandığı haller dışı nda, ilgili devletin yürürlükteki ya-
sas ı ve usulü uyarınca bir tazminat ödenir."
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	OtMANÜSIİ]	 (2) Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın
KANUN yenilenmesi isteminde bulunabilirler.

	

YOLLARI	 (3) İkinci fılcrada say ılan kişilerin yokluğu hAlinde, Adalet
Bakanı da yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 329. maddesinin kar-
şılığı olup Adalet Bakan ı'na yargılamanın yenilenmesi hakkı
tanınmas ı maddenin getirdiği bir yeniliktir. Bu yetki, ölenin,
maddenin 2. fıkrasmda sayılan yakmlarmdan hiçbiri yoksa
kullanılabilir.

Sanık veya hükümlünün aleyhine yarg ılamanın yeni-
lenmesi nedenleri

MADDE 314 - (1) ICesinleşen bir hükümle sonuçlanm ış
olan bir dava aşağıda yazılı hAllerde sarulc veya hükümlünün
aleyhine olarak yarg ılaman ın yenilenmesi yolu ile tekrar
görülür:

a) Duruşmada sanığın veya hükümlüntkn lehine ileri sü-
rülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliği anlaşı l ırsa.

b) Hükme katılmış olan hAkinılerden biri, aleyhine ceza
kovuşturmasmı veya bir ceza ile mahkümiyetini gerektirecek
nitelikte olarak görevlerini yapmada san ık veya hükümlü
lehine kusur etmiş ise.

c) San ık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hAkim
önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda bulunmuşsa.

AÇIKLAMA Maddede yer alan san ık veya hükümlü aley-
hine yargılaman ın yenilenmesi nedenleri, CMUK'a göre daha
s ınırlıd ır. CMUIC'un 330. maddesinde yer alan yemin verilerek
dinlenmiş bir tanık veya bilirkişinin sanık veya hükümlü lehine
kas ıt veya ihmal ile gerçeğe aykırı tan ıklık yapmas ı veya oy
verdiğinin anlaşılmas ı hali, maddeye al ınmamıştır.
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Aleyhe yargılamanın yenilenmesi, kesin hükmün önleme OLAĞANÜSTÜ
etkisinin istisnalarından birini oluşturmaktad ır. Sanık aleyhine XANUN
olması nedeniyle, aleyhe yenileme sebepleri oldukça sm ırh yollAR ı
tutulmuştur.

Aleyhe yargılaman ın yenilenmesi, İHAS'a Ek 7 Nolu
Protokol ile de kabul edilmi ştir. Söz konusu Protokolün 4.
maddesinin 1. fıkrasmda iki kez yarg ılanma yasağı "ne bis
in idem" kuralma yer verilmi ş, ikinci fıkrada da bu kuralm
istisnas ı düzenlenmiştir.

2. fıkra şöyledir: "yeni ve yakın zamanda ortaya çıkanlan delil-
Jetin veya önceki iş lem lerde davan ın sonucunu etkileyebilecek esasl ı
kusurun varlığı durumunda ilgili devletin ceza yargılamas ı usulü ve
yasasuıa uygun olarak davan ın yeniden açılmasın ı engellemez."

İHAS Ek 7 No'lu Protokol nt 3 ve 4; CMK m. 141/2

Yargılaman ın yenilenmesinin kabul edilmeyece ği hal

MADDE 315 -(1) Kanun ım aym maddesinde yer alm ış
smır içinde olmak üzere cezanın değiştirilmesi amac ıyla
yargılamanm yenilenmesi kabul edilemez.

(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol
varsa, yargılamanm yenilenmesi yoluna gidilemez.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 331. maddesinin kar-
şıliğıdır.

Madde, kanun hükmünde öngörülen alt ve üst s ınırlar
içinde kalan cezanm değ iştirilmesi, artırılmas ı veya eksiltil-
mesi amac ıyla yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunu-
lamayacağmı düzenlemektedir. Maddenin ikinci f ıkras ında,
hükümdeki hatamn başka bir olağan kanun yoluyla gideril-
mesinin mümkün olmas ı halinde yargılamanın yenilenmesinin
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OLAĞANÜSTÜ istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu fıkra hükmü yeni
KANUN düzenlemedir.

YOLLARI

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü ko şul-
lan

MADDE 316 -(1) Bir suç iddias ına dayand ırılan yenileme
istemi, ancak bu fiulden dolay ı kesinleşmiş bir mahkümiyet
hükmü verilmiş veya mahkümiyeti gerektirecek nitelikte kuv-
vetli delil bulunmamas ı dışmda bir nedenle ceza soru ş turma-
sina başlanamamış veya sürdürülememişse kabul edilebilir.
Bu madde, 311 inci maddenin birinci f ıkras ıııın (e) bendinde
yazdı halde uygulanmaz.

AÇIKLAMA: Madde, bir suç iddiasına dayand ırılan ye-
nileme isteminin kabul edilme ko ş ullarım düzenlemektedir.
Maddeye göre, bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi,
ancak bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir hüküm bulunmas ı veya
bu fiil hakkında kuvvetli delil bulunmamas ından başka bir
nedenle ceza soruşturmas ına başlanamam ış veya başlanan
soruşturma veya kovu şturmaya devam edilememiş olmas ı
hallerinde kabul edilebilecektir. Bu düzenleme, CMUK un 332.
maddesinin günümüz Türkçesiyle ifade edilmesinden ibaret
olmakla birlikte maddenin birinci fıkrasmın son cümlesi bu
kurala esneklik kazand ırmaktad ır.

Yenileme istemi hakk ında uygulanacak hükümler

MADDE 317 -(1) Kanun yollarma başvurma hakkındaki
genel hükümler, yargılamanm yenilenmesi istemi hakkmda
da uygulanır.

(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal neden-
leri ile dayandığı delilleri içerir.

AÇIKLAMA: Bu madde, CMUK'un 333 ve 334 maddele-
rinin, tek bir madde halinde ve günümüz Türkçesiyle yeniden
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OLAĞANÜSTÜ

KANUN

YOLLARI

ifade edilmesinden ibaret olup içerik bak ımmdan bir değişiklik
söz konusu değildir.

CMK m. 260- 266'ya bakm ız.

Yenileme isteminin kabule de ğer olup olmadığı kararı
ve mercii

MADDE 318 -(1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hük-
mü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule
değer olup olmadığına karar verir.

(2)303 üncü madde gereğince Yargıtaym doğrudan hü-
küm kurduğu hAllerde de hükmü vermi ş olan mahkemeye
başvurulur.

(3)Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup
olmadığına dair olan karar, duruşma yapılmaks ızm verilir.

AÇIKLAMA: Madde, yarg ılamanın yenilenmesi iste-
minde bulunulacak mahkemeyi ve istemin kabule de ğer olup
olmadığı hususunda verilecek karar ın usulünü göstermekte-
dir. Bu hüküm, CMUK'un 335. maddesinin üç f ıkra halinde
günümüz Türkçesiyle yeniden ifade edilmesinden ibaret olup
içerik bak ımmdan onunla ayn ıd ır..Uygulama aç ıs ından da bir
değişiklik söz konusu değildir.

Yargılamanın yenilenmesi istemi, hakimin görevini
yapmasında suç işlediği iddias ına (nt 311/1-c ve 314/1-b)
dayand ırılmış ise sorun "Jiakiinin davaya bakarnamas ı ve reddi"ne

ilişkin hükümlere göre çözülecektir.

Bu maddenin uygulanmas ında, hükmü veren hakim
bakımından davaya bakma yasa ğı vard ır (CMK nt 23/3'e
bakmız).

CMK m. 22, 23/3, 303, 311, 314'e bak ınız.
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OtA ĞANÜSTIİ	 Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi neden-
KANUN leri ve kabulü halinde yap ılacak işlem

YOLLARI
MADDE 319 - (1) Yarg ılaman ın yenilenmesi istemi,

kanunda belirlenen şekilde yap ılmamış veya yarg ılamanın
yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemi ş
veya bunu doğrulayacak deliller aç ıklanmamış ise, bu istem
kabule değer görülnıeyerek reddedilir.

(2)Aksi halde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diye-
ceği varsa yedi gün içinde bildirmek üzere Cumhuriyet Savc ıs ı
ve ilgili tarafa tebliğ olunur.

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebi-
lir.

AÇIKLAMA: Maddeye göre, inceleme sonunda verilecek
kararlar, "istemin kabule değer görülmemesi sebebiyle reddi" ve
"istemin kabule değer görülmesi" kararlarid ır. Bu düzenleme
CMUK nun 336.. maddesine paraleldir. Ancak CMUK'un
340. maddesinde, söz konusu kararlara kar şı acele itiraz yolu
öngörülmüştü.

CMK m. 260,261,262,263,267,268,313,317,318, 320,321,
322, 323'e bak ıntz.

Delillerin toplanmas ı

MADDE 320 - (1) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi
istemini yerinde bulursa delillerin toplanmas ı için bir naip
hakinıi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebilece ği
gibi; kendisi de bu hususlar ı yerine getirebilir.

(2) Delillerin mahkemece veya naip hakim tarafından veya
istiııabe suretiyle toplanmas ı s ırasında, soruşturmaya ilişkin
hükümler uygulan ır.
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(3) Delilerin toplanmas ı bittikten sonra Cumhuriyet Sa y- OLAĞANÜSTÜ

c ısı ve hakkında hüküm kurulmu ş olan kişiden yedi günlük KAMUN
süre içinde görü ş ve düşüncelerini bildirmeleri istenir. 	 yoaAg ı

AÇJKLAMA: Madde, yarg ılamanm yenilenmesi istemi-
nin kabule değer görülmesi üzerine delillerin toplanmas ın ı ,
bu s ırada uygulanacak usul kurallar ın ı göstermektedir. Bu
Düzenleme CMUK'un 337. maddesine paraleldir.

CMK m. 157, 169, 319, 321, 322 ve 323'e bak ınız.

Yenileme isteminin esass ız olmas ından dolay ı reddi,
aksi takdirde kabulü	 -

MADDE 321 - (1) Yarg ılamanın yenilenmesi isteminde
ileri sürülen iddialar, yeterli derecede do ğrulanmaz veya 311
inci maddenin birinci f ıkrasmm (a) ve (b) bentleri ile 314 üncü
maddesinin birinci f ıkras ının (a) bendinde yaz ılı hallerde işin
durumuna göre bunların önce verilmiş olan hükme hiçbir etkisi
olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi istemi esass ız
olmas ı nedeniyle duru şma yapilmaks ızın reddedilir.

(2)Aksi halde mahkeme, yarg ılamanın yenilenmesine ve
duruşmanın aç ılmas ına karar verir.

(3)Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yo-
luna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Maddeye göre, verilecek kararlar, "istemin
esass ı z olmas ı nedeniyle reddi" ve "yarg ılannıan ın yenilenmesi ve
duruş ma açı lmas ı" kararlarıd ır. Bu kararlara karşı itiraz yolu-
na başvurulabilir. Bu düzenleme CMUK'un 338. maddesine
paraleldir.

CMK m. 311, 314, 319, 320, 322 ve 323'e bak ınız.
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	OLAĞANÜSTÜ	 Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelen-
KANUN mesi
Y011ARI MADDE 

322 - (1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden
duruşma yapmaks ızm gerekli delilleri toplad ıktan sonra hü-
künılünün beraatine veya yargilamanm yenilenmesi isteminir ı
reddine karar verir.

(2) Diğer hallerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil
varsa Cumhuriyet Savc ıs ı'nın uygun görüşünü ald ıktan sonra
duruşma yapmaks ızm hükümlünü ıı derlı M beraatine karar
verir.

(3) Mahkeme beraat karar ı ile beraber önceki hükmün
ortadan kald ırılmasm ı da karar altına al ır.

(4)Yargilamanm yenilenmesi isteminde bulunan kimse is-
terse, gideri Devlet H4zinesine ait olmak üzere önceki hükmün
iptaline iliş kin karar Resmi Gazete ile ilan olunaca ğı gibi mah-
kemenin takdinine göre di ğer gazetelerle de ilan edilebilir.

AÇIKLAMA: Madde, duruşma yap ılmaks ızın yargı la-
manm yenilenmesinin sonuçland ırılacağı iki istisnai durumu
göstermektedir. Bunlardan ilki hükümlünün ölmüş olmas ıd ır.
Ikincisi ise mevcut delillerin, yeniden delil toplanmasına gerek
olmaks ızm hükümlünün derhal beraatine karar verilebilecek
aç ıklık ve nitelikte olmas ı halidir. Bu son durumda duru şma
yap ılmaks ızm karar verilmesi, C. Savas ı'nm uygun görü ş bil-
dirmesine bağ l ıd ır. Bu düzenleme CMUK'un 339. maddesine
paraleldir.

CMK m. 321'e bakmız.
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Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm	 OLAĞANÜSTÜ

KANUN
MADDE 323 -(1) Yeniden yap ılacak duruşmasonucunda

mahkeme, önceki hükmü onaylar veya hükmün iptali ile dava
hakkmda yeniden hüküm verir.

(2)Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün lehine
olarak yap ılmışsa, yeniden verilecek hüküm önceki hükümle
belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezay ı içeremez.

(3)Yargılamanm yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza
veriinesine yer olmad ığı kararmm verilmesi halinde, önceki
mahkümiyet kararmm tamamen veya k ısmen infaz edilmesi
dolayısıyla kişinin uğradığı maddi ve manevi zararlar bu Ka-
nunun 141 ilâ 144 üncü maddeleri hükümlerine göre tazmin
edilir.

AÇIKLAMA: Bu düzenleme CMUK'un 341. maddesine
paralel olmakla beraber, beraat veya ceza verilmesine yer
olmadığma karar verilmesi halinde, kişinin uğradığı zararın
tazmin edileceğine ilişkin üçüncü f ıkra bu Kanunla getirilen
bir yeniliktir.

CMK m. 319, 320, 321'e bakm ız.
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BIRINCI KISIM

YARGILAMA GIDERLERI

Yargılama giderleri

MADDE 324 - (1) Harçiar ve tarifesine göre ödenmesi
gereken avukatlık ücretleri ile soru ş turma ve kovuşturma
evrelerinde yargılamanm yürütülmesL amac ıyl4 Devlet Ha-
zinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yap ılan
ödemeler yargılama giderleridir.

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere
yüklehleceği gösterilir.

(3) Giderlerin miktar ı ile iki taraftan birinin diğerine
ödemesi gereken paranin miktar ım mahkeme başkanı veya
hakim belirler.

(4)Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harç-
lar Kanunu hükümlerine göre; ki şisel haklara ilişkin kararlar,
9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve ma Kanunu hükümlerine
göre yerine getirilir.

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık,
mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri,
yargılama gideri say ılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesir ıce
karşılanır.
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YARGILM	 AÇIKLAMA: Maddede, yarg ılama giderlerinin tan ımı,
G İ DERLERi kapsam ı, belirlenmesi, kime ve nas ıl yükletileceği ve yerine

getirilme usulü tereddüde yer vermeyecek şekilde aç ıklan-
mış tır.

Sanığın mahkum olmas ı halinde, vekaletnamesi bulunan
bir avukatın hukuki yard ımmdan yararlanan veya kendilerini
vekille temsil ettiren katılan lehine ödenmesine karar verilen
vekalet ücreti yarg ılama giderlerindendir. Bu ücretin vekil
adına değil, davanın tarafı olan katılan ad ına hükmedilmesi
gerekir?ı

Son fıkrada geçen bilmeyen" ibaresi ile merammı
anlatacak kadar Türkçe bilmemek; "Engelli olan" ibaresi ile
de sağır ve dilsizler kastedilmektedir. Bu konuda 202. madde
açıklamasına bakmız.

Mahkümiyet hükmünde de ğ iş iklik yarg ı lamas ında,
hükümden sonra yürürlüğe giren yasanın daha lehe sonuç
doğurduğunun saptanmas ı nedeniyle suçla ilgili olarak ku-
rulacak yeni hükümde, suç eşyasmm müsaderesi veya iadesi
ile yargılama giderleri gibi hususlarm da karar altına alınmas ı
gerekir2.

CMIC m. 150/l'e, 325,326 ve 327ye; 5320/m. 13'e; Av Km.
163,164,168,176- 180'e; TBB Avukatl ık Asgari Ücret Tarifes i m
13 ve CMK Ücret Tarifesi'nin 2 ve 7. maddelerine bakm ız.

Sanığın yükümlülüğü

MADDE 325 - (1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mah-
küm edilmesi halinde, bütün yarg ılama giderleri san ığa
yüklenir.

YCGK 22.6.2004 tarih ve E. 2004/1- 122, K. 2004/143,
YCGK'nın 7.02,2006 - E. 2006/1041, K. 2006/12.
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(2) (Değişik fıkra: 6.12.2006 - 5560/m. 27 i1e) 3 Hükmün YARGIINM
açıklanmasmm geri b ırak ılmas ı ve cezan ın ertelenmesi halle- GiDERLER İ
rinde de birinci fıkra hükmü uygulan ır.

(3) Yargılaman ın değişik evrelerinde yap ılan araştırma
veya işlemler nedeniyle giderler nieydana gelmi ş olup da,
sonuç san ı k lehine ortaya ç ıkmış ise, bu giderlerin sanığa
yüklenmesinin hakkaniyete ayk ır ı olaca ğı anla şıld ığmda
mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine
yüklenmesine karar verir.

(4)Hüküm kesinleşmeden san ık ölürse, mirasç ılar gider-
leri ödemekle yükümlü tutulmazlar.

AÇIKLAMA: Madde, mahkumiyet halinde, yarg ılama
giderlerinde sanığın yükümlülüğünü düzenlemektedir. Mad-
deye göre yargılama giderlerinin sanık tarafından ödenmesi
mahkümiyet koşuluna bağlid ır. Güvenlik tedbirine hükmedil-
mesi ve cezanın ertelenmesi hali de mahkümiyet gibi mütalaa
edilecektir.

Maddenin ikinci fıkras ı 5560 say ılı kanunla, hükmün aç ık-
lanmasmm geri b ırakılmas ı müessesesinin uygulanmasmda
yargılama giderlerine ili şkin olarak doğabilecek tereddütle-
rin giderilmesi amac ıyla değiş tirilmiş tir. Yap ılan değişiklikle
ftkraya "hükmü,, açıklanmas ın ı n geri b ırakı lnrns ı" ibaresi eklen-
miştir.

CMK m. 223/5, 6, 325 ve 327ye; TCK m. 51'e bakm ız.

Bağlantılı davalarda giderler

MADDE 326 - (1) Birden çok suçtan dolay ı aleyhinde
kovuş turma yap ılmış olan kimse, bunlarm bir k ısmuıdan mah-

Değ işiklikten önce 325. maddenin ikinci f ıkras ı şöyle idi: "(2) ü-
zamn ertelenmesi halinde de birincijikra hükmü uygulan ır."
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YAR6RM	 1<0m olmuş ise, beraat ettiği suçların duruşmasmin gerektirdiği
G İ DERLIRi giderleri ödemekle yükümlü değildir.

(2) iş tirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahküm
edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri yargılama giderleri ayn
ayrı yükletilir.

AÇIKLAMA: Madde, hakkında birden fazla suçtan dolay ı
kamu davas ı açılanlar ile iştirak halinde işlenen suç nedeniyle
birlikte yargılanan kimselerin, yarg ılama giderlerinden sorum-
luluklarm ı düzenlemektedir.

Bu hükme göre, sanık mahküm olduğu suçlar nedeniyle
gerçekleşen yarg ılama giderlerinden sorumlu olup beraatle
sonuçlanan suçlar nedeniyle yapılm ış yargılama giderleri ken-
disine yükletilemez. iştirak halinde işlenen suçlar nedeniyle
sorumluluk kişisel olup mahkümiyet koşuluna bağhd ır.

CMK rn. 8- 11'e, ve 325'e; TCK m. 37- 41'e bakmiz.

Beraat veya ceza verilmesine yer olmad ığı kararı veril-
mesi halinde gider

MADDE 327 -(1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine
yer olmad ığına karar verilen kişi, sadece kendi kusurundan
ileri gelen giderleri ödemeye mahküm edilir.

(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kald ığı giderler,
Devlet I-lazinesince üstlenilir.

AÇIKLAMA: Bu hüküm, yarg ılama giderlerinin mahkü-
miyet koşuluna bağlanmış olmas ı ilkesinin do ğal bir sonucu-
dur. Ancak kişi kendi kusurlu davran ışlarıyla bazı giderlerin
yap ılniasma neden olmusa, beraat karar ı verilmiş olsa da bu
giderlerden sorumlu tutulmu ştur.

CMK m. 223/2,3,4; 324,
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Karşı lıkl ı hakaret hMlerinde gider	 Y4RG İ [M

MADDE 328 -(1) Kar şılıklı hakaret hMlerinde taraflardan GIDERLERI
biri veya her ikisi hakkmda ceza verilmesine yer olmadığı ka-
rarmm verilmesi; bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri
karşılamaya mahküm edilmelerine engel olmaz.

AÇIKLAMA: Madde, CMUK'un 410. maddesine paralel
olarak düzenlenmiştir.

TCK m, 129/3; CMI< m. 223/3,4; 324, 325'e bakınız.

Suç uydurma ve iftira gibi hMlerde gider

MADDE 329 - (1) Suç uydurup iftirada bulundu ğu sabit
olan kimse, bu nedenle yap ılmış giderleri ödemeye mahküm
edilir.

AÇIKLAMA: Bu madde CMUK'un 411. maddesinden
farklı bir şekilde düzenlenmiş olup kapsam itibariyle daha
dard ır.

TCK m. 267 ve 271'e; CMK m. 324 ve 325'e bak ınız.

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider

MADDE 330- (1) Kanun yollarından birine başvuran taraf
bu başvurusunu geri almasmdan veya başvurunun reddolun-
masmdan ileri gelen giderleri öder. Kanun yollanna ba şvuran
Cumhuriyet Savc ıs ı ise, sanığm ödemek zorunda bulunduğu
giderler Devlet 1-Jazinesine yükletilir.

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi k ısmen kabul olunmuş
ise, mahkeme uygun gördü ğü şekilde giderleri bölü ştürür.
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YARG İ LM

	

	 (3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duru ş ma
Gİ DERtiR İ hakk ındaki yarg ılamanın yenilenmesi isteminden ileri gelen

giderler hakkmda da ayn ı hüküm geçerlidir.

(4) Eski hale getirme isteminden doğan giderler, has ım
tarafm ın esassız karşı koymas ından meydana gelmiş değilse,
bu istemi ileri sürene yükletilir.

AÇIKLAMA: Madde, kanun yoluna ba şvuranm istemini
geri almas ı veya istemin reddedilmesi halinde, bu nedenle
doğan giderlerin ödenmesini düzenlemektedir.

Madde gerekçesinde yap ılan açıklamalar, uygulay ıc ılar
açısmdan yararli olaca ğı düşüncesiyle aşağıya almm ıştır.

"Kanun yollar ı ndan birine başvuran, bu ba şvurunun geri
al ınmas ı veya isteminin reddi halinde giderleri öder; kanun yollar ı na
Cumhuriyet Savc ısı başvurmuşsa, sanığın ödemek zorunda bulun-
duğu giderler Devlet Hazinesine yük! etilir.

Gerçekleşen giderler:

1.Katılan veya onun ad ına avukatı nca kanun yoluna başvuru!-
muş olup da başvuru geri al ı nmış veya istem reddedil ınişse katı lana,
kabul edilııı işse sanığa yükletüir.

2. San ık veya onun adına avukatı n ın başvurmas ı geri alınmış
veya istem reddediln ı işse sanığa, san ığı n yasal temsilcisinin veya
eşinin başvuruyu geri aln ıalan veya başvurulann ı n reddi halinde
kendilerine, gerek san ık ve avukatı n ın gerek yasal temsilcisi veya
eşinin istemleri kabul edilmişse Devlet Hazine yükletilir.

3. Cunıhuriyet Savcıs ı kanun yoluna ba şvurusunu gen alm ış
veya san ık lehine başvurusu ret veya kabul, san ık aleyhine başvurusu
reddedÜmişse Devlet Hazinesine, san ık aleyhine başvurusu kabul
edilmişse sanığa yük! etilir.

4. Kanun yoluna başvuran ın isteminin bir bölümü kabul
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olunmu şsa mahkeme kabul ve reddolunan bölümlerin önemini de YARG İ LN
gözeterek gideri taraflar aras ında bölü ş türebileceği gibi, bir taraJi GiDERiER İ
gideri ödemekten bağışık da tutabilir.

5. Hükümlü veya avukatın ı n lehe yargı laman ın yenilenmesi
istemi, kabule değer olmamas ı veya esass ı z olmas ı nedenleri yle
reddolunmu ş veya önceki hükmün onaylanmasma karar verilmişse
giderler hükümlü ye, ölen hükümlü için e ş i, üstsoyu altoyu veya
kardeş lerinin başvurulan reddolun ınuşsa kendilerine, kabulü ile
beraate karar verilmişse Devlet Hazinesine yükletilir.

6.Aleyhe yargı laman ın yenilenmesinin kabulü ile mahkümiyete
karar verildiğinde sanığa, reddi durumunda ise Devlet Hazinesine
yükletilir.

Yargı laman ın yenilenmesi isteminin kabulü ile sonuçta daha az
cezaya hükmolunmu şsa mahkemece giderler bölü ştürülür.

Eski hflle getirme isteminden kaynaklanan giderler kural olarak
istemde bulunana yükletilir. Ancak buna, kar şı taraJin esasa dayan-
mayan karşı koymas ı neden olmuşsa isten ı de bulunana değil karşı
tarafa ödettirilir,"
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ÇEŞİTLİ FIÜKÜMLER

Adli tatil

MADDE 331 - (1) Cza i şJerinigren makam ve mahke-
meler her y ıl ağustosun birinden eylülün beşine kadar tatil
olunur.

(2)Soruşturma ile tutuklu işlere iliş kin kovuşturmalar ın
ve ivedi say ılacak diğer hususlarm tatil süresi içinde ne suretle
yerine getirileceği, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca
belirlenir.

(3)Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yarg ıtay
yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçlarrn Muha-
keme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini
yapar.

(4)Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin
bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

AÇIKLAMA: Maddenin üçüncü f ıkras ında sözü edilen
Meşhud suçlarm Muhakeme Usulü Kanunu 23.03.2005 tarih
ve 5320 say ılı kanunun 18. maddesiyle yürürlükten kald ırılmış
olduğundan, bu fikran ın söz konusu Yasa bakunmdan uygu
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lanmas ı söz konusu değildir. Dolay ıs ıyla adli tatil süresince ÇI Ş iTU
bölge adliye mahkemeleri ve Yarg ıtay, yalnız tutuklu hüküm- HÜKÜMLER
lere ilişkin işlerin incelemesini yapacakt ır.

Bilgi isteme

MADDE 332 - (2) Suçlar ın soruşturma ve kovuşturmas ı
s ırasında Cumhuriyet Savcısı, hakim veya mahkeme tarafından
yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi
zorunludur. Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi
imkans ız ise, sebebi ve en geç hangi tarihte cevap verilebilece ği
aynı süre içinde bildirilir.

(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fikra hükmü ile buna
aykır ı hareket etmenin Türk Ceza Kanununun 257 nci madde-
sine aykırılık oluş turabileceği yaz ıl ır. Bu durumda haklar ında
kamu davasmm aç ılmas ı, izin veya karar alınmasına bağl ı bu-
lunan kişiler hakkında, yasama dokunulmazlığı sakl ı kalmak
üzere, doğrudan soruş turma yapılır.

AÇIKLAMA: CMUK' da buna benzer bir düzenleme
yoktu. Tasarıda da yer almayan bu hüküm, Kanuna Adalet
Komisyonu tarafmdan eklenmiştir. Bu hükümle soruşturma
ve kovuş turma sürecinin uzamasm ın önüne geçilmek isten-
miş tir.

Yönetmelik

MADDE 333- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetrnelikler,
aksine hüküm bulunmad ıkça, ilgili bakanl ıkların görüşü al ı-
narak Adalet Bakanl ığı tarafından ç ıkar ılır.

• 1 AÇIKLAMA: Maddede sözü edilen yönetmelikler ç ıka-
rılmış olup kitapta bu yönetmeliklere yer verilmi ştir.

615



Ceza Muhakemesi Kanunu

- ÇE ş irti	 Yürürlük
HUKUMLER

	

	
MADDE 334 - (1) Bu Kanun, (Değiş ik ibare: 31.3.2005 -

5328/m. 1-e ile) 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü ğe girer.

Yürütme

MADDE 335 -(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu
yürütür.

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNU
DEĞİŞİİ REN KANUNLAR

S ı ra	 Değ iş tiren	 Değ iş tiren	 Kanunun
No:	 Kanunun	 Kanunun	 Yay ı mland ığı

Tarih ve	 Ad ı	 Resmi Gazete
Say ı s ı

1. 31.03.2005	 Çeş itli Kanunlarda Değ i şiklik	 31.3.2005-25772

	

-5328	 Yap ı lmas ı	 Mükerrer
Hakk ı nda Kanun

2. 25.05, 2005-	 Ceza Muhakemesi Kanu-	 1.6.2005 - 25832

	

5353	 nunda
Değ i ş iklik

Yap ı lmas ı na Dair Kanun

3. 6.12.2006 -	 Çe ş itli Kanunlarda Değ i ş iklik	 19.12.2006- 26381

	

5560	 Yap ı lmas ı na ili şkin Kanun

5328 Değişikliğinden önce bu ibare "1 Nisan 2005" idi.
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Ceza Muhakemesi Kanunu

ÇE Şİ JU
HÜKÜM[ERCEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN 31.3.2005

• TARIHLI VE 5328 SAYILI KANUNLA
DEĞİŞEN MADDELER!

	

Değ iştirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ i ştiren	 Değ iş ikliğ in

	

Maddeler	 Özü	 Kanun	 Yürürlüğe

	

Maddesi	 Girdiğ i Tarih

334	 1 Nisan 2005 olan yü- Geçici m. 1/e 	 1.62005
rürlük tarihi değ i ştirildi

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN 25.5.2005
TARIHLI VE 5353 SAYILI KANUNLA

DEĞİŞ EN MADDELERI

	

Değ i ş tirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iştiren	 Değ iş ikliğ in

	

Maddeler	 Özü	 Kanun	 Yürürlüğe

	

Maddesi	 Girdiğ i Tarih

35	 'Ikinci f ı kradaki hukuken	 1	 16.2005
geçerli mazerete dayana-
rak ibaresi madde met-
ninden ç ı kart ı lrn ışt ı r

75	 Maddenin tamam ı değ i ş -	 2	 1.6.2005
tidlrni ştir

76	 Madde ba ş l ığı ile birlikte	 3	 16.2005
değ i ştirilmiştir

80	 Maddenin lamam ı değ i ş-	 4	 1.6.2005
tirilmiştir

81	 Maddenin tamam ı değ i ş -	 5	 1.6.2005
tidimi şlir 
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ÇE ŞİÜ

HÜXÜMLER
85	 Maddenin tamam ı değ iş-	 6	 1.6.2005

lirilmiş tir

90	 Dördüncü vebeş incif ı kra-	 7	 1.6.2005
lar değ i ştirilmiştir

91	 Birinci f ı kran ı n ikinci cüm-	 8	 1.6.2005
lesi değ i şlirildi ve cümle
eklendi

94	 Maddenin tamam ı değ i ş -	 9	 1.6.2005
tirilmiştir

98	 Birinci f ı kra değ i ştirilmiştir	 10	 1.6.2005

100	 Dördüncü f ı kra de ğ i ş ti-	 11	 1.6.2005
rilmi ştir

103	 Birinci f ı kran ı n üçüncü	 12	 1.6.2005
cümlesi madde metninden
ç ı kart ı lm ış t ı r

105	 Maddenin tamam ı değ iş-	 13	 1.6.2005
tirilmiştir

109	 Bir t ı kra eklenmiştir	 14	 1.6.2005

119	 Birinci f ı kra değ iştirilmi ş ,	 15	 1.6.2005
üçüncü f ı kran ı n ikinci
cümlesi ve beş inci f ı kra-
daM 'hakim veya' ibaresi
madde metninden ç ı kar-
t ı lmrş t ı r

127 .	 Birinci ve üçüncü f ı kra-	 16	 1.6.2005
lar değ i ş tirilmi ş , alt ı nc ı
f ı kradaki hakim veya'
ibaresi madde metninden
ç ı kart ı lm ışt ı r
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ÇE ŞİTLİ
HÜ KÜ M LE t

135	 Birinci, ikinci, üçüncü, dör- 	 17	 1.6.2005
düncü ve alt ı nc ı f ı kralarda
değ i ş ikliğ i yap ı lm ış t ı r

137	 Dördüncü f ı kraya ibare	 18	 1.6.2005
eklenmiştir

140	 Birinci f ı kran ı n (a) bendine 	 19	 1.6.2005
6 numaral ı alt bent ve	 -
üçüncü ( ı kraya bir cümle
eklenmiştir

142	 Yedinci f ı kra değ i ş tiril-	 20	 162005
miştir

143	 Ikincif ı kradeğ i ştiImi ştir	 21	 1.6.2005

151	 Madde baş l ığı değ i ş tiril-	 22	 1.6.2005
miş ve maddeye iki f ı kra
eklenmi ş tir

153	 Dördüncü f ı kra de ğ i ş ti-	 23	 162005
rUmi ştir

161	 Üçüncü f ı kraya bir cümle,	 24	 1.6.2005
beş inci f ı kraya bir ibare
eklenmi ştir

164	 Ibare değ i ş ikli ğ i yap ı l-	 25	 1.6.2005
m ışt ı r

173	 Üçüncüvedördüncüf ı kra-	 26	 1.6.2005
lar değ i ştirilmiştir

174	 Maddenin tamam ı değ i ş-	 27	 1.6.2005
tilmiştir

193	 Maddeye bir f ı kra eklen-	 28	 1.6.2005
mişlir  
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ÇE ŞİTLİ
HÜKÜMLER

206	 Birinci f ı kraya iki cümle	 29	 1.6.2005
eklenmi ş , dördüncü f ı kra
madde metninden ç ı kar-
t ı lm ışl ı r

223	 Üçünü) f ı krah ı n (b) bendi	 30	 16.2005
değ iştirilmiştir

247	 Maddeye bir f ı kra eklen-	 31	 1.6.2005
miştir

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN 6.12.2006
TAR İ HL İ VE 5560 SAYILI KANUNLA

DEĞİŞ EN MADDELERI

Değ iştirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ iş tiren	 Değ iş ikliğ in
Maddeler	 özü	 Kanun	 Yürürlüğe

Maddesi	 Girdiğ i Tarih

6	 Madde değ i ştirilmiştir	 16	 19.12.2006

100	 Maddenin üçüncü f ı kras ı n ı n (a)	 17	 19.12.2006
bendine, (2) ve (5) numaral ı ail
bentle ıinden sonra gelmek üze-
re, s ı ras ıyla iki alt beni eklenmi ş
ve alt beni numaralar ı buna
göre teselsül ettirilmi ştir.

102	 Maddenin birinci f ı kras ı değ i ş -	 18	 19.12.2006
tirilmişiir

109	 Maddeye (7) numaral ı bir f ı kra	 19	 19.12.2006
eklenmi ştir

146	 Maddenin baş l ığı ile birinci,	 20	 19.12.2006
dördüncü ve be ş inci f ı kralar ı
değ i ş tirilmiş ve maddeye (7)
numaral ı bir f ı kra eklenmiştir.

620



Ceza Muhakemesi kanunu

çE ş irti

HÜKÜMIER
150	 Maddenin tamam ı değ i ş tiril-	 21	 19.12.2006

mi ştir

171	 Maddenin tamam ı değ i ş tiril-	 22	 19.12.2006
miştir

231	 Maddenin baş l ığı değ i ştirilmiş	 23	 19.12.2006
ve maddeye aşağı daki t ı kralar
eklenmi ştir.

253	 Maddenin tamam ı değ i ş tiril-	 24	 19.12.2006
mişür

254	 Maddenin tamam ı değ i ş tiril-	 25	 19.12.2006
mi şflr

309	 Maddenin birinci f ı kras ı nda	 26	 19.12.2006
ibare değ iş ikliğ i yap ı lm ış t ı r

310	 Maddenin birinci t ı kras ı nda	 26	 19.12.2006
ibare değ i ş ikliğ i yap ı lm ış t ı r

325	 Maddenin ikinci f ı kras ı değ i ş -	 27	 19.12.2006
tirllm iştir
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CEZA MUHJ4KEMESİ KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ .

IL4KKINDA KANUN

BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amac ı, 4.12.2004 tarihli ve
5271 sayıh Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlü ğe konulma-
sma ve uygulanmas ına ilişkin esas ve usülleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun, diğer kanunlarda, yürürlükten
kaldırılan 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa yap ılan yollamalar ı, Ceza Muhakemesi
Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kald ırılan hü-
künileri ve bu Kanunun uygulanmas ı için diğer kanunlarda
yapılan değişiklikleri belirtir ve yürürlü ğe girmesinden önce
işlenmiş suçlar hakkında ne şekilde uygulama yap ılaca ğma ve
kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin baz ı usul
hükümlerini kapsar.
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CEZA

MUHAKEMES İ

KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

Uyum Hükümleri

İKİNCİ BÖLÜM

VE

	UYGULVM	
Yollamalar

	

Ş IKLi	 MADDE 3 - (1) Mevzuatta, yürürlükten kald ırılan Ceza
HAKKINDA Muhakemeleri Usulü Kanununa yap ılan yollamalar, Ceza

KANUN Muhakemesi Kanununun bu hükümlerin karşı lığın ı oluşturan
maddelerine yapılmış say ılır.

(2) Mevzuatta, yürürlükten k1d ır ılan Ceza Muhake-
meleri Usulü Kanununun kitap, bab ve fas ıllanına yap ılmış
yollamalar, o kitap, bab ve fas ıl içinde yer almış hükümlerin
karşı lığını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanununun madde-
lerine yap ılmış say ı l ır.

Mahkemelenin görevleri

MADDE 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu, yürürlü ğe
girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki maddelerin hükümleri sakl ı
kalmak üzere, kesin hükme ba ğlanm ış olanlar hariç, görühnek
te olan bütün soru şturma ve kovuşturmalarda uygulan ı r.

(2) Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlü ğe
girmesinden önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ya-
pılmış işlem ve kararlar hukuki geçerliliklerini sürdürürler.

AÇIKLAMA: Usul i şlemleri, derhal uygulan ırlık ilkesi-
nin doğal sonucu olarak, gerçekleştirildiği s ırada yürürlükte
bulunan yarg ı lama yasas ı hükümlerine tabi olurlar. Ceza
yargılamas ı s ıras ında yasada değişiklik olduğunda yeni yasa
hemen uygulan ı r; ancak bu durum, önceki yasaıım yürürlükte
bulunduğu dönemde, o yasaya uygun biçimde yapılmış işlem
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Cezu Muhakemesi Kanunu

CEZA

MU HA KEME 51

KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

VE

UYGUL

Ş EKU

HAKKIN DA

KANUN

lerin geçersizliği sonucunu doğurmayaca ğı gibi yenilenmesini
de gerektirmez.

Bu ilkenin sonucu olarak;

• 1- Usul işlemleri mutlaka yürürlükteki yasaya göre ya-
p ılacaktır.

2- Yürürlükteki yasaya göre yap ılmış işlemler, sonradan
yürürlüğe giren yasa nedeniylegeçerliliğini yitirmeyecektir.

3-Yeni yaşanm yürürlüğünden sonra yap ılmas ı gereken
usul işlemleri yeni yasaya tabi olacaktır.

4- Yeni yasanm uygulanmas ında, sanığın leh veya aley-
hinde sonuç do ğurmas ına bak ı lmayacaktı r?S5

Gıyabi tutuklama kararları

MADDE 5- (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürür-
lükte iken verilmiş gıyabi tutuklama kararlar ı, Ceza Muhake-
mesi Kanununun yürürlü ğe girmesiyle, 248 inci maddesinin
yabancı ülkede bulunan kaçaklarla ilgili be ş inci fıkras ı hükmü
ayrık olmak üzere, yakalama emri niteliğine dönü şür.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 248 inci maddesinin
beşinci fılcras ı hükmü, sadece yabanc ı ülkede bulunan kaçaklar
hakkmda uygulan ır.

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

MADDE 6- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ila 144
üncü maddeleri hükümleri, (Değişik ibare: 12.5.2005 - 53471111.

YCCK: 21.032006 - E. 2006/945, K. 2006/49.
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Ceza Muhakeinesi Kanunu

1) "1 Haziran 2005" tarihinden itibaren yap ılan işlemler hak-
kında uygulan ır.

(2) Bu tarihten önceki işlemler hakk ında ise, 7.5.1964
tarihli ve 466 say ı l ı Kanun D ışı Yakalanan veya Tutuklanan
Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkmda Kanun hükümlerinin
uygulanmas ına devam olunur.

AÇIKLAMA: 5347 Değişikliğinden önce "1 Haziran 2005"
ibaresi, "1 Nisan 2005" idi.

Maddede, 1 Haziran 2005 tarihinden önce yapılan işlemler
hakkmda 466 say ılı Yasanm uygulanmasma devam edilece ği
belirtildiği halde, 18. maddede söz konusu yasan ın yürürlükten
kald ırıldığı belirtilmiştir.

itiraz

MADDE 7 - (1) Ceza Muhakemeteri Usulü Kanunü ge-
reğince süre konulmamış adi itiraza tabi kararlara kar şı Ceza
Muhakemesi Kanununun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren
yedi gün içinde itiraz yoluna ba şvurulabilir.

(2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve di ğer kanun-
larda yer alan acele itirazlar hakk ında Ceza Muhakemesi
Kanununun itiraza ilişkin hükümleri uygulanır.

Temyiz ve karar düzeltme

MADDE 8 - (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004
tarihli ve 5235 say ılı Adli Yarg ı Ilk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve Yetkileri
Hakkmda Kanunun geçici 2 nci maddesi uyar ınca Resmi Ga-
zetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine

Cf M

MU HA KEMES İ

KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

VE

UYGULM

Ş EKÜ

HAKKINDA

KANUN
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Ceza Muhakemesi kanunu

tĞmyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkmda, kesinle-
şinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci
maddesinin dördüncü, beşinci ve altınc ı hkralar ı hariç olmak
üzere, 305 ilâ 326 nc ı maddeleri uygulan ır. (Ek cı imIe: 6.12.2006
- 55601m. 29 ile) Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu
kararlar ındaki yaz ıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için
Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcıs ı, ilgili ceza dairesi veya Ceza
Genel Kuruluna ba şvurabilir.

(2)Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk derece mah-
kemelerince karar verilmiş olup, temyiz edilmekle Yarg ıtay
Cumhuriyet Başsavc ıhğma gönderilmiş bulunan dava dos-
yalarmdan, lehe kanun hükümlerinin uygulanmas ı yönünde
mahkemesince değerlendirme yap ılmas ı gerektiği aç ı kça
anlaşılanlar, Yargıtay Cumhuriyet Ba şsavcılığmca doğrudan
ilgili mahkemesine iade edilebilir. Bu halde, mahkemesince
duru şma yapılarak karar verilir.

(3)Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakk ında,
başvuru süresi dolmam ış olmas ı kayd ıyla karar düzeltme
yoluna gidilebilir.

AÇIKLAMA: Sar ık hakkmda geceleyin konut dokunul-
mazl ığın ı bozmak ve sövme suçlarından 30.3.2005 tarihinde
verilen mahkümiyet kararmm san ık tarafmdan temyizi üzerine
.Yarg ıtay'a gönderilen dava dosyas ı Yargıtay Başsavcılığı'nın,
13.06.2005 tarihli yaz ıs ı ile 1.06.2005 tarihinde yürürlü ğe giren
5320 say ılı kanunun 8/2. maddesi uyarınca mahalline iade
edilmiş tir. Mahkemece yeniden ele al ınan dosyanın taraflar
duruşmaya davet edilmeden yap ılan değerleıidirme sonucu
karara bağland ığı anlaşılm ış tır.

Maddenin 2. f ı kras ına göre Yarg ıtay Başsavc ı lığı 'nca
mahkemesine iade edilen dosyalarla ilgili olarak "n1ahke-
ınes ı nce dun ışnza yap ı larak" karar verileceği maddede aç ıkça

CEZA

MU HA KEMES İ

KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

VE

UYGU

Ş EKlİ

HAKKINDA

KANUN
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Ceza Muhakemesi Kanunu

(fM belirtilmiş olduğundan, 5271 say ı l ı kanunım 182. ve devam ı
MUHAKEMESI maddelerindeki düzenlemelere uygun şekilde ve taraflar haz ır
KANUNUNUN bulundurulmak suretiyle duru şma yap ılmak suretiyle hüküm

YÜRÜRLÜK 
kurulması gerekir?

VE

UYGULAW

	

Ş EKL İ	
Şahsi dava

	

HAKKINDA	 MADDE 9- (1) Özel kanunlarda öngörülen şahsi davalar
KANUN kamu davasma dönü ş ür.

(2)HMen şahsi dava usulüne göre yürütülen davalar da
kamu davas ı olarak sürdürülür.

(3)Şahsi davacılar, katılan s ıfatın ı al ırlar.

(4) Bu davalar hakk ında, 26.9.2004 tarihli ve 5237 say ıli
Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununün uzla ş-
maya ilişkin hükümleri uygulan ır.

AÇIKLAMA: Uzlaşma, soruşturulmas ı ve kovuş t-urulına-
sı şikyete tabi suçlarda, soruş turma evresinde kamu davasmm
açılmas ına, kovuşturma evresinde ise, kamu davas ı nm düş-
mesine karar verilmesini gerektiren bir kurum olup TCK'nrn
73. maddesi ile CMK'nm 253. maddelerinde düzenlenmi ştir.
Bu konuda 253. madde aç ıklamasma bak ınız.

Ceza kararnamesi

MADDE 10 - (1) Ceza Muhakenı esi Kanununun yürtir-
lüğe girdiği tarihten önce verilip henüz kesinle ş memiş ceza
kararnamesi ile sonuçlandırılan dava dosyalar ı, mahke ıııesjnce
re'sen ele al ınarak duruşmah yargılama yap ıl ır.

2.CD, 15.2006 - E. 2005/10194, K. 2006/9011.
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CEZA

MUHAKEMES İ

KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

Yargılamaya katılamayacak hakim

MADDE 11 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 23 üncü
maddesinin ikinci fıkrası, Kanunun 163 üncü maddesi hükmü
dışındaki hallerde uygulanmaz.

VE

UYGUMM

Tutuklulukta geçecek süre ve tan ıkların dinlenmesi	 Ş EKL İ

MADDE 12 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci HAKKINDA

maddesi, aynı Kanunun 250 nci maddesinin birinci f ıkras ınm KANUN

(c) bendinde yazılı saçlar (Ek ibare: 71.5.2005 - 53471nı . 2) 'ile
ağı r ceza ınahkernesinin görev alan ı na giren suçlar" bakımından,
1 Nisan 2008 tarihinde yürürlü ğe girer. Bu süre zarfında 1412
say ı l ı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 110 uncu mad-
desinin uygulanmas ına devam olunur.287

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 52 nci maddesinin
üçüncü fıkras ı, bu fıkranın (a) ve (b) bentleri yönünden 1
Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Müdafi ve vekil ücreti (Değişik: 6.12.2006 - 55601m. 30
ile)

11.5.2005 tarih ve 5347 say ıl ı kanunun 2. maddesi ile, bu mad-
denin birinci f ıkrasmda değ işiklik yap ılarak, "yazı l ı suçlar..."
ibaresinden sonra gelmek üzere, 'ile ağır ceza mahkemesinin görev
alan ına giren suçlar" ibaresi eklenmi ş tir.
5560 say ıl ı kanunla başlığı ile birlikte değiştirilen 13. madde şöyle
idi

"Müdafi, vekil ve uzlaştırıcı Ücreti
MADDE 13- (1) Ceza Muhaken ıesi Kanunu gereğince, sonış tıırnıa

ve kovuşturnıa ınakan ı lann ın istemi üzerine Baro tarafindan görevlen-
dirilen ınüdafi ve vekile, görevin ifar ından doğan n ıasrajlar hariç avu-
katlık ücret tarifrsinden aynk olarak bu tanfenin haz ırlan ış usulüne
göre tespit edilecek ücret ödenir. ileride yarg ılama giderleri ile ınahk ıim
olan san ıklardan n ı üdafi ve vekile ödenen ücreti ödeyebilecek dnr ıı n ı da
olanlara Türkiye Barolar Birliği'nin rücu hakk ı sakl ı dı r.
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MADDE 13 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gere ğince
soruşturma ve kovuşturma makamlar ının istemi üzerine baro
tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatl ık ücret
tarifesinden aynk olarak, Türkiye Barolar Birli ğinin görüşü de
al ınarak Adalet ve Maliye Bakanlıklar ı tarafından birlikte tespit
edilecek ücret, Adalet Bakanl ığı bütçesinde bu amaçla yer alan
ödenekten ödenir. Bu ücret, yarg ılama giderlerinden sayı l ır.

(2) Bu madde uyannca yap ılacak ödeme ve uygulamaya
ilişkin usül ve esaslar Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de
al ınmak suretiyle Adalet Bakanl ığı tarafından ç ıkar ılacak
yönetmelikle belirlenir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmeliklerin ç ıkarılmas ı

MADDE 14- (1) Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen
yönetmelikler, bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren

(2) 492 say ı lı Harçlar Kanunu'na bağl ı (1) ve (3) say ı lı tarifelere göre
alı nan yarg ı lıarçlann ın %157 ve idart nitelikteki para cezalar ı hariç
olmak üzere adli para cezaların ı n % 15'i, bir önceki y ıl kesin hesab ı na
göre tespit edilen toplam miktar esas al ınarak, y ı l ı içinde Maliye Bakan-
lığınca Türkiye Barolar Birliği hesabı na aktar ıhr. Birinci fikraya göre
ödenecek ücretler bit hesaptan kar şı lan ı r.

(3)Türkiye Barolar Birliğ i tarafindan barolar aras ı nda yap ı lacak da-
ğı tı nıı n esas ve usülleri Türkiye Barolar Birliğince çıkanlacak yönetıııe-
likte gösterilir.

4) Ceza Muluıkenıesi Kanunu'nun 253. ııı addesinin sekizinci fikra-
s ı uyarınca uzlaşhrnıa işlemi giderleriSen olup uzlaş tırıcıya ödenecek
ücret de, birinci Jlkra uyarınca tespit edilecek ücret tarifesinde ayrıca
gösterilir."
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altı ay içinde çıkar ılır ya da yürürlükteki yönetmeliklerde ge-
rekli değ işiklikler yapılır. Bu düzenlemeler yap ılmcaya kadar,
yürürlükteki yönetmeliklerin Ceza Muhakemesi Kanununa ay-
kır ı olmayan hükümlerinin uygulanmasma devam olunur.

Zamanaşımı

MADDE 15 - (1) Birden fazla mahkunılyeti olan kişi bu
mahkumiyetlerden birine ili şkin cezay ı infaz kurumunda çekti-
ği sürece, diğer cezaları aç ısından ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Cezan ın infaz ınm ertelenmesi veya durdurulmas ı
halinde, bu cezaya ilişkin zamana şımı işlemez.

Kolluğa bildirim

MADDE 16 - (1) Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen
soruşturma ve kovuşturmay ı sona erdiren kesinleşmiş kararlar,
soruş turmada görev alan kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk
birimleri bu bildirim üzerine gerekli i şlemleri derhal yapar.

Parada sahtecilikle ilgili bilgilerin toplanmas ı

MADDE 17 - (1) Parada sahtecilik suçundan dolayı el-
konulan sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler, Cumhuriyet
başsavc ılıkları ve mahkemeler taraf mdan paralar ın as ıllar ın ı
tedavüle ç ıkaran kurumca oluşturulacak sistemde incelenmek
ve değerlendirilmek üzere paralarm as ıllarmı tedavüle ç ıkaran
kurumun ilgili birimine gönderiir. Gönderilen bilgilerin içeriğ i
ve bildirimin sureti, paralar ın as ıllarına tedavüle çıkaran ku-
rum ile Içişleri Bakanlığmm görüşü al ınarak, Adalet Bakanlığı
tarafından ç ıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
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Yürürlükten kaldırılan kanunlar

MADDE 18- (1) (Değişik ibare: 11.5.2005 - 5347/m. 1) 2"

"1 Haziran 2005" tarihi itibarıyla;

a)4.4.1929 tarihli ve 1412 sayd ı Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu,

b) 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayıh Meşhud Suçlarm Muha-
keme Usulü Kanunu,

c) 7.5.1964 tarihli ve 466 say ılı Kanun D ışı Yakalanan
veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakk ında
Kanun,

d) 30.7.1999 tarihli ve 4422 say ılı Çıkar Amaçl ı Suç Örgüt-
leriyle Mücadele Kanunu,

Bütün ek ve değişiklikteriyle birlikte yürürlükten kald ı-
r ılmış tır.

(2) Bu Kanunun 6, 8 ve 12 nci maddelerinde öngörülen
yürürlük ve uygulamaya ilişkin hükümler saklid ır.

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Kanunun;

a) "Zamanaşımı" başlikl ı 15 inci maddesinin ikinci fıkras ı
yayım ı tarihinde,

b)Diğer hükümleri (Değiş ik ibare: 31.3.2005 - 5328/Cin. 1/])
"1 Haziran 2005" tarihinde,

Yürürlüğe girer.

Maddenin birinci f ıkras ında 11 .5.2005 tarihli ve 5347 say ıl ı kanu-
nun 1. maddesi ile değişiklik yapı lmış t ır. 5347 Değiş ikliğinden önt
bu ibare "1 Nisan 2005" şeklinde idi.
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Yürütme

UYGULM

Ş EKÜ
HAKKINDA

Ceza Muhakemesi Kanuna

AÇIKLAMA: Maddenin ilk şeklinde Kanunun 1 Nisan CEM
2005 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiş ti. 31.32005 tarihli MUHAK[MFS
ve 5328 say ıl ı kanunla 5237 say ılı TCK ile 5271 say ı l ı CMK'n ı n KANUNUNUN
yürürlük tarihleri 1 Haziran 2005 olarak de ğiştirildiğinden, bu
Kanunun yürürlük tarihi de bu do ğrultuda değiştirilmiştir.	 VE

MADDE 20- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu KNUN
yürütür.

GEÇ İCİ MADDE 1- (11.5.2005 - 5347/m. 3 ile eklenmiş tir.)
Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihten önce ceza mahkemele-
rinde açılmış bulunan davalardaki şahsi hak talepleri, görev-
sizlik karar ı verilmeyerek bu mahkemelerce sonuçland ır ı l ır.

AÇIKLAMA: Bu madde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkmda Kanunu'nun yürürlü ğe
girmesi ile beraber, halen ceza davalar ı ile birlikte görülmekte
olan çok say ıda şahsi hak talebinin, ceza mahkemelerince
görevsizlik karar ı verilerek hukuk mahkemelerine gönderil-
mesinin önlenmesi ve .bu şekilde mahkemelerin iş yükünde
büyük ölçekli değ işikliklerin önüne geçilmesi amac ıyla Kanuna
eklenmiş tir.
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CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA ŞEKL İ HAKKINDA KANUNDA

DEĞİŞİKL İ K YAPAN KANUNLAR

S ı ra	 Değ iş liren	 Değ işliren Kanunun	 Kanunun
No:	 Kanunun	 Ad ı	 Yay ı mland ığı

Tarih ve	 Resmi Gazete
Say ı s ı

1. 31.03.2005 Çeş itli Kahunlarda De ğ i ş iklikYap ı tma- 31.3.2005-25772

	

- 5328	 s ı Hakk ı nda Kanun	 Mükerrer

2. 11.05.2005 Ceza Muhakemesi Kanununun Yürüdük 18.5.2005 -25819

	

- 5347	 ve
Uygulama Şekli Hakk ı nda Kanunda
Değ işiklik Yap ı lmas ı na Dair Kanun

3. 6.12.2006	 Çeşiti Kanunlaıda Değ işikEkYap ılmas ı na	 19.12.2006-

	

- 5550	 ilişkin Kanun	 26381

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE
UYGULAMA Ş EKLI HAKKINDA KANUNUN

31.3.2005 TARIHLI VE 5328 SAYILI
KANUNLA DE ĞİŞEN MADDELERI

Değ i ştirilen	 Değ iş ikliğ in	 Değ i ş tiren	 Değ iş ikliğ in
Maddeler	 Özü	 Kanun	 Yürürlü ğe

Maddesi	 Girdiğ i Tarih

19/1-b	 1 Nisan olan yürürlük tarihi de- Geçici m. 1[j 	 1.6.2005
ğ i ştirildi
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Ceza Muhakeniesi Kanunu

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN YORÜRLOK VE UYGULAMA Ş EKL İ
HAKKINDA KANUNUN 11.5.2005 TARIHLI VE 5341 SAYILI KANUNLA

DEĞ IŞEN MADpELER İ

Değ i ştirilen	 Değ i ş ikliğ in	 Değ iştiren	 Değ i ş ikliğ in
Maddeler	 Özü	 Kanun	 Yürürlü ğe

Maddesi	 Girdiğ i Tarih

6 ve 18	 lNisan 2005 ibaresi IHaziran 	 1	 185.2005

2005 olarak değ i ş tihlmi ştir

12	 Maddenin birinci f ı kras ı nda yer	 2	 18.5.2005

alan yaz ı l ı suçlar ibaresinden

•	 sonra gelmek üzere ile a ğı r ceza

mahkemesinin görev alan ı na

•	 giren suçlar ibaresi eklenmi ş tir.

-	 Geçici madde eklenmi ştir	 3	 18.5.2005

CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNUN YÜRORLÜ İ< VE
UYGULAMA Ş EKLI HAKKINDA KANUNUN

6.12.2006 TARIHLI VE 5560 SAYILI KANUNLA
DEĞİŞEN MADDELERI

Değ i ştirilen	 Değ i şikliğ in	 Değ i ştiren	 Değ işikliğ in
Maddeler	 Ozü	 Kanun	 Yürürlü ğe

Maddesi	 Girdiğ i Tadh

8	 Maddenin birinci f ı kras ı n ı n sonu-	 29	 19.12,2006
na bir cümle eklenmiştir.

13	 Baş l ığı ilebirlikte maddenin tama-	 30	 19.12.2006
m ı değ i ş tihlmi ş tir

([LA

MUHAKEMES İ
KANUNUNUN

YÜRÜRLÜK

VE

UYGUL»M

Ş EKÜ -

HAKKIN DA

KANUN
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YÖNETMEL İKLER

ADLİ KOLLUK
YÖNETMELİĞİ (1-15)

BİRİNC İ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1 - 3)

Madde Sayfa
No.	 No.

Amaç ve kapsam
	

1	 671
Dayanak
	

2	 671
Tanımlar
	 3	 672

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar (4- 7)

4	 673
5	 673
6	 674
7	 676

Görevlendirme
Adli kollukla ilgili esaslar
Görev ve yetkiler
Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk
görevi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri,

Hizmet Öncesi ve Hizmet Içi E ğitimleri (8 - 10)

Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri
Adli kolluğun hizmet öncesi ve hizmet
içi eğitimi
Sertifika

8	 676
9	 678

10	 680
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme Raporları ve Çalışma Esasları (11 - 12)

Değerlendirme raporlar ı	 11	 681
Adli kolluk görevlilerinin çal ışma esas	 12	 681
ları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (13-15)

Adli kolluk hizmetinin denetimi
	

13	 682
Yürürlük
	

14	 683
Yürütme
	 15	 683

ADLİ VE ÖNLEME
ARAMALAR! YÖNETMEL İĞİ (1-36)

BİRİNĞİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmılar (1 - 4)

Amaç
	 1

	
687

Kapsam
	 2

	
687

Dayanak
	

3
	

687
Tanımlar
	 4

	
688

İKİNCİ BÖLÜM
Adli Arama (5 - 17)

Adli arama ve kapsam ı 	 5
	

690

Makul şüphe
	 6

	
690
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Adli aramalarda karar ve emir verme
yetkisi
Karar aimmadan yapılacak arama
Olay yeri inceleme
Aramada emir ya da karar kapsam ı d ı-
şmda elde edilen bulgular ve ele geçiri-
len kiş iler
Adli arama tutana ğı
Arama sonunda talep lülinde verilecek
belge
Avukat bürolarında arama
Askeri mahallerde yap ılacak arama
Elkoyma, koruma altına alma
Aramada ele geçen belge ve ka ğıtlar hak-
kmda yapılacaklar
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarm-
da ve kütüklerinde arama, kopyalama
ve elkoyma

7	 691

8	 692
9	 694

10	 694

11	 695
12	 696

13	 697
14	 - 698
15	 698
16	 699

17	 700

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önleme Aramaları (18 - 26)

Denetim yap ılacak haller
Önleme aramas ı ve kapsamr
Önleme aramas ı kararı
Özel güvenlik görevlilerinin kontrol
yetkileri
Derneklerde arama
Spor müsabakaları ile ilgili aramalar
Önleme aramalarmda elde edilen bilgi
ve bulgular ile yakalanan şüpheliler
hakkında yap ılacak işlemler

18	 701
19	 703
20	 704
21	 706

22	 706
23	 707

24	 707
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1-lakimden önleme aramas ı karar ı al ın-	 25

mas ı gerekmeyen haller
Önleme aramas ı tutanağı	 26

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aramalarm Yap ılma Şekli (27-32)

708

709

Durdurma ve kontrol i şlemleri
Karar veya yaz ı lı emir üzerine üst ve
eşya aramasmın icrası
Araçlarda arama
Konut, işyeri ve eklentilerinde araman ın
yap ılmas ı
Aramanm zaman ı
Nezarethanelerde yap ılacak arama

27	 710
28	 712

29	 713
30	 714

31	 717
32	 718

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Fiükümler (33 - 36)

Aramalara ilişkin kay ıt defteri
	

33	 718

Yürürlükten kald ırılan yönetmehic
	 34	 718

Yürürlük
	

35	 719

Yürütme
	 36	 719
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CEZA MUHAKEMES İ KANUNUNA GÖRE
İL ADLİ YARGI ADALET

KOMİSYONLARINCA
B İLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMES İ

HAKKINDA YÖNETMEL İK (1-16)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan ımlar (1 - 3)

Amaç ve kapsam	 1
	

723
Dayanak
	

2
	

723
Tanımlar	 3

	
724

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler (4 - 14)

Uzmanlık alanlar ının belirlenmesi
	

4
	

724
İMn	 5

	
724

Listeye kabül şartları 	 6
	

725
Başvuru usulü
	

7
	

726
Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler 	 8

	
726

Başvurular ın değerlendirilmesi
	

9
	

727
Yemin	 10

	
728

Listelerin ilanı 	 11
	

728
Listeden ç ıkarılına sebepleri

	
12
	

728
Listeden ç ıkarilma usulü
	

13
	

729
Listelerin yenilenmesi usulü

	
14
	

729

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme (15 - 16)

Yürürlük
	

15
	

730
Yürütme	 16

	
730

647



CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN
MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER

VE FIZIK KIMLIĞIN
TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1-26)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,

Dayanak ve Tanımlar (1 - 3)

Amaç ve kapsam
	 1	 733

Dayanak
	

2	 733

Tanımlar
	 3	 734

İKİNCİ BÖLÜM
Beden Muayenesi ve

Vücuttan Örnek Alınması (4 - 11)

Şüpheli veya sanığın iç beden muaye-
nesi
Şüpheli veya sanığın dış beden muaye-
nesi
Şüpheli veya sanığın vücudundan örnek
alınmas ı
Diğer kişilerin beden muayenesi
Diğer kişilerin vücudundan örnek alm-
mas ı
Soy bağınm araştırılması
Tanıkhktan çekinme sebeplerinin varl ığı
Kad ının muayenesi

4	 735

5	 736

6	 736

7	 737
8	 738

9	 738
:10	 739
11	 739
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Moleküler Genetik

incelemelerin Yap ılmas ı (12- 14)

Moleküler genetik incelemeler 	 12	 739
Bilirkiş i incelemesi	 13	 740
Moleküler genetik inceleme sonuçlar ınm	 14	 741
gizliliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Fizik Kimliğin Tespitinde
Uyulacak Esaslar (15 - 17)

Fizik kimliğin tespiti
	

15	 742
Verilerin imhas ı 	 16	 742
Verilerin korunmas ı 	 17	 743

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (18 - 26)

İlgilinin rızas ı 	 18
	

743
Tedavi amaçlı müdahaleler

	 19
	

744
Raporlarm düzenlenmesi

	
20
	

744
Güvenlik önlemleri
	

21
	

744

Verilerle ilgili işlemler
	 22
	

745
Diğer işlemler
	 23

	
745

itiraz
	 24

	
745

Yürürlük
	

25
	

746
Yürütme
	 26

	
746
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CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE
ADLİ YARGI

İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ
KALEM H İZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESINE

DAİR YÖNETMELİK (1-94)

BİR İNC İ KISIM
Genel Hükümler (1 - 8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,

Dayanak ve Tammiar (1 -4)

Amaç	 1	 749
Kapsam	 2	 749
Dayanak
	

3	 750
Tanımlar	 4	 750

İKİNCİ BÖLÜM
Kalem Hizmetlerinin Genel Esaslar ı (5 - 8)

Kalem hizmetlerinin yürütülmesi	 5
	

750
İş bölümü	 6

	
751

Yetiştirme görevi	 7
	

751
Hakim adaylar ı ve avukat stajyerlerinin	 8

	
751

Cumhuriyet başsavc ı lığı ve mahkeme
kalemlerinde çalıştırılmas ı
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İKİNC İ KISIM
Cumhuriyet Ba şsavc ılığı Kalem Hizmetleri (9 - 45)

B İRİNCİ BÖLÜM
Defterler (9)

Tutulacak defterler	 9	 752

İKİNCİ BÖLÜM
Defterlerirı Tahsis Amac ı ve Kullanıhş Şekli (10 - 21)

Soruşturma defteri
Kabahat eylemleri kay ıt defteri
Esas defteri
İnfaz defteri ile denetimli serbestlik
genel defteri (Değişik Madde)
Adli kontrol kararlarmm kayd ına mah-
sus defter
Hapis ile tazyik defteri
Arama defteri
İstinabe defteri
Kitapl ık defteri
Muhabere defteri
Zimmet defteri
Suç eşyas ı esas defteri

10	 753
11	 754
12	 754
13	 756

14	 757

15
	

757
16
	

758
17
	

758
18
	

759
19
	

759
20
	

760
21
	

760

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Defterlere Ait Diğer Hükümler (22- 27)

Defterin numaraland ırılmas ı	 22	 760
Defterlerin düzeni 	 23	 761
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Yetkisizlik karar ı ile gelen soru şturma
evrakm ın kayd ı
Birleştirilen soruş turma evrakı hakkında
yap ılacak işlem
Ayrılan soruşturma evrak ı hakkında
yap ılacak işlem
İnfaz defterine ait devir işlemleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dosyalar ve Kartonlar (28)

Tutulacak dosyalar ve kartonlar

24	 761

25	 761

26	 •762

27	 762

28	 762

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dosya ve Kartonlarm Tahsis

Amac ı ve Kullarul ış Şekli (29- 43)

Soruşturma dosyaları 	 29
	

763
Kovuşturmaya yer olmadığına dair	 30

	
64

karar kartonu
İddiaııame kartonu	 31

	
764

Kabahat eylemleri karar kartonu	 32
	

764
Görevsizlik ve yetkisizlik kartonu	 33

	
765

Fezleke kartonu	 34
	

765
İnfaza araverme kartonu	 35

	
765

İş cetvelleri kartonu	 36
	

766
Teftiş tavsiye raporlar ı kartonu	 37

	
766

Denetleme kartonu	 38
	

766
İstinaf kartonu	 39

	
766

Temyiz kartonu	 40
	

767
Adli tebligat ve posta gönderilerine dair 	 41

	
767

karton
Değişik işler kartonu	 42

	
767

Otopsi kartonu	 43
	

768
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler (44 -45)

Müddetname	 44	 768
Soruşturma evrak ınm incelenmesi 	 45	 768

ÜÇÜNCÜ KISIM
Adli Yargı İlk Derece

Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetleri (46 - 88)

BİRİNCİ BÖLÜM
Defterler (46)

Tutulacak defterler
	 46	 770

İKİNCİ BÖLÜM
Defterlerin Tahsis Amac ı ve Kullanılış Şekli (47 - 56)

İddianameıün değerlendirilmesi defteri
	

47
	

771
Esas defteri
	

48
	

771
Karar defteri
	

49
	

772
Duruşma günleri defteri
	

50
	

772
Muhabere defteri
	

51
	

772
İstinabe defteri
	

52
	

773
Değişik işler defteri
	

53
	

773
İstinaf defteri
	

54
	

774
Temyiz defteri
	

55
	

774
Zimmet defteri
	

56
	

774

ÜçÜNCÜ BÖLÜM
Defterlere Ait Diğer Hükümler (57 - 64)

Defterlerin numaraland ırılmas ı	 57	 775
Defterlerin düzeni	 58	 775
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Esas defterine kay ıt	 59
	

776
Görevsizlik veya yetkisizlil< sebebiyle 	 60

	
776

gelen dosyalarm kayd ı
Bozma kararmdan sonra dosyanm esas 	 61	 776
defterine kayd ı
Birleştirilen davalarda yapilacak işlem	 62

	
776

Ayrılan davalarda yap ılacak iş lem	 63
	

777
Esas defterinde y ıl sonu devir işlemi	 64

	
777

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dosyalar ve Kartonlar (65)

Tutulacak dosyalar ve kartonlar	 65
	

777

BEŞİNC İ BÖLÜM
Dosya ve Kartonlarm Tahsis

Amac ı ve Kullanılış Şekli (66 - 75)

İddianamenin değerlendirilmesi karar ı	 66
	

778
kartonu
Dava dosyaları 	 67

	
778

Karar kartonu	 68
	

779
Değişik iş ler kartonu	 69

	
779

İş cetvelleri kartonu	 70
	

779
I-larç ve mahkeme masraf ı tahsil müzek-	 71

	
779

keresi kartonu
Adli tebligat ve posta gönderilerine dair 	 72

	
780

karton
Dava dağıtım kartonu	 73

	
780

Talimat dağıtım kartonu	 74
	

780
Muhabere kartonu	 75

	
781
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler (76 - 88)

Gelen evrakm havalesi
İddianamenin sanığa tebliği
İsticvap
Tutanak ve diğer yazılı kağıtlarda uyul-
mas ı gerekli esaslar
Dosyanın düzenlenmesi ve dizi listesi
yapılmas ı
Duruşma listesi
Yazilarm gönderilmesi
Dosyalarm inceleme usulü
Geri verilmesi istenen belgeler
Ara kararlarının yerine getirilmesi
Taraflarm yokluğunda verilen kararlar ın
tebliğe çıkarılmas ı
Kanun yollarma başvurulmas ı hMinde
yapılacak işlemler
Bilgisayar kullamlarak kay ıt tutulmas ı

76	 781
77	 781
78	 781
79	 782

80	 783

81
	

783
82
	

784
83
	

784
84
	

785
85
	

785
86
	

785

87	 786

88	 786

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler (89 - 94)

BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler (89 -92)

Defterlerle basık evrakm temini
Mahkeme mübaşirinin kalem hizmetle-
rinde çalıştırılınası
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmas ı
Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yaz ı
İşleri Yönetmeliğinin Uygulanması

89	 787
90	 787

91	 788
92	 788
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İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme (93 -94)

Yürürlük	 93	 789
Yürütme	 94	 788

SAHTE BANKNOTLARIN İNCELENMESİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYULACAK

USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMEL İK (1-18)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan ımlar (1 - 4)

Amaç	 1	 791
Kapsam	 2	 791
Dayanak	 3	 792
Tanımlar	 4	 792

İKİNCİ BÖLÜM
Sahteli ğinden Şüphe Edilen Bardcnotlarm

Incelettirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar (5 - 8)

Ön rapor ald ırılmas ı 	 5	 794
İnceleme ve değerlendirme yaptırmaya	 6	 794
yetkili merci
İnceleme ve değerlendirme yapma	 7	 794
yetkisi
Sahteliğinden ş üphe edilen banknotlar ın	 8	 795
gönderilme usulü
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• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sistemin Oluşumu (9- 11)

Sistemin oluşturulmas ı 	 9	 796
Sistemden yararlanacak birimler 	 10	 796
Sistem kullanıcı eğitimi
	

11	 796

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kod Numaras ı (12 - 15)

12	 796
13	 797

14	 797

15	 798

Kod numarasmın verilmesi
Kod numarasmm ilgili kolluk birimleri
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
tarafından kullanılması
Kod numarasmın adli makamlarca kul-
lamimas ı
Kod numarasmın Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankas ı tarafından kullanılmas ı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (16 - 18)

Sahte banknotların imhası 	 16	 798
Yürürlük
	

17	 799
Yürütme	 18	 799
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SAHTE MADENİ PARALARIN
VE S İKKELERİN İNCELENMESİ VE

DEĞERLENDİRİLMESİNDE
UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİK (1-18)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan ımlar (1 - 4)

Amaç	 1	 803
Kapsam	 2	 803
Dayanak	 3	 804
Tanımlar	 4	 804

İKİNCİ BÖLÜM
Sahteliğinden Şüphe Edilen Madeni Para ve Sikkelerin

Incelettirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar (5 - 8)

5	 805
6	 805

7	 806

8	 806

Ön rapor ald ırılmas ı
İnceleme ve değerlendirme yaptırnıaya
yetkili merci
İnceleme ve değerlendirme yapma
yetkisi
Sahteliğinden şüphe edilen madeni para
ve sikkelerin gönderilme usulü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sistemin Oluşumu (9- 11)

Sistemin oluşturulmas ı 	 9	 806
Sistemden yararlanacak birimler

	 10	 807
Sistem kullanıcı eğitimi
	

11	 807

658



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kod Numaras ı (12- 15)

12	 807
13	 807

14	 808

15	 808

Kod numarasmın verilmesi
Kod mımarasmın ilgili kolluk birimleri
ve Darphane tarafından kullan ılmas ı
Kod numarasımn adli makamlarca kul-
lanılmas ı
Kod numarasmm Darphane tarafından
kullanılmas ı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (16- 18)

Sahte madeni para ve sikkelerin imhas ı	 16
	

808
Yürürlük	 17

	
809

Yifrütme	 18
	

809

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA
VE İFADE ALMA YÖNETMELIĞ I

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç	 1	 813
Kapsam	 2	 813
Dayanak	 3	 814
Tan ımlar	 4	 814
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İKİNCİ BÖLÜM
Yakalama, Gözaltına Alma ve

Muhafaza Altına Alma

5	 817
6	 819
7	 821

8	 821
.9	 822
10	 824
11	 825
12	 826

Madde 5 - Kolluk görevlileri;
Yakalama işlemi
Yakalanan ve nakledilecek şahıslara uy-
gulanacak tedbirler
Yakmlanna haber verme
Sağlik kontrolü
Güvenlik aramas ı
Nezarethane işlemleri
Nezarethaneye al ınanlar ın kayd ına ait
defter

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gözaltı Süresi, Salıvernıe ve Adli Merdilere Sevk

Gözaltı süresi
Gözaltı süresinin uzatılmas ı
Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı
hakime başvurma
Yakalanan kiş inin yetkili mahkemeye
gö türü 1m es
Yetkili mercilere sevk veya serbest bi-
rakma
Yeniden yakalama yasağı
Çocuklarla ilgili özel hüküm

13	 828
14	 829
15	 829

16	 830

17	 830

18	 831
19	 831
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müdafi ile ilgili Hususlar

Müdafi tayini	 20	 :833
Müdafi ile görüşme	 21	 834
Müdafiin soruşturma evrakm ı inceleme- 22	 834
si

BEŞİNCİ BÖLÜM
ifade Alma

ifade almanın esaslan	 23	 836
ifade almada yasak yöntemler	 24 

1 
837

ALTINCI BÖLÜM
Nezarethane ve ifade Alma Odas ı

Nezarethane ve ifade alma odas ı	 25
	

838
Nezarethane ve ifade alma odalar ının 26

	
839

denetimi

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Soruşturmanın gizliliğinin uygulanmas ı 	 27
	

839
Yer gösterme işlemi
	

28
	

840
Sorumluluk
	

29
	

841
Personelin niteliği
	

30
	

841
Personelin e ğitimi
	

31
	

841
Yürürlükten kaldırılan mevzuat

	
32
	

842
Yürürlük
	

33
	

842
Yürütme
	 34

	
842
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POLİS İN ADLİ GÖREVLERİNİN YERİNt
GETİRİLMES İNDE DELİLLERİN
TOPLANMASI, MUHAFAZASI

VE İLGİLİ YERLERE GÖNDER İLMES İ
HAKKINDA YÖNETMELİK (1- 23)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar (1 -3)

Amaç:
	 1

	
845

Kapsam:
	 2

	
845

Tan ımlar:
	 3

	
846

İKİNC İ BÖLÜM
Olay yeri incelemesi (4 - 12)

Olay Yerine Gidiş Hazırlığı :
	 4
	

846
Olay Yerinde Alınacak Tedbirler

	 5
	

847
Olay Yerinin Sistematik incelenmesi

	
6
	

847
Olay Yeri Krokisi
	

7
	

849
Fotoğraf Çekme
	 8

	
849

Olay Yeri Plan ı 	 9
	

849
incelemenin Uzmanlarca Yap ılmas ı 	 10

	
850

Tutanak Düzenlenmesi
	 :11
	

850
Suç ICayna ğımn Araştırılmas ı 	 12

	
850

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Delillerin Toplanmas ı, Muhafazas ı,

Ambalaj ı ve İlgili Yerlere Gönderilmesi (13 - 20)

Dehilerin Toplanması 	 13	 850
Delillerin Muhafaza Edilmesi

	
14	 851
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Delillerin Ambalajlanmas ı
Ambalaj Malzemeleri
Ambalaja Konulacak Evrak
Ambalajm Mühürlenmesi
Patlay ıcı ve Uyuşturucu Maddelerin Am-
balajianmas ı
Delillerin ilgili Yerlere Gönderilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son

Hükümler (21 - 23)

Uygulanacak diğer Mevzuat
Yürürlük
Yürütme

15	 852
16	 852
17	 853
18	 853
19	 853

20	 • 854

21	 854
22	 855
23	 855

SUÇ EŞYASI
YÖNETMELİĞİ (1-29)

• BİRİNC İ BÖLÜM
Amaç, Kapsam,

Dayanak ve Tan ımlar (1 - 3)

Amaç ve kapsam
Dayanak
Tan ımlar

İKiNCİ BÖLÜM
Adalet Emanet Dairesi (4)

Adalet emanet dairesinin kurulmas ı, iş-
lemlerinin denetim ve gözetimi

1	 859
2	 859
3	 860

4	 860
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç Eşyas ı ve Suçla ilgili Ekonomik Kazanc ın

Muhafaza Altına Alınmas ı, Elkonulmas ı, Başka Yere
Gönderilmesi, Elden Ç ıkarılmas ı, iadesi,

Müsaderesi ve Iınhasma Dair işlemler (5 - 21)

5	 861
6	 863
7	 863

8	 864

9	 865

Suç eşyas ına elkonulinas ı
Emanet memurluğuna kayıt işlemleri
Teslim alınmayacak suç eşyas ı
Mahkeme ve diğer resmi mercilerce in-
celenmek üzere istenilen suç e şyas ınm
teslimi, emanet memurlu ğuna iadesi,
suç eşyasmın başka yerlere gönderilmesi
işlemleri
K ıymetli e şya ve evrak ile bozulacak,
değerini kaybedecek veya muhafazas ı
zor olan suç eşyas ı hakk ında yap ılacak
işlemler
Emanet dairesindeki suç eşyasmm başka
yere gönderilmesi
Paras ı emanete al ınan kimseye verilen
makbuzla ilgili işlemler
Paralarm bankaya yat ırılmas ı iş lemleri
Bankaya yatırılmış olan paraların faizleri-
ne ilişkin esaslar
Hükmün kesinleşmesinden önce iadesine
veya elden ç ıkarilmasma karar verilen suç
eşyasma ilişkin işlemler
Müsaderesiııe veya sahibine iadesine ka-
rar verilmiş suç eşyasma ilişkin işlemler

10	 866

11	 868

12	 868
13	 868

14	 869

15	 869
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Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve
kazanç müsaderesinin konusunu olu ştu-
ran malvarliğı değerleri hakkmda verilen
müsadere ve iade kararlar ın ın yerine
getirilmesine ilişkin işlemler
Bankaya yatınimış paraların müsadere ve
iadesine ilişkin işlemler
Suç eşyası ve malvarlığı değerleri ile ilgili
işlem sonuçlarının takibi
Sahipleri tarafından almmayan eşya hak-
kmda yap ılacak işlemler
Gaip veya ölmüş olanlara ait suç eşyas ı
Değeri olmayan eşyanm imhas ı işlemleri

16	 870

17	 872

18	 872

19	 873

20	 874
21	 874

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (22 - 29)

Adalet emanet dairesinde tutulacak def-
terler
Adalet emanet dairesinde tutulacak kar-
tonlar
Adalet müfettiş lerince yap ılacak dene-
tim
Sayıştay Denetimi
Yollamalar
Yürürlükten kald ırılan mevzuat
Yürürlük
Yürütme

22	 875

23	 875

24	 876

25
	

876
26
	

876
27
	

Sn
28
	

Sn
29
	

877
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TELEKOMÜN İKASYON YOLUYLA YAPILAN
İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ,

SİNYAL BİLG İLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMES İ VE KAYDA

ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
İLE TELEKOMÜNIKASYON İLETİŞİM

BAŞKANLIĞININ KURULUŞ ,
GÖREV VE YETKİLERİ

HAKKINDA YÖNETMEL İK (1-29)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak,
Tanımlar ve Ilkeler (1 - 4)

Amaç
	 881

Hukuki dayanak
	

882
Tanıhilar
	 882

ilkeler
	 883

İKİNCİ BÖLÜM
Suçun Önlenmesine Yönelik veya İshhbari Amaçl ı

Tedbirlere Dair Usul ve Esaslar (5 - 11)

2559 say ı l ı Kanun gereğince yap ılacak	 5	 884
işlemler
2803 say ı l ı Kanun gereğince yap ılacak	 6	 884
işlemler
2937 say ı l ı Kanun gereğince yap ılacak	 7	 885
işlemler
Yazılı emir	 8	 885
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Karar ve yaz ılı emirlerde belirtilmesi ge- 	 9	 886
rekli hususlar
Karar veya yazılı emrin uygulanmas ı	 10	 886

Kayıflarm yok edilmesi 	 11	 887

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince iletişimin

Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin
Değerlendirilmesi ve Kayda Alinmas ı (12-15)

12	 888

13	 889
14	 890
15	 891

ileti ş imin tespiti, dinlenmesi, kayda
aimmas ı ve sinyal bilgilerinin değerlen-
dirilmesi
S ınırları
Kararlarm yerine getirilmesi
Kayıtlar ın yok edilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başkanliğın Görev ve Yetkileri, Uzmanlar,

İlgili Kurum Temsilcileri (16 - 23)

Kuruluş 	 16
	

891

Başkanlığın görevleri
	

17
	

892
Başkan
	 18

	
893

Başkanm görevleri
	

19
	

894

Hukukçu uzmanın görevleri
	

20
	

894
Teknik uzmamn görevleri

	
21
	

895
idari uzmanm görevleri
	

22
	

897
ilgili kurum temsilcilerinin görevleri

	
23
	

898
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler (24- 29)

Denetleme	 24	 898
Tutulmas ı gereken defterler 	 25	 899
Yetkili ve görevli Mkim 	 26	 899
Cezai hükümler	 27	 900
Yürürlük	 28	 901
Yürütme	 29	 901
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ADLV KOLLUI<
YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 1 Haziran 2006
Sayısı 	 : 25832



ADLİ KOLLtIK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tammiar

Amaç ve kapsam

Madde 1-Bu Yönetmelik, adli kollu ğun çalışma esaslannı,
adli kolluk görevlilerinin niteliklerini, adli işlemlerinin deneti-
mini, hizmet öncesi ve hizmet içi e ğitimini, diğer hizmet birim-
leri ile ilişkilerini, değerlendirme raporlannın düzenlenmesini,
uzmanlık dallarma göre hangi bölümlerde çalıştınlacaklarını
ve diğer hususları düzenler.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 167 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
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Ceza Muhakemesi Kanunu

	

ADtT	 Tanımlar

	

KoauK	 Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
YONEİMELIGI

Adli koltuk görevlileri: 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi
Kanunu, 4/6/1937 tarihli ve 3201 say ı l ı Emniyet Teşkilat
Kanununun 8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10/3/1983 tarihli ve
2803 saydı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun
7 nci maddesi, 2/7/1993 tarihli ve 485 say ılı Gümrük Müste-
şarlığın ın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 8 inci maddesi, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı
Sahil Güvenlik Komutanl ığı Kanununun 4 üncü maddesi ve
3/11/1983 tarihli ve 83/7362 say ılı Bakanlar Kumlu Karar ıyla
yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yö-
netmeli ğinde belirtilen soruş turma işlemlerini yapmak üzere,
tabi olduklar ı atama usulüne göre görevlendirilen komutan,
amir, memur ve diğer görevlileri,

Adli kolluk sorumlusu: içi şleri Bakanl ığına bağlı Jandar-
ma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlü ğü ve Sahil
Güvenlik Komutanhğı ile Gümrük Müste ş arlığı tarafından
atamalarmdaki usule göre görevli adli kollu ğun komutan ı-
nı/amirini,

Cumhuriyet savc ıs ı : Yetkili Cumhuriyet ba şsavciları ile
Cumhuriyet savc ıların ı,

Kovuşturma: İddianamenin kabulü ile başlay ıp hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphe-
sinin öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen
ev re yi,

Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Derhal işlem yap ılma-
d ığı takdirde suçun delillerinin kaybolmas ı veya şüphelinin
kaçmas ı veya kimliğinin saptanamamas ı ihtimalini,

ifade eder.
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İKİ NCİ BÖLÜM	 ADLİ

KOLtUK
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 	 YÖNUML İi Ğİ

Görevlendirme

Madde 4 - Soru şturma yapmak üzere;

a) Emniyet Genel Müclürlü ğünce, asgari tam teşekküllü
bir polis karakolu bulunan yerlerde,

b)Jandarma Genel Komutanl ığmca, asgari tam teşekküllü
bir jandarma karakolu bulunan yerlerde,

c) Sahil Güvenlik Komutanh ğmca, asgari sahil güvenlik
bot komutanl ıkların ın bulunduğu yerlerde,

d) Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünce, gümrük
muhafaza müdürlüğü ile müstakil bölge ve k ıs ım âmirlikleri
bulunan yerlerde, mevcut imkanlar ölçüsünde yeterince adli
kolluk personeli görevlendirilir.

Adli kollukla ilgili esaslar

Madde 5 - Adli kollukla ilgili düzenleme ve uygulama-
larda aşağıdaki genel esaslara uyulur:

a) Cumhuriyet savc ıları, adli görevlere iliş kin emir ve tali-
matlarmı öncelikle adli kolluk sorumlularma veya adli kolluk
görevi ifa eden di ğer birim amirlerine verir.

Adli kolluk, bağl ı bulunduğu kolluk teşkiMhn ın bir
parças ı olup, öncelikli görevi, kar şılaş tığı suçun iş lenmesini
önlemektir.
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	ADLİ	 Cumhuriyet savc ılarmca, adli görevler ile ilgili emir ve
KOLtUK talimatlar zorunluluk bulunmad ıkça, kolluk birimlerinin

	

YÖNEtMEL İĞ i	 aralar ındaki işbölümü ile kolluk teşkilatlar ınm gorev ve yetki
alanlar ı gözetilerek verilir.

Adli kolluk, adli görevlerin haricindeki hizmetlerde üst-
lerinin emrindedir.

Adli kolluk görevlilerine, adli görevi bulunmayan üstleri
tarafından, yürütülen soru ş turma ile ilgili emir ve talimat ve-
rilemez. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri sakl ıd ı r.

Adli kolluk görevlileri, kadrolar ında yer ald ıklar ı birim-
lere mevzuatla verilmiş ve adli görev kapsam ı dışında kalan
diğer görev ve hizmetleri de yerine getirirler.

b) Adlikolluk görevlilerinin özlük haklar ı, bağli oldukları
teşkilat tarafından yürütülür.

Görev ve yetkiler

Madde 6 - Soru ş turma işlemleri, Cumhuriyet savc ıs ın ın
emir ve talimatlar ı doğrultusunda öncelikle adli kollu ğa
yaptırı l ır. Adli koltuk görevlileri Cumhuriyet savc ısmm adli
görevlere ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine getirir.

Adli kolluk görevlileri, kendilerine yap ılan bir suça ilişkin
ihbar veya şikayetleri; el koyduklar ı olayları, yakalanan kişiler
ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savc ısma bildirir ve
Cumlıuriyetsavc ıs ının emri doğrultusunda işin ayd ınlatılması
için gerekli soru ş turma işlemlerine başlar.

Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmedi ği kuşku-
sunu doğuracak bir durumun varl ığı veya ölünün kimliğinin
belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, durumu derhal
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Cumhuriyet başsavc ıliğma bildirmek ve Cumhuriyet savc ı- ADLİ

sının emri doğrultusunda soru şturma iş lemlerine başlamak KOitUK
zorundad ır.	 YÖNETMEL İĞİ

Cumhuriyet savc ıs ı, adli kolluk görevlilerine emirleri
yazıl ı; acele hallerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en k ısa
sürede yazılı hale dönüşmrüleiek mümkün olmas ı halinde en
seri iletiş im vas ıtas ıyla ilgili kolluğa bildirir; aksi halde ilgili
kolluk görevlilerince al ınmasma haz ır edilir. Ancak, koltuk
görevlisi emrin yaz ı l ı hale getirilmesini beklemeden sözlü
emrin gereğini yerine getirir.

Suçüstü hali ile gecikmesinde sakmca bulunan hallerde,
Cumhuriyet savc ısma erişilemiyorsa veya olay geniş liği iti-
bar ıyla Cumhuriyet savc ısmın iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza
hakimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. Bu durumda
adli kolluk görevlileri, sulh ceza hükimi tarafından emredilen
tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirir.

Adli kolluk görevlileri, maddi gerçe ğin araştırılmas ı ve
adil bir yargılamanın yap ılabilmesi için, Cumhuriyet savcısmın
emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine veya aleyhine olan
tüm delilleri, kanunda ön görülen ko şullara uyarak toplamak,
muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet
savc ısına sunmakla yükümlüdür. Hukuka ayk ırı delil elde
edildiğinin tespiti halinde, fezlekede bu hususa da yer verilir.
Adli kolluk görevlileri diğer soruş turma işlemlerini de ayn ı
titizlikle yerine getirir.

Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk
görevlisi, bunlarm yapılmasma engel olan veya yetkisi içinde
aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanınca-
ya kadar önce sözlü olarak ikaz eder; uyulmamas ı halinde zor
kullanarak olay yerinden uzaklaş tırır. İlgilinin ısrar ı halinde
yakalama işlemi uygulan ır.
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Diğer kolluk birimlerinin adli kolluk görevi
KOIIUK

YÖN UMKE İĞİ
Madde 7- Gerekliğinde veya Cumhuriyet savc ısınm talebi

halinde, diğer koltuk birimleri de adli kolluk görevini yerine
getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri hak-
kmda, adli görevleri dolay ıs ıyla Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümleri uygulan ır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Kolluk Görevlilerinin Nitelikleri,

Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Eğitimleri

Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri

Madde 8 - Adli kolluk görevlileri, kolluk görevlilerinin
ilgili mevzuatına göre taşımas ı gerekli olan niteliklere sahip
olmalıd ır.

Adli kolluk görevlilerinin, yüklendi ği görevlerin gerek-
tirdiği bilgi ve vas ıfları taşımas ı sağlan ır.

Her hizmet bölümü için gerekli ko şullar, kanun veya
kolluk birinıierinin bağl ı bulunduklar ı bakanliklarca ç ıkar ılan
mevzuatta belirtilir.

Adli kolluk görevlilerinin genel ve özel niteliklerinin
belirlenmesinde;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayd ı Devlet Memurları Ka-
nunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 sayd ı Türk SilAhlı Kuvvetleri
Personel Kanunu,

c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 say ı l ı Jandarma Te ş kilat,
Görev ve Yetkileri Kanunu,
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d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 say ılı Emniyet Teş kilatı Ka-
nunu,	 KOaUK

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 say ılı Uzman Jandarma Ka-
nunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 say ıl ı Uzman Erbaş Kanu-
nu!

g) 11/4/ 2002 tarihli ve 4752 say ılı Astsubay Meslek Yük-
sek Okulları Kanunu,

h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Kanunu,

i) 2/7/1993 tarihli ve 485 say ılı Gümrük Müsteşarlığmm
Teşkilat ve Görevleri Hakk ında Kanun Hükmünde Kararna-
me,

j) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 say ılı Bakanlar Kurulu
Karar ıyla yürürlüğe konulan Sahil Güvenlik Komutanh ığm ın
idari ve Adli Görevlerine ilişkin Tüzük,

k) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 say ılı Bakanlar Kurulu
Karar ıyla yürürlü ğe konulan Jandarma Teşkilatı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliği,

1) 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmi Gazete'de ya-
ymılanan Türk Silahl ı Kuvvetleri Astsubay Meslek içi Eğitim
Yönetmeliği,

m) 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de ya-
y ımlanan Enıniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,

rt) 29/8/2001 tarihli ve 24508 say ılı Resmi Gazete'de ya-
y ımlanan Polis Meslek Yüksek Okullar ı Giriş Yönetmeliğ i,

ile bu konudaki diğer ilgili mevzuat hükümleri uygula-
n ır.
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	ADU	 Adli kolluğun hizmet öncesi ve hizmet içi e ğitimi
KOLLUK

YÖNETME İ Madde 9- Adli kolluk görevi yapacak personelin verilen
görevleri en iyi seviyede yapabilmesi için bu personel hizmet
öncesi ve hizmet içi e ğitime tAbi tutulur.

a) Hizmet öncesi eğitim;

1)Hizmet öncesi eğitimde kolluk personelinin, adli kolluk
görevlerini ifa edebilecek biçimde yeti ştirilmeleri esastır.

2) Hizmet öncesi eğitim müfredatlarmda; 26/9/2004 ta-
rihli ve 5237 say ıh Türk Ceza Kanununun temel ilkeleri, ceza
sorumluluğunun esaslar ı, özel hükümler, 5271 say ıh Ceza
Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan ve kolluk
tarafından yerine getirilen suç soruşturmasma ilişkin işlemlerin
hukuki çerçevelerine yönelik konulara yer verilir.

b) Hizmet içi eğitim;

1) Adli kolluk görevlerini üstlenmi ş bulunan kolluk
personeline, hizmet öncesi eğitimde verilen temel konular
yan ında, yüklendiği görevin içeriğine uygun alanlarda hizmet
içi eğitim verilir.

2)Hizmet içi eğilim ile; hizmet öncesi eğitimin eksiklikleri-
ni tamamlamak, personelin gördüğü hizmet ile ilgili de ğ işiklik
ve gelişmelere uyumunu sağlamak, hizmet dallar ında çalıştırı -
lacak personel ihtiyacın ı karşılamak hedefleri gözetilir.

Eğilim; her teşkiltın ilgili mevzuat hükümleri çerçeve-
sinde gerçekleş tirilir. Bu kapsamda,

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 say ı l ı Devlet Memurları Ka-
nunu,

b) 26/7/1967 tarihli ve 926 say ılı Türk SilAhlı Kuvvetleri
Personel Kanunu,
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c) 10/3/1983 tarihli ve 2803 say ıl ı Jandarma Teş kilAt, ADU
Görev ve Yetkileri Kanunu, 	 KOLLUK

d) 4/6/1937 tarihli ve 3201 say ılı Emniyet Teş kilAtı Ka- YONEJMFLI İ

nunu,

e) 28/5/1988 tarihli ve 3466 say ılı Uzman Jandarma Ka-
nunu,

f) 18/3/1986 tarihli ve 3269 say ılı Uzman Erba ş Kanu-
nu,	 -

g) 11/4/2002 tarihli ve 4752 say ılı Astsubay Meslek Yük-
sek Okulları Kanunu,

h) 9/7/1982 tarihli ve 2692 say ılı Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı Kanunu,

i)14/2/1985 tarihli ve 3152 sayd ı İçişleri Bakanlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakk ında Kanun,	 -

j) 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim
Kanunu,

k) 2/7/1993 tarihli ve 485 say ı lı Gümrük Müsteşarlığın ın
TeşkilAt ve Görevleri Hakk ında Kanun Hükmünde Kararna-
me,

1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9709 say ılı Bakanlar Kurulu
Karar ıyla yürürlü ğe konulan Sahil Güvenlik Komutanlığın ın
idari ve Adli Görevlerine İlişkin Tüzük,

m) 3/11/1983 tarihli ve 83/7362 say ıh Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma Teş kilAt ı Görev ve
Yetkileri Yönetmeliği,

n) 9/8/1968tarihli ve 12972 say ılı Resmi Gazete'de ya-
y ımlanan Türk SilAhl ı Kuvvetleri Astsubay Meslek İçi Eğitim
Yönetmeliğ i,
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AOL?

KOLLUK

YÖNETMEU Ğ

0)4/8/2003 tarihli ve 25189 say ılı Resmi Gazete'de yayım-
lanan Emniyet TeşkiMtı Sağl ık Şartlar ı Yönetmeliği,

p) 29/8/2001 tarihli ve 24508 say ıl ı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Polis Meslek Yüksek Okullar ı Giriş Yönetmeliği,

r) 9/5/2003 tarihli ve 25103 say ı l ı Resmi Gazete'de
yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim
Yönetmeliği,

s) 15/10/2001 tarihli ve 24554 say ı l ı Resmi Gazete'de
yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri
Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği,

t) 15/10/2001 tarihli ve 24554 say ı l ı Resmi Gazete'de
yay ımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksek
Okullar ı Eğitim-Oğretim Yönetmeliği,

u) 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayı lı Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeli ği,

ile bu konudaki diğer ilgili mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Adli kolluk görevlilerinin eğitimlerinin verilmesinde kol-
luğun bağ lı olduğu Bakanlıkça talep edilmesi lülinde, Adalet
Bakanlığı tarafından eğitici personel görevlendirilir. Hizmet içi
eğitimlerin planlanmas ında Adalet Bakanlığınm veya yetkili
Cumhuriyet başsavcıs ınm görüşleri de almır.

Sertifika

Madde 10 -Adlikolluk eğitimini başar ı ile bitiren persone-
le, ilgili eğilim birimlerince sertifika verilir. Adli görevlerde ön-
celikli olarak sertifikas ı olan kolluk personeli görevlendirilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	 ADLi

Değerlendirme Raporlan ve Çal ışma Esasları	 lOLLUK

YôNETMELiGi

Değerlendirme raporlan

Madde 11 - Cumhuriyet ba şsavc ılar ı her yılm sonunda o
yerdeki adli kollu ğun sorumlular ı hakkında bir değerlendirme
raporu düzenleyerek sicil amirlerine verilmek üzere illerde
valilere, ilçelerde kaymakamlara gönderir.

Değerlendirme raporlarmda, adli kolluk görevlilerinin
soruşturma ve kovu şturma işlemlerindeki ehliyetiyle bu işlem-
lerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumla-
rına yer verilir. Bu değerlendirme raporlar ı ilgilinin siciliriin
düzenlenmesinde dikkate al ın ı r.

Birden fazla Cumhuriyet ba şsavcılığmm yetki çevresinde
faaliyet gösteren adli kolluk sorumlular ı hakkmda, değer-
lendirme raporlar ı her y ıl sonunda diğer yer Cumhuriyet
başsavc ı l ıklarınm görüşü de almarak adli kolluk biriminin
merkezinin bulundu ğu yer Cumhuriyet başsavcıs ı tarafmdan
düzenlenir.

Adli kolluk görevlilerinin çali şma esaslan

Madde 12 - Adli kolluk birimlerinde görev yapacak per-
sonelin konusunda uzmanla ş mas ı için mümkün olduğunca
ayn ı veya benzer görevlerde çaliş mas ı için kendi te şkilatlannca
gerekli tedbirler alm ır.

Adli kolluk görevlileri, yürütülecek soruşturmalarla ilgili
Olarak, katılacaklar ı meslek içi kurslar sonunda belirli branş-
larda ihtisaslaşırlar.
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ADlI	 Meydana gelen olay ın özelliğine göre, kolluk amiri,
KOiLUK soruşturma esnasmda ihtiyaç duydu ğu konularda ihtisasla ş-

YÖNErMRi Ğİ mış personeli görevlendirerek soruşturmanm daha kapsaml ı
yapılmas ın ı sağlar.	 -

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Adli kolluk hizmetinin denetimi

Madde 13 - Cumhuriyet ba şsavc ılar ı ve Cumhuriyet
savcıları;

a) Adli kolluk hizmetlerinin etkin ve verimli yürütüle-
bilmesi amac ıyla, adli kolluk görevlilerince ifa edilen adli
işlemleri her zaman denetler.

b) Yürütülen soru ş turma evrak ını gerektiğinde ilgili
adli kolluk biriminde inceleyerek, soruşturmaya ilişkin eksik
gördüğü hususlarm ikmalini emredebileceği gibi, soruş turma
evrakı ve taraflar ın ın bulunduğu hal üzere Cumhuriyet baş-
savc ı lığına intikal ettirilmesi talimat ın ı da verebilir.

Cumhuriyet başsavciları veya Cumhuriyet savcilar ı adli
görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulun-
durulacaklar ı nezarethaneleri, varsa ifade alma odalar ını, bu
kişilerin durumlarmı, gözaltına alınma sürelerini, gözaltına
alma ile ilgili tüm kay ıt ve işlemlerini denetler, sonucunu ne-
zarethaneye almanlann kaydma ait deftere kaydeder.
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Yürürlük	 ADÜ

KOflUK
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüğe 

YÖNETME1İİ
girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri
Bakanlar ı birlikte yürütür.
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YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 1 Haziran 2006
Sayısı	 : 25832



ADLİ VE ÖNLEME

ARAMALAR! YÖNETMELI ĞI

B İRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan ımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amac ı, kanunlarla düzenlenen
adli ve önleme aramasma karar verme yetkisi ile aramaların
uygulanmas ında uyulacak esas ve usulleri göstermektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, koltuk tarafından, kişilerin üst-
lerinin, eşyasmm, araçlarmm, özel Mğıtlarmm, konut, işyeri ve
eklentilerinin aranmasmda uyulacak esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say ı lı
Ceza Muhakemesi Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis
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ADil Vazife ve Salahiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 say ı lı .
VE Jandarnıa Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli

ôNLEMI ve 2692 say ılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 10/ 7/ 2003
AR.NMRI tarihli ve 4926 say ılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 10/6/1949

YÖNUMLE Ğİ tarihli ve 5442 say ı l ı İl idaresi Kanunu, 28/4/2004 tarihli ve
5149 say ılı Spor Müsabakalar ında Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun, 10/6/2004 tarihli ve 5188 say ı l ı
Ozel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4/11/2004 tarihli
ve 5253 sayd ı Dernekler Kanunu, 25/10/1983 tarihli ve 2935
sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 13/5/1971 tarihli ve 1402 say ı l ı .
Sık ıyönetim Kanunu ile 2/7/1993 tarihli ve 485 say ı lı Gümrük
Müsteş arlığın ın TeşkilAt ve Görevleri Hakk ında Kanun Hük-
münde Kararname ve di ğer ilgili mevzuat hükümlerine göre
hazırlanmıştır.

Tammiar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Araç: Her türlü nakil vas ı ta ve taşıtlarmı,

Cumhuriyet savc ıs ı: Yetkili Cumhuriyet savc ısm ı ,

El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amac ıyla
veya suçun delili olabilece ği veya müsadereye tabi oldu ğu
için, bir eşya üzerinde, rızas ı olmamas ına rağnıen, zilyedin
tasarruf yetkisinin kald ırılmas ı işlemini,

Gece vakti: Güneşin batmasmdan bir saat sonra ba şlayan
ve doğmasmdan bir saat evvele kadar devam eden süreyi,

Gecikmesinde sak ınca bulunan hal:

a) Adli aramalar bakımmclan; derhal işlem yap ılmadığı
takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmas ı
veya ş üphelinin kaçmas ı veya kimliğinin tespit edilememesi
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AÜtİ
VE
ÖNtEME
AkMLARI
YÖNEtMELi Ğİ

ihtinülinin ortaya ç ıkmas ı ve gerektiğinde hakimden karar
almak için vakit bulunmamas ı halini,

• b) Önleme aramalar ı bakım ından; derhal işlem yap ılmad ı-
ğı takdirde, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlik ve
genel ahlakm veya başkalarmm hak ve hürriyetlerinin korun-
masmın tehlikeye girmesi veya zarar görmesi, suç işlenmesinin
önlenememesi, taşmması veya bulundurulmas ı yasak olan her
türlü sil5h, patlayıcı madde veya eşyanm tespit edilememesi
ihtimalinin ortaya çıkmas ı ve gerektiğinde hakimden karar
almak için vakit bulunmamas ı halini,

Hakim: Yetkili sulh ceza hakimini veya hakimi,

Kolluk: Jandarma, polis, sahil güvenlik ve gümrük mu-
hafaza görevlilerini,

Kolluk amiri: Konuyla ilgili yetkili ve görevli olan kolluk
biriminin amirini,

Koruma altına alma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi ya
da dem olabilecek veya müsadereye tabi olan yahut güvenliğin
sağlanmas ı amac ıyla, eşyay ı zilyedinin kendiliğinden verme-
sini veya el konulana kadar geçici olarak ahkoymay ı,

Mülld amir: illerde vali veya bu konuda yetkilendirdiği
yard ımc ısını, ilçelerde kaymakam ı,

Özel güvenlik görevlisi: 5188 say ılı Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanuna göre valiliklerce çal ışma izni verilen,
26/9/2004 tarihli ve 5237 saplı Türk Ceza Kanununun uy-
gulanmas ında kamu görevlisi sayılan ve görev alanlarmda
yetkili olan kişileri,

Suçüstü:

a) İşlenmekte olan suçu,
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ADLİ	 b) Henüz işlenmiş olan fili ile filin işlenmesinden hemen
VE sonra kolluk, suçtan zarar gören veya ba şkaları tarafından

ÖNME takip edilerek yakalanan ki şinin iş lediği suçu,

	

ARMMI.AR İ	 c) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delile

	

YONETMELIG İ	 yakalanan kimsenin i şlediği suçu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Arama

Adli arama ve kapsam ı

Madde 5 - Adli arama, bir suç işlemek veya buna işti-
rak veyahut yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan
kimsenin, saklanamn, şüpheiinin, sanığın veya hükümlünün
yakalanmas ı ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde
edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatmm giz-
huiğinin s ınırlandır ılarak konutunda, işyerinde, kendisine ait
diğer yerlerde, üzerinde, özel kAğıtlannda, eşyasmda, aracmda
5271 sayıli Ceza Muhakemesi Kanunu ile di ğer kanunlara göre
yapılan araştırma işlemidir.

Makul şüphe

Madde 6 7 Makul şüphe, hayatın akışına göre somut olay-
lar karşısında genellikle duyulan şüphedir.

Makul şüphe, aranıanm yap ılacağı zaman, yer ve ilgili kişi-
nin veya onunla birlikte olanlar ın davranış tutum ve biçimlerl,
kolluk memurunun ta şındığından şüphe ettiği eşyanm niteliği
gibi sebepler göz önünde tutularak belirlenir.
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Makul şüphede, ihbar veya şikayeti destekleyen emare-
lerin var olmas ı gerekir.

Belirtilen konularda şüphenin somut olgulara dayanmas ı
şarttır.

Arama sonunda belirli bir şeyin bulunacağm ı veya belirli
bir kişinin yakalanaca ğmı öngörmeyi gerektiren somut olgular
mevcut bulunmal ıd ır.

Adli aramalarda karar ve emir verme yetkisi

Madde 7-Adli aramaya karar vermek yetkisi hakimindir.
Kolluk, arama karan alınmas ın ı talep ettiği durumlarda, ma-
kul şüphe sebeplerini belirten ayrmtılı ve gerekçeli bir rapor
haz ırlar ve Cumhuriyet savc ıs ına başvurur.

Hakim kararı veya gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savc ıs ınm, Cumhuriyet savc ısına ulaşılamadığı
hallerde ise kolluk.amirinin yazılı emriyle arama yap ılabilir.

Cumhuriyet savc ı s ına ula şılamayan hallerde kolluk
amirinin yazı l ı emriyle gerçekleş tirilen arama ve elkoyma
işlemi üzerine; ilgili kolluk görevlilerince neden Cumhuriyet
savc ıs ına ulaşılamadığı , Cumhuriyet savc ıs ının hangi vas ıta-
larla arandığm ı belirten ayr ıntılı tutanak düzenlenerek ilgili
soru şturma evrakına eklenir.

Kolluk amirlerince konutLa, iş yerinde ve kamuya açık
olmayan kapalı alanlarda arama karar ı verilemez. Say ılan bu
yerlerde arama ancak hakim karar ı veya gecikmesinde sakmca
bulunan hallerde Cumhuriyet savc ıs ın ın yazıl ı emriyle yap ı-
labilir. Ancak 4926 sayıli Kaçakç ı l ıkla Mücadele Kanununda
öngörülen suçlar bak ımmdan, özel konut ve eklentilerinde
hakim karar ı olmadıkça arama yap ılamaz

ADLI

VE

ÖNtMl

ARMWAR İ

YÖNETMELi Ğ i
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	DIİ	 Kolluk amirinin yazd ı emriyle yapılan arama ve sonuçlan
VE Cumhuriyet başsavc ılığına derhal bildirilir.

ONLIME Cumhuriyet savc ısma utaşılainayan hallerde ise kolluk
ARNMLAR İ amirinin yazdı emriyle konut, iş yeri ve kamuya aç ık olmayan

YÖNETMEL İĞİ kapah alanlar dışında arama yap ılabilir.

Arama talep; karar veya emrinde;

a) Aramanm nedenini pluştııran fil,

b) Aranılacak kişi, aramanm yap ılacağı konut veya diğer
yerin adresi ya da eşya,

c) Karar veya emrin geçerli olaca ğı zaman süresi,

d) Aranılacak eşyanm elde edilmesi halinde el konulup
konulmayacağı, açıkça gösterilir.

Cumhuriyet başsavc ılıklannca, arama ile ilgili kararlar ı
vermek üzere, yirmidört saat süreyle nöbetçi Cumhuriyet
savc ıs ı ğörevlendirilir.

Karar al ınmadan yap ılacak aramam

Madde 8 - Aşağıdaki hallerde ayr ıca bir arama emri ya
da karan aranmaz:

Bu maddenin (a) ve (c) bentleri ile ffl bendindeki "ilgilinin nza-
s ı" ibaresi, 27. maddenin ve 30. maddenin birinci fıkras ının iptali
ve yürütmenin durdurulmas ı istemi ile Istanbul Barosu Ba şkan-
lığı tarafından Dan ıştay'da dava aç ılm ıştır. Danış tay 10. Dairesi
19.01.2006 tarih ve 2005/6392 say ı ile;

"Yönetmeliğin 8. maddesinin "a" bendindekı .. ...yakalanması ama-
oyla konutunda, işyerinde, yerleşim yerinde, bunların ek/en tilerinde ve
ara cı nda yap ı lacak aramada.....ibaresinin ve 30. maddenin 1.fikras2n ı n,

"8. maddenin "f bendindekı " ... ilgilinin nztis ı .....ibaresinin,
Yürütülmesinin durdurulmas ı isteminin kabulüne,
É. maddenin "c" bendinin ve 27. maddesinin yürütülmesinin dur-

durulmas ı istemlerinin
Reddine karar verilmi ş tir.
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a) Hakkmda tutuklama karar ı veya yakalama' emri veya ADI]
zorla getirme kararı bulunan kişi ile hakkında gıyabi tutuklama VE

kararı verilen kaçak yakaland ığında üstünde, yakalanmas ı ÖNME
amac ıyla konutunda, işyerinde, yerle şim yerinde, bunlar ın
eklentilerinde ve aracmda yapılacak aramada,	

YÖNETMEE İ

b) Hakim kararı veya Cumhuriyet savc ısmm yazılı emri
ile veya kolluk tarafından doğrudan yakalanan kişinin, ken-
disine, başkalarma veya yakalama işlemini yapan kolluk gö-
revlilerine zarar vermesini ö nlemek amac ıyla yapılacak kaba
üst aramas ında,

c)Gözaltına alınan kişinin, nezarethaneye konmadan önce
yapılan üst aramasında,

d) Herhangi bir sebeple hukuka uygun şekilde yakalan-
dıktan sonra kolluk güçlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin
veya işlenmekte olan veya henüz işlenmiş olan veya pek az
önce işlendiğini gösteren belirtiierin olduğu suçun failinin
yakalanmas ı amac ıyla takibi s ırasında girdikleri araç, bina ve
eklentiletirıde yakalanması amac ıyla yap ılacak aramalarda,

- e) 1) 4926 say ılı Kaçakç ılikla Mücadele Kanununun 17
nci maddesinin ikinci f ıkras ı kapsammda, kaçak e şya, her
türlü silah, mühimmat, patlay ıcı ve uyuşturucu maddelerin
bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya
yarayan diğer araçlarda hemen yap ılan aramalarda,

2) 4926.94yılı Kaçakç ıhkla Mücadele Kanununun 17 nci
maddesinin altınc ı filcras ı kapsam ında gümrük salonları
gümrük kap ılarında kaçak eşya sakladığmdan kuşkulan ılan
kiş ilerin gümrük kontrolü amac ıyla gümrük görevlilerince

,aranmasmda;	 -

3) 4926 say ıli Kaçakç ılılüa Mücadele Kanununun 18 inci
maddesinin ikinci fıkras ı kapsani ında, 27/10/1999 tarihli
ve 4458 sayıli Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kap ı ve
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ADLi yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, ç ıkmak
VE veya geçmek ve bu yerlerde rastlaııacak kişi ve her nevi taşıma

ÖNME araçlarmm yetkili memurlar tarafmdan durdurulmas ında ve
ARAULARI bu kiş ilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçlarmm

YÖNETMELi Ğİ	
aranmas ında,

f) 5237 sayd ı Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesin-
deki kanunun hükmü ve Amirin emrini yerine getirine, 25
inci maddesindeki meş ru savunma ve zorunluluk hali ve 26
ncı maddesindeki hakkm kullan ılması ve ilgilinin r ızas ı ile
diğer karnmbr ın öngördüğü hukuka uygunluk sebepleri ve
suçüstü halinde yap ılan aramalarda, toplum için veya ki şiler
balummdan hayatî tehlikeyi ortadan kald ırmak amac ıyla veya
kapah yerlerden gelen yard ım çağrılar ı üzerine, konut, i şyeri
ve yerleşim yeri ile eklentilerir ı e girmek için.

Olay yeri inceleme

Madde 9 - Suç işlenen yerlerde, sebep ve sonuç ilişkisini
ortaya koyacak dehulerin aranmas ı, bulunmas ı ve el koyulma-
s ı için geliştirilmiş bilimsel ve teknik araştırma işlemlerinin,
herkesin girip ç ıkabileceği kamuya açık alanlarda yap ılmas ı
için bir emir veya karar gerekmez.

Birinci fikrada belirtilen yerler dışındaki olay yeri inceleme
işlemleri, 7 nci madde uyar ınca hakim veya gecikmesinde sa-
kmca bulunan hallerde de Cumhuriyet savc ıs ının, Cumhuriyet
savc ısma ulaşılamadığı hallerde ise konut, işyeri ve kamuya
aç ık olmayan kapalı alanlar dışındaki yerlerde kolluk amirinin
yaz ı lı emri üzerine gerçekleştirilir.

Aramada emir ya da karar kapsam ı dışında elde edilen
bulgular ve ele geçirilen ki şiler

Madde 10- Usulüne uygun yap ı lan aramada;
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ADLi

VE

ÖNL£ME

AkMLARl

YÖNFTME ğĞİ

a) Yap ılmakta olan soru şturma veya kovu şturmayla ilgisi
olmakla birlikte, karar veya yazı l ı emirde konu edilmeyen,

b) Yapılmakta olan soruşturma veya kovu şturmayla ilgisi
olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyand ı-
rabilecek,

bir delil elde edilirse; bu delil koruma altma alm ır ve du-
rum Cumhuriyet başsavcılığına derhAl bildirilerek el koyma
işlemini gerçekleştirmek için Cumhuriyet savc ısmdan yeni bir
yazılı emir istenir. Cumhuriyet savc ıs ına ulaşılamadığı hallerde
ise kolluk Amirinin yazılı emriyle kolluk görevlileri elkoyma
işlemini gerçekleş tirebiir.

Hakim kararı olmaks ız ın elkoyma işlemi, yirmidört saat
içinde görevli hakimin onay ına sunulur. Hakim, karar ın ı
elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açildar; aksi halde
ellcoynıa kendiliğinden kalkar.

Bu tür aramada, araman ın amac ı ve konusu d ışında
ele geçirilen ve haklarmda tutuklama veya yakalama karar ı
bulunan kişiler, evrakıyla birlikte Cumhuriyet başsavcılığma
sevk edilir.

Adli arama tutanağı

Madde 11 - Adli arama işlemi bir tutanağa bağlamr.

Tutanakta;

a) Arama kararmm tarih ve say ıs ı, hakim kararı yoksa ve-
rilmiş olan yazılı emrin tarih ve say ısı ile emri veren merci,

b) Aramanm yap ıldığı yer, tarih ve saat,

c) Aramanın konusu,

695



Ceza Muhake ınesi Kanunu

	ADd	 d) Aranan kiş inin kimlik bilgileri, ad ını söylemediği tak-
VE dirde eşMI bilgileri,

	

ONILME	 e) Araçta, konutta, i şyeri ve eklentilerinde arama yap ıl-
A1ARI m ışsa, aracm plaka numaras ı, markas ı, konutun, işyerinin ve

YÖNETMEli Ği eklentilerinirı açil< adresi, su üstü aracının aranmasmda su üstü
aracmm cinsi, ismi, sahibi ve kullanan ı, deniz aracının aranmas ı
hAlinde ise deniz aracının cinsi, ismi, donatan ı, bağlama limanı,
tonaj ı, acentesi, kaptanı ve arama mevkil,

Aramanm sonuçları, el konulan suç eşyasma ilişkin
belirleyici bilgiler,

g) Aramada yakalanan kişiler varsa kimlik bilgileri, kim-
liği belirlenemiyorsa eşkAl bilgileri,

h) Arama sonucunda yaralanma veya maddi bir zarar
meydana gelip gelmediği,

i) Arama işlemini yapanların ad ı, soyad ı, sicii ve unva-
nı,

hususlar ı yer alır.

Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve haz ır bulunan-
larca imzalanır. Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.

Kaçakçılık suçlarıyla ilgili tutanaklar, 4926 say ılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanununun 21 inci maddesine göre tanzim
edilir.

Arama sonunda talep hAlinde verilecek belge

Madde 12-7 nci maddeye göre yapılacak arama sonunda,
hakkında arama işlemi uygulanan kişiye talebi hAlinde;

a) Aramanın,
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1) Şüpheli veya san ık olmas ı ve yakalanabilece ği veya ADli
suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe VE

bulunmas ı sebebiyle mi,	 ÖNLEME

2)Şüphelinin veya san ığm yakalanabilmesi veya suç de- AWLAR İ

hulerinin elde edilebiLmesi amac ıyla m ı,	 YONETMELIGI

yap ıldığını,
b)Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebilece ği

hususunda makul şüphe bulunan şüphelinin veya sanığın
üstünün, eşyasmm, konutunun, işyerinin veya ona ait diğer
yerlerin aranmas ı hMinde, soru ş turma veya kovu şturma ko-
nusu fiilin niteliğini,

c)Aramada el konulan veya koruma altına alman eşyan ın
listesini,

d) Araniada şüpheyi haklı k ılan bir şey elde edilmemiş
ise bunu,

e)Hakkmda arama işlemi uygulanan kimsenin, el konulan
eşyanm mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarm ı,

içeren belge veya belgeler verilir.

Koruma altına alınan veya el konulan eşyanm tam bir
listesi yap ılarak resmi mühürle mühürlenir. Bu e şyan ın resmi
mühürle mühürlendi ğine dair tutanak tanzim edilerek, bir
sureti ilgilisine verilir.

Avukat bürolar ında arama

Madde 13 - Cumhuriyet savc ıs ı haz ır olmaks ızm avukat
bürolarmda arama yap ılamaz.

Avukat büroları ancak mahkeme karar ı ile ve kararda
belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet savc ısmın denetimin-
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ADLİ

VE

ÖNLEME

ARNAALARI

YÖN 11M E

de aranabilir. Baro başkan ı veya onu temsil eden bir avukat
aramada hazır biılundurulur.

Arama sonucu elkonulmasma karar verilen şeyler bak ı-
m ındanbürosunda arama yap ılan avukat, baro ba$kan ı veya
onu temsil eden avukat, bunlar ın avukat ile müvekkili aras ın-
daki mesleki ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı koydu-
ğunda, bu şey ayn bir zarf veya paket içerisine konularak haz ır
bulunanlarca mühürlenir ve bu konuda gerekli karar ı vermesi,
soruşturma evresinde sulh ceza hakiminden, kovu şturma
evres nde hAkim veya mahkemeden istenir. Yetkili hAkim el-
konulan şeyin avukatla müvekkili arasında mesleki ilişkiye ait
olduğunu tespit ettiğinde, elkonulan şey derhal avukata iade
edilir ve yap ılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kald ırılır.
Bu fıkrada öngörülen kararlar yirmidört saat içinde verilir.

Postada el koyma durumunda bürosunda arama yap ılan
avukat veya baro ba şkan ı veya onu temsil eden avukat ın karşı
koymas ı üzerine üçüncü fıkrada belirtilen usuller uygulan ır.

Askeri mahallerde yap ılacak arama

Madde 14- Askeri mahallerde yap ılacak arama Cumhuri-
yet savcısmm talep ve katı lım ı ile askeri makamlar tarafından
yerine getirilir.

Elkoyma, koruma altına alma

Madde 15 - Arama sonucunda baz ı eşyaya elkoyma söz
konusu oldu ğunda, hakim karar ı veya gecikmesinde sakınca
bulunan hAllerde Cumhuriyet savc ısmm, Cumhuriyet savc ı-
sına ulaşılamad ığı hallerde ise kolluk Amirinin yaz ıli emri ile
elkoyma i şlemi gerçekleştirilebilir.
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ispat arac ı olarak yararl ı görülen ya da eşya veya kazanç AOL?

müsaderesinin konusunu olu ş turan malvarlığı değerleri, ko- VE

ruma altma alınır.	 ÖNLEME

Yanında bulunduran ki şinin r ızasıyla teslim etmediği bu AR.AL4R İ
tür eşyaya elkonulabilir.	 YONETMELIG İ

Yukar ıda yazılı eşya veya di ğer malvarliğı değerlerini
yanmda bulunduran ki şi, talep üzerine bu şeyi göstermek ve
teslim etmekle yükümlüdür.

Evsafı belirlenen eşyanm kollukça bulunamamas ı ve zil-
yedinin de teslimden kaçmmas ı hMinde, şüpheli veya sanık ya
da tanıkliktan çekinebilecekler d ışındaki zilyet hakkında 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 60 inci maddesinde yer
alan disiplin hapsine ilişkin hükümlerin uygulanmas ı amac ıyla
durum Cumhuriyet ba şsavcılığına bildirilir.

Aramada ele geçen belge ve kü ğıtlar hakk ında yap ıla-
caklar

Madde 16- Hakk ında arama i şlemi uygulanan kimsenin
belge veya Uğıtlarmı inceleme yetkisi, Cumhuriyet savc ısı ve
Mkime aittir.

Kolluk, arama sırasmda ele geçen belge veya ka ğıtlara,
suçla ilgisi olup olmadığın ı tespit amac ıyla, incelemeksizin
bakabilir. Suçla ilgisi olabilece ğinden şüphelendiği anda
Kanunun öngördüğü şekilde incelenecek belge ve ka ğıtlar ı
ambalajlayarak mühürler.

Belge ve k ğıtlarm zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü
de koyabilir veya imzas ın ı atabilir. Ileride mührün kaldır ılma-
sına ve kağıtlar ın incelenmesine karar verildi ğinde bu işlemin
yapılmasmda haz ır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya
da müdafil veya vekili ça ğrı l ır.
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AD6	 İnceleme sonucu soruşturma veya kovuş turma konusu
VE suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kağıtlar ilgilisine

	

ÖNLEME	 geri verilir.

	

ARMiALAR İ	 Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanu-
YONETMELIG İ nunun 45 ve 46 nc ı maddelerine göre tan ıkliktan çekinebilecek

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

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlar ında ve kütükle-
rinde arama, kopyalama ve elkoyma

Madde 17 - Bir suç dolay ısıyla yap ılan soruş turmada,
başka surette delil elde etme inıkmın bulunmaması hMinde,
Cumhuriyet savc ıs ınm istemi üzerine şüphelinin kullandığı
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde
arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlanndan kopya ç ıkarılma-
sma, bu kay ıtların çözülerek metin haline getirilmesine hakim
taraf mdarı karar verilir.

Bilgisayar, bilgisayar programlar ı ve bilgisayar kütük-
lerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya
gizlenmiş bilgilere ula şılamamas ı halinde çözümün yap ıla-
bilmesi ve gerekli kopyalarm alınabilmesi için, bu araç ve
gereçlere ellconulabilir. Şifrenin çözümünün yapılmas ı ve ge-
rekli kopyalarm alınmas ı halinde, elkonulan cilı azlar gecikme
olmaks ızın iade edilir.

Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma i şlemi
s ırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yap ılır. Bu
işlem, bilgisayar ağlan ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile
çıkarılabilir donan ımlan hakkında da uygulan ı r.

istemesi halinde, bu yedekten elektronik ortamda bir
kopya ç ıkarılarak şüpheliye veya vekiine verilir ye bu husus
tutanağa geçirilerek imza altına al ın ır.
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Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaks ızın da, AOL?

sistemdeki verilerin tamam ının veya bir k ısmın ın kopyas ı VE

almabilir. Kopyas ı alman yerlerin maliyeti hakk ında tutanak ÖNLEME
tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu kıta- AkMMRl
nağm bir sureti de ilgiliye verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Önleme Aramaları

Denetim yapılacak hMler

Madde 18 - Aşağıda belirtilen denetimler şartlar ı oluştu-
ğunda kolluk tarafmdan kendiliğinden yap ılabilir:

a) Umuma aç ık istirahat ve eğlence teri say ılan, kişilerin
tek tek veya toplu olarak e ğlennıesi, dinlenmesi veya konak-
lamas ı için aç ılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri
konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane,
içkili lokanta, taverna ve benzğri içkili yerler; sinema, kahve-
hane ve kıraathane; kumar ve kazanç kasti olmamak şartıyla
adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekA geliş-
tirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video
ve televizyon oyunlar ın ın içerisinde bulundu ğu elektronik
oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler ile sabit veya
seyyar olarak kullan ılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma
araçlarındaki bu tür yerlerin genel ğüvenlik ve asayiş yönün-
den denetimi,

b) Kumar oynanan umumi ve umuma aç ık yerler ile her
çeşit özel ve resmi kurum ve kurulu şlara ait lokaller, mevzu-
ata aykır ı bir şekilde uyuş turucu madde imal edilen, sat ılan,
kullan ılan, bulundurulan yerler, mevzuata ayk ır ı faaliyet
gösteren genelevler, birle şme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve
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ADlİ yerler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü ğüne,
VE Anayasal düzenine, genel güvenli ğe ve genel ablaka zararı

ÖNLEME dokunacak oyun oynat ılan, temsil verilen, film veya video bant

ARAMALARI	 gösterilen yerler ile internet üzerinden yap ılan yay ınlara izin

YÖNETMRG İ 
verilen yerler, derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve
kuruluş lara ait ve yaln ız üyelerinin yararlanmas ı için aç ılan
lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yaz ı l ı ihtara
rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma
açık yer durumuna geldiği tespit edilenlerin denetimi,

c) Yürürlükte bulunan hükünılere ayk ır ı olarak işletilen
yerler hakk ındaki işlemler ile genel ahlak ve edep kurallar ına
aykırı olarak sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildi ği materyale
bakılmaks ızın üreten ve satan yerlerin denetimi,

d) Kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere, onsekiz
yaşından küçükleri çalış tırd ığından veya onsekiz yaşm ı dol-
durmam ış küçüklerin girdiğinden şüphelenilen ve aç ılmas ı
izne bağl ı bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile
kıraathane gibi oyun oynatılan benzeri yerlerin denetimi,

e) Suç işlenmesini önlemek için ki şilerden kimlik sorma,

f) 26/6/1973 tarihli ve 1774 say ıh Kimlik Bildirme Kanu-
nunda belirtilen yerlerin denetimi,

g) Motorlu araç trafik belgesi, motorlu araç tescil belgesi
ve sürücü belgeleri ile 13/10/1983 tarihli ve 2918 say ılvKa-
rayolları Trafik Kanununa göre araçlarda bulunmas ı gerekli
eşyan ın denetimi,

h) Doğal ve yapay göller ile su üstü ula şınıına imkan veren
akarsularda su üstü araçlar ının ve denizlerde deniz araçlarmm
ruhsat ve belgelerinin, su üstü araç sahip ve kullananlar ı ile
gemi adamlarının ehliyetleri, belgeleri ve deniz mevzuat ında
yer alan diğer belgelerinin denetimi,
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ADLİ

VE

ÖNLE»F

ARMLAR İ

YÖNEIMELi Ğİ

i) Elektromanyetik ayg ıtlar ve dedektör köpekleri aracıli-
ğıyla yapılan tarama şeklindeki denetimler,

j) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 183 üncü maddesi
kapsammda gürültü yapanlarm men edilmesi,

k) Hudut kap ılarından giriş çıkış yapanlarm pasaport
denetimleri.

Önleme aramas ı ve kapsam ı

Madde 19- Önleme aramas ı;

a) Milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlik ve genel
ahiMcın veya başkalarmm hak ve hürriyetlerinin korunmas ı,

b) Suç işlenmesinin önlenmesi,

c) Taşmnıas ı veya bulundurulmas ı yasak olan her türlü
silğh, patlayıcı madde veya eşyanm tespiti,

amacıyla, hakim karan veya gecikmesinde sakmca bulu-
nan hallerde mülki amirin yazılı emriyle ikinci fıkrada belir-
tilen yerlerde, kişilerin üstlerinde, aracmda, özel ka ğıtlar ında
ve eşyasmda yap ılan arama işlsıidir.

Önleme aramas ı aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

a) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayih Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu kapsamma giren toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde,

b)Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlan veya sendilcalarm genel kurul toplantıları-
nın yapıldığı yerin yakm çevresinde,

c) Halkm topluca bulunduğu veya toplanabileceği yer-
lerde,
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AD İl	 d) Öğretim ve eğitim özgürlü ğünün sağlanmas ı için her
vi derecede öğretim ve eğitim kurumlar ınm ve üniversite binalan

ÖNLEME ve ekleri içerisinde, kurumun imkanlar ıyla önlenmesi mümkün

ARMR İ görülmeyen olaylar ın ç ıkmas ı olas ılığı karşısmda rektör, acele

YÖNETMELİĞİ 
hallerde de dekan veya bağlı kuruluş yetkililerinin kolluktan
yard ım istemeleri halinde, girilecek üniversite, ba ğıms ız fakül-
te veya bağlı kurumlarm içerisinde, bunlarm yak ın çevreleri
ile giriş ve ç ıkış yerlerinde,

e) Umumi .veya umuma aç ık yerlerde veya öğrenci yurt-
larında veya eklentilerinde,

f) Yerleşim yerlerinin giri ş ve çıkışlarmda,

g) Her türlü toplu ta şıma veya seyreden taşıt araçlar ın-
da,

h ) 4926 say ıl ı Kaçakç ılılcla Mücadele Kanununda öngö-
rülen suçlarm işlenmesinin önlenmesi amac ıyla, ticarethane,
işyeri, eğlence ve benzeri yerler ile eklentilerinde,

i) 5149 say ılı Spor Müsabakalarmda Şiddet ve Düzensiz-
ligin Önlenmesine Dair Karn ırnm 6 ncı maddesi kapsammda
gerçekleştirilen spor müsabakalarıyla ilgili olarak, müsaba-
kalarm yap ılacağı spor alanlarının çevresinde, stadyum veya
spor salonu girişleri ile turnilce giri şlerinde,

j) 5253 say ı lı Dernekler Kanununun 20 nci maddesi kap-
samında, derneklerde veya eklentilerinde.

Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya aç ık olmayan özel
işyerlerinde ve eklentilerinde önleme aramas ı yapılamaz.

Önleme araması kararı

Madde 20 - Yönetmeli ğin 8 inci maddesi, 9 uncu mad-
desinin birinci fıkras ı ve 25 inci maddesi hükümleri sakl ı kal-
mak üzere, önleme aramalarmda i şlemin yap ılacağı kanunda
belirtilen umumi ve umuma aç ık yerlerde makul sebeplerin
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oluştuğunu ve milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağ- ADLİ
tık ve genel ahlakm veya ba şkalannm hak ve hürriyetlerinin vE
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, ta şmmas ı veya bulun- ÖNLEME
durulması yasak olan her türlü siMh, patlay ıc ı madde veya eş- ARMMLAR İ
yanm tespiti amacmm ortaya ç ıktığmı ve tehlikenin olu ştuğunu YÖNEJMLLii
gösteren belirlemeler, kolluk taraf ından önceden tespit edilir
ve aramanm yap ılmas ı önerilen yer ve zaman ile birlikte o yer
mülki anı irine, gerekçeleri ile birlikte yaz ıl ı olarak ilehhir. 4926
sayılı Kaçakçil ıkla Mücadele Kanununda öngörülen suçlar ın
işlenmesirün önlenmesi amacıyla yap ılacak aramalar için bu
talep, o yer Cumhuriyet savc ısma da yapılabilir.

Yetkili merci, kolluğun talebini uygun bulursa, lükimden
arama karar ı talep eder; ancak gecikmesinde sakmca bulunan
hMlerde yazıl ı arama emri verir.

Arama talep, emir ve kararlarmda aşağıdaki hususlara
açıkça yer verilir:

a) Aramanm sebebi,

b) Aramanm konusu ve kapsam ı,

c) Aramanın yapılacağı yer,

d) Geçerli olacağı zaman süresi.

HAkim tarafmdan verilen kararlar aleyhine, mülki Amir
tarafından kanun yollarma başvurulabilir.

Usulüne uygun olarak verilmiş arama kararı veya emri
üzerine, yetkili Amirin, aramanm yap ılmas ı için kolluk me-
murlanna vereceği sözlü emirler derhAl yerine getirilir. Bu
konudaki emirlerin yazılı olarak verilmesi istenemez. Bu hal-
lerde, emrin yerine getirilmesinden do ğabilecek sorumluluk,
emri verene aittir.
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	ADil	 Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri

	

VE	 Madde 21 - Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri ş un-

	

ONLIME	 lardır:

	

ARAMALARI	
a) Koruma ve güvenli ğini sağlad ıklar ı alanlara girmek

YONITMELÉ isteyenleri duyarl ı kap ıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini de-
dektörle kontrol etme, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri
güvenlik sistemleninden geçirme,

b)Toplantı, konser, spor müsabakas ı , sahne gösterileri ve
benzeri etkinlikler ile cenaze ve dü ğün törenlerinde kimlik sor-
ma, duyarli kap ıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle
kontrol etme, eşyaları X-ray cihaz ından veya benzeri güvenlik
sistemlerinden geçirme,

c)Yangın, deprem gibi tabii afet durumlar ında ve imdat is-
tenmesi halinde görev alanmdaki işyeri ve konutlara girme,

d) Hava meydan ı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi top-
lu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarl ı kap ıdan geçirme,
bu kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme, e şyalar ı X-ray
cilıazmdan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

Derneklerde arama

Madde 22 - Kamu düzeninin korunmas ı veya suç işlen-
mesinin önlenmesi nedenlerinden birine ba ğl ı olarak usulüne
göre verilmi ş hakim karar ı olmad ıkça, yine bu nedenlere
bağ l ı olarak gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde mülki
amirin yaz ılı emri bulunmad ıkça, kolluk kuvvetleri, dernek
ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki e şyaya
el koyamaz.

El koyma söz konusuysa, mülki amirin karar ı yirmidört
saat içinde görevli hakimin onay ına sunulur. Hakim, karar ın ı
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el koymadan itibaren k ırksekiz saat içinde aç ıklar; aksi hMde, AOL?
el koyma kendiliğinden kalkar.	 VE

ONLEME
HaJc ım karar ı, muikı âmir tarafından demek yonet ıcılerme

yazıyla duyurulur. 	 AR/WALA1 İ
YONEIMELG İ

Spor müsabakalar ı ile ilgili aramalar

Madde 23 - Spor müsabakalarının yap ılacağı spor alanı-
na, güvenlik güçlerince gerçekleştirilecek kontrolden sonra
seyirci alınır.

Spor alanlarının çevresinde, stadyum veya spor salonu gi-
rişleri ile turnike girişlerinde, müsabakayla ilgili olarak hakim
kararı veya gecikmesinde sakınca olan hallerde mülki amirin
yazı l ı izni ile kolluk tarafından veya kolluğun denetiminde,
özet güvenlik görevlilerince üst aramas ı yap ı l ır ve 5149 say ılı
Spor Müsabakalarmda Şiddet ve Düzensizli ğin Önlenmesine
Dair Kanunun amac ına ayk ırı madde ve cisimler geçici olarak
koruma altına alınır.

Önleme aramalannda elde edilen bilgi ve bulgular ile
yakalanan şüpheliler hakkında yap ılacak işlemler

Madde 24 - Önleme aramalar ında elde edilen ve adli
soruşturmalarda kullan ılabilecek bilgi, bulgu ve şüpheliler
hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulan ır.

Aramamn konusu ve kapsam ı içinde olan, ancak suç
unsuru oluşturmayan eşya, geçici olarak koruma altına alimr
ve aramaya sebep teşkil eden husus sona erdi ğinde ilgiliye
teslim edilir.
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ADLI

VE

ÖNLEME

ARLARI

YÖNGMEU Ğ

Hakimden önleme aramas ı karar ı al ınması gerekmeyen
haller

Madde 25 - A şağıdaki hallerde yap ılacak aramalarda
ayrıca bir arama emri ya da kararı gerekmez:

a) Devletçe kamu hizmetine özgülenmi ş bina ve her türlü
tesislere giriş ve ç ıkışm belirli kurallara tübi tutuldu ğu hallerde,
söz konusu tesislere girenlerin üstlerinin veya üzerlerindeki
eşyanm veya araçlarm ın aranmasmda,

b) 5442 say ıl ı İl idaresi Kanununun ek 1 inci maddesi
kapsamında bulunan, sivil hava meydanlar ında, limanlarda
ve s ın ır kap ılar ında, binaların, uçaklar ın, geniilerin ve her
türlü deniz ve kara ta şıtlar ınm, giren ç ıkan yolcularm X-ray
cihaz ından geçirilerek, gerektiğinde üstünün ve eşyas ın ın
aranmas ı ile buralarda görevli kamu kurulu ş ları ve özel ku-
rulu ş lar personelinin, üstlerinin, araçlar ın ın ve eşyalar ın ın
aranmasmda,

c)2935 say ıl ı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci maddesi
kapsam ında, kişilerin üstünün, e şyalarm ın Olağanüstü Hal
Valisinin emriyle aranmasmda,

d) 1402 say ılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü maddesi
kapsammda, konutlarm ve her türlü dernek, siyasi parti, sen-
dika; kulüp gibi teş ekküllere ait binalar ın, işyerlerinin, özel ve
tüzel kişiliklere sahip müesseseler ve bunlara ait eklentilerin
ve her türlü kapal ı ve açık yerlerin, mektup, telgraf ve sair
gönderilerin ve ki ş ilerin üzerlerinin sıkıyönetim komutanm ın
emriyle arannıasmda,

e) Kanünlarm, muhafaza altına al ınmalarına olanak ver-
diği kişilerin, üst veya eşyalarının aranmas ında,
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f) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayd ı Seçimlerin Temel Hü- ADLİ
künıleri ve Seçmen Kütükleri Hakk ında Kanun çerçevesinde VE
görevli kolluğun, ayn ı Kanunun 79 uncu maddesindeki silah ÖN!İMF

taşıma yasağı kapsammda, silah taşıdığından şüphelenilen APJJJj.ARl
kiş ilerin üstlerinin ve eşyaların ın aranmasmda.

Umuma aç ık veya aç ık olmayan özel işletmelerin, ku-
rumların veya teşebbüslerirı girişlerindeki kontroller, buralara
girmek isteyen kimselerin rızas ına bağ lıd ır. Kontrol edilmeyi
kabul etmeyenler, bu gibi yerlere giremezler. Bu gibi yerlerde
kontrol, esasta özel güvenlik görevlileri taraf ından yerine ge-
tirilir. Ancak, bu yerlerin ve kat ılanlarm taşıyabilecekleri özel
niteliklere göre, önleme aramalar ı kolluk güçleri tarafından
da yapılabilir.

önleme aramas ı tutanağı

Madde 26- Arama s ıras ında suç unsuruna rastlandığında,
önleme aramas ı tutanağa bağlanır.

Bu halde, tutanak Il inci maddede yaz ılı unsurlar ı içe-
rir.

Tutanak arama işlemine katılmış olanlar ve hazır bulu-
nanlarca imzalan ır.

Tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.

Suç unsuruna rastlanmad ığı durumlarda, aranan kişinin
talebi halinde, kendisine arama karar ı veya emrinin tarih ve
sayıs ı, aramart ın tarih ve saati, yeri, aranan şahsın ve arayan
görevlinin kimlik bilgilerinin yer ald ığı bir belge verilir.
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ADLİ	 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VE

	

ÖNLEME	
Aramaların Yap ılma Şekli

RMiAtARl
YÖNETMELI Ğ I

Durdurma ve kontrol işlemleri'

Madde 27- Bir kişiyi geçici olarak durdurmak, yakalama
say ılmaz; yakalama sayılmas ı için kişinin fiilen denetim alt ı-
na almmas ı gerekir. Denetim için araçlar ın durdurulmas ı da
mümkündür.

Durdurma yetkisinin kullan ı labilmesi için, "umma"
derecesinde makul şüphe bulunmal ı dır. Kolluk görevlisi,
tecrübesine dayanarak, izledi ği davran ış larmdan, o kişinin
bir suç işleyeceği veya işlediği hususunda kanaat elde eder
veya kişinin silahl ı olduğu ve halen tehlike yaratt ığı kanaatine
varırsa kişi durdurulabilir.

Somut emarelerle desteklenen şüphe bulunmadan, sü-
reklilik arzedecek, fiili durum ve keyfilik olu şturacak şekilde
durdurma ve kontrol işlemi yapılamaz.

Sebebin oluşmas ına veya şüpheye yol açan davran ış ları
hakk ında, durdurulan kişiye sorular yöneltilebilir. Kişi bu so-
rulara cevap vermekle yükümlü de ğildir. Durdurma yetkisinin
kullanılmasma neden olan şüphe, yapılan aç ıklama ile ortadan
kalkarsa, kişinin gitmesine engel olunmaz.

Durdurma üzerine aşağıdaki işlemler yap ıl ır:

a) Durdurulan kiş i üzerinde giysilerinden herhangi birisi
ç ıkarılmaksızın, yoklama biçiminde bir kontrol yapılır. Bu i5-

291 Bu maddenin iptali ve yürütmenin durdurulmas ı istemi ile t5-

tanbul Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay'da dava açı lm ış tır.
Danış tay 20. Dairesinin 19.01.2006 tarih ve 2005/6392 say ıl ı kararı
ile; 27.maddenin yürürlü ğünün durdurulmas ı isteminin reddine
karar verilmiş tir.
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lem sonucunda, kişide silah bulundu ğu sonucunu ç ıkarmaya ADLİ

yeterli şüphe meydana gelirse, memur kendili ğinden silah ve VE
diğer suç eşyas ı araması yapabilir.	 ÖNLEME

b)Yoklama suretiyle kontrol, kişinin cinsiyetiııde bulunan ARWMLAR İ

görevli tarafmdan yapil ır.	 YONEIMELIGI

c) Yapılan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye aç ıkla-
nı r.

d) Bir kişinin veya aracm durdurulma süresinin, şartlara
göre makul olmas ı ve kontrol için ayr ılan süreyi aşmamas ı
gerekir.

e) Yoklama suretiyle kontrol, kişiye en az s ık ıntı verici
şekilde yap ılır.

f)Yap ılan kontrolün neticesinde suça ili şkin iz, eser, emare
ve delil elde edilirse, ki ş i yakalan ır.

g) Uyu şturucu gibi belirli bir şeyin, ki ş inin herhangi bir
yerinde gizlendiği düşünülüyorsa, daha geniş çaplı kontrol
yapılabilir.

h) Yoklama suretiyle kontrol, ki şinin veya aracm ilk dur-
durulduğu yerde veya o yerin yak ın ında, nıünı kün olduğu
kadar başkalar ınm göremeyeceği tarzda yap ıl ır. Baş ka yere
götürülerek kontrol yapılamaz.

i) Makul sebebi olu ş tuğu takdirde, daha geniş kapsaml ı
kontrol yap ılmas ı için, kolluk arac ından veya yakmdaki kapal ı
bir yerden yararlanılabilir.

j) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhM bir
tutanak düzenlenir.

Bu maddede yaz ı lı iş lemler gece de yap ılabilir.
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ADlİ	 Karar veya yazı l ı emir üzerine üst ve eşya aramas ının

	

VE	 icrası

	

ONIEME	 Madde 28- Aramanm gerçekle ş tirileceği yerde, öncelikle
ARU	 kişilerin kaçmasm ı ve sald ırmasmı engelleyecek şekilde gerekli

	

YONEJMELIG İ 	 güvenlik tedbirleri alınır.

Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi oldu ğunu ispatlayan
kimliğini gösterir.

Üst aramas ı, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tara-
fından yapılır.

Üst ve eşya aramas ı sırasmda, yap ılan aramanm konusu
olan eşyanm ne olduğu veya aramanın yap ılmas ına temel teşkil
eden sebepler ilgiliye aç ıklaııır.

Üst aramas ı s ırasmda, kişinin beraberinde olan eşya da,
mümkünse elektromanyetik cihazlarla, de ğilse beş duyu orga-
nı aracı l ığıyla aranır. Sahipsiz eşya hakk ında da ayn ı hüküm
uygulan ır.

Kişi direndiği takdirde üst ve eşya aramas ı orantılı güç
kullanılarak gerçekleş tirilir.

Üstve eşya aramas ı, kişinin veya aracm ilk durduruldu ğu
yerde veya o yerin yakınında, mümkün oldu ğu kadar başka-
larmm göremeyeceği tarzda yap ılır. Başka yere götürülerek
arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya yakm-
daki kapalı bir yerden yararlan ılabilir.

Üst aramas ı s ırasmda, kiş inin üstünde veya e şyas ında
rastlanan özel kağıt ve zarfiar, içinde müsadereye tabi bir e şya
bulunması ihtimali dışında açılmaz; aç ıksa dahi yaz ı l ı bilgiler
okunamaz.

Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıd ı-
ğına ilişkin makul şüphenin bulunmas ı ve araman ın amac ına
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ADLİ

VE

ÖNLEME

ARWMLARI

YÖN FIMELİİ

başka türlü ulaşılamamas ı hMinde, üst aramas ı aşağıda belir-
tilen şekilde giysiler ç ıkartılmak suretiyle yap ılabilir:

• a) Arama yap ılmadan önce, bu aramay ı yapman ın neden
gerekli görüldü ğü ve nasıl yap ılacağı, o birimde görevli en üst
kolluk amiri tarafmdan ilgiliye bildirilir.

b) Arama, aynı cirısiyetten görevliler tarafından yap ılır;
arama işlemi kimsenin görmemesini sa ğlayacak tedbirler al ı-
narak gerçekleş tirilir.

c) Arama, kişinin utamna duygusunu en az ihlM edecek
bir şekilde yapıl ır; önce bedenin üst kısmmdaki giysiler ç ıkart-
tırılir; bedenin alt kısm ındaki giysiler, üst kısm ındaki giysiler
giyildikten sonra ç ıkarttırıhr. Bu giysiler mutlaka aran ır.

d) Arama s ırasmda bedene dokunulmamas ı için gerekli
özen gösterilir.

e) Arama, mümkün olduğunca kısa bir süre içinde biti-
rilir.

Yap ılan aramanm neticesinde bir suça ili şkin iz, eser,
emare ve delil elde edilirse, ki şi yakalanrn

Bu maddede yazılı iş lemler gece de yap ılabilir.

Araçlarda arama

Madde 29- Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği yerde,
öncelikle kişilerin kaçmas ını ve sald ırmas ın ı engelleyecek
şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alın ır.

Araç aramas ı sırasmda, yapılan aramanm konusu olan
eşyanm ne olduğu veya aramaıun yapılmasma temel teşkil
eden sebepler ilgiliye aç ıklamr.

713



Ceza Muhakernesi Kanunu

	

ADLI	 Araç aramas ı, kişiye en az s ıkintı verici şekilde ve makul -
VE olan en kısa sürede yapılır.

	

Ğ NIEME	 Araç aramas ı, arac ın ilk durduruldu ğu yerde veya o yerin
ARAMALAR İ yakınında, mümkün olduğu kadar başkalar ının göremeyeceği

	

YONErMEL İ GI	 tarzda yap ıl ır. Detayl ı inceleme yap ılmas ı gereken lüllerde,
başka yere götürülerek arama yap ılabilir.

Deniz şartları sebebiyle araman ın denizde mümkün ol-
mamas ı veya deniz aracmm ayrmt ı lı aranmasının gerektiği
hallerde şüpheli deniz arac ı en yakın ve uygun limana çekilerek
arama limanda yap ılabilir.

Araç aramas ı s ırasında rastlanan özel kağıt ve zarflar,
içinde müsadereye tabi bir e şya bulunması ihtimali d ışında
açilmaz; aç ılsa dahi yazıl ı bilgiler okurıamaz.

Yap ılan araman ın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser,
emare ve delil elde edilirse, kişi yakalan ır.

Boş araçlar ın aranmas ında, arama yap ıldığın ı belirten
bir not b ırak ıl ır. Bu notta, arama tutana ğın ın bir kopyas ın ın
alınabileceği yer belirtilir.

Bu maddede yaz ıl ı işlemler gece de yap ılabilir.

Konut, işyeri ve eklentilerinde araman ı n yapılmas ı

Madde 30- Haklarında gıyabi tutuklama veya tutuklama
kararı ile yakalama emri veya zorla getirme karar ı bulunan
kişilerin yakalanmas ı için yap ılacak aramalarda, ayr ıca ara-
ma kararı verilmesi gerekli değildir. Bu gibi hallerde sadece
yakalanacak kişiyle ilişkili işlemler yap ılabilir. 0 yerde bulu-
nan diğer kişiler hakkında, ayr ıca karar verilmemişse, arama
yap ılamaz.

30. maddenin birinci fıkras ının iptali ve yürütme ı1in durdurul-

714



-Ceza Muhakemesi Kanunu

ADLİ

VE

ÖNLEME

ARMiALAR İ

YÖN ITME LiG İ

IColluk, arama yap ılacak kapalı yerlerde ve eklentilerinde
gerekli güvenlik önlemlerini alarak kap ıyı çalar.

HAkim kararı veya kanunla yetkili kılmmış merciin yaz ıh
emriyle yap ılan aramalarda veya karar alınmasını gerektirme-
yen işlemlerde, mümkünse ü yere girme izni verme yetkisine
sahip kiş ilerle iletişim kurulmasına çalışılır, kolaylık gösteril-
mesi istenir.

Aşağıdaki hallerde ileti şim kurmadan arama amac ıyla
kapal ı yerlere ve eklentilerine girilir:

a) Arama yapilacak olan yerin konut veya yerle şim yeri
olarak kullamlmadığının bilinmesi,

- b) Arama esnasında bu yerlerde kimsenin olnıadığm ın
anlaşılmas ı,

c) Bu yerlerde oturan veya izin vermeye yetkili ki şinin
arama öncesinde bilgilendirilmesinin, delil karartmas ına
yol açarak aramarnn amacm ı tehlikeye sokacak veya kolluk
memurlarm ı veya diğer bireyleri tehlikeye dü şürebilecek
olmas ı .	 -

Diğer hallerde, kolluk memurları arama kararın ı göste-
rirler.

Gecikmesinde sakınca veya tehlike bulunmas ı halinde,
bilgilendirme içeri girildikten sonra da yap ılabilir.

- Aramayla görevlendirilenler, aramaya karşı ç ık ılmas ı
halinde, durumun hakl ı kıldığı ölçüde güç kullanarak direnci
ortadan kaldırabilirler. Bilgilendirme yap ıldıktan sonra, kap ı

mas ı istemi ile tstanbul Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay'da
dava aç ılmış tır. Danıştay 10. Dairesi'nin 19.01.2006 tarih ve
2005/6392 say ıl ı karan ile; 30. maddenin birinci fıkrasınm yürür-
lüğünün durdurulmas ına karar verilmiştir.
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AD İl açılmadığı takdirde güç kullan ılacağı ihtar edilir ve buna rağ-
VE men kap ı aç ılmazsa zorla eve girilir ve arama gerçekleştirilir.

	

ÖNLEME	 Güç, kademeli bir şekilde artarak kullan ılabilir.	 -

	

ARALAR İ 	 Bulundurulmas ı suç teşkil eden eşyanın arandığı evde

	

YONErMEL İ GI	 bulunan kişilerin üstü, güenlik veya suç e şyas ınm elde edil-
mesi amac ıyla aramr.

Arama, bulunması istenen şeyin boyutu ve niteliği göz
önüne almarak, amaca ulaşmak için gerekli olan ölçüde ger-
çekleştirilir.

Aranacak yerde bulunan kişilerin özel-hayatlarma ve
mallar ına gereken azami özen gösterilir.

Kasa gibi, aç ılmas ı özellik isteyen eşya, kolluk tarafından
veya masraflar ı kollukça kar şılanmak üzere bu konudaki
meslek erbabma açtırilır. Bu iş lemin o yerde yap ılmas ın ın
masraflı, külfetli veya oraya zarar verebilecek nitelikte olmas ı
durumunda, eşya kolluk tarafından muhafaza edilen başka bir
yere götürülerek de aç ılabilir.

Arama s ırasmda rastlanan özel ka ğı t ve zarfiar, içinde
müsadereye tabi bir eşya bulunmas ı ihtimali d ışında açılmaz;
açılsa dahi yazdı bilgiler okunamaz.

Aramada haz ır bulundurulacaklarla ilgili olarak aşağıdaki
hükümler uygulan ır:

a) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyan ın zilyedi aramada
haz ır bulunabilir; kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ay ırt
etme gücüne sahip h ıs ımlarından biri veya kendisiyle birlikte
oturmakta olan bir kişi veya komşusu haz ır bulundurulur.

b) Şüphelinin veya sanığm yakalanabilmesi veya suç de-
lillerinin elde edilebilmesi amac ıyla, diğer bir kişinin konutu,
işyeri veya ona ait diğer yerlerde yap ılacak aramalarda, zilyet
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ADLİ

VE

ÖNLEME

AWMLAR İ

YÖNEJM£LiÖ İ

ve bulunmazsa yerine çağrılacak kişiye, aramaya başlamadan
önce aramanm amac ı hakkmda bilgi verilir.

c) Kişinin avukatmm aramada haz ır bulunmasma engel
olunamaz.

d) Geceleyin herkesin girip ç ıkabileceği lokanta, bar,
pavyon, gazino, meyhane gibi yerler ile k ıraathane ve oyun
oynatılan benzeri yerlerin aranmasmda tan ık bulundurulmas ı
gerekmez.

Aramanın zaman ı

Madde 31 - Arama, kararda veya yaz ıl ı emirde belirtilen
süre içerisinde yap ılır. Her arama karan, aksine bir hüküm
içermiyorsa sadece bir kez arama yapma yetkisi verir.

Aramanm amac ını tehlikeye sokan acil bir durum yoksa,
adli arama gündüz yap ılır.

Konutta, işyerinde veya diğer kapal ı yerlerde adli arama
gece yap ılamaz. Ayr ıca bu yerlerde kolluk amirinin yaz ılı
emriyle de arama yap ılamaz. Ancak;

a) Suçüstü halinde,

b) Gecikmesinde sak ınca bulunan halde,

c) Firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar
yakalanmas ı halinde,

d) Geceleyin herkesin girip ç ıkabileceği 2559 say ılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun 7 nci maddesinde say ılan
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde,

gece adli arama yap ılabilir.
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	AD Et	 Önleme aramalar ı, denetimler ve kontroller her zaman

	

VE	 yap ılabilir.
ÖN Il M E

ARA1ARI

	

YÖNETMEL İĞİ	 Nezarethanelerde yap ılacak arama

Madde 32 - Nezarethanelerde yap ılacak aramalar için
Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade Alma Yönetmeli ği hü-
kümleri sakl ıd ır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aramalara ili şkin kayıt defteri

Madde 33-Her kolluk biriminde, bu yönetmelik uyarınca
yap ılan aramalara ilişkin karar, yazılı emir ve diğer bilgilerin
kaydedileceği bir defter tutulur.

Bu defterde kay ıtlı bilgiler; adli ve idari soru şturmalar,
ilgilinin taleplerinin karşılanmas ı ve istatistiki çal ışmalar d ı-
şmda kullan ılamaz.

Bu defter, silinme ve muhtemel bilgi kayb ı riskine karşı
gerekli önlemler almmak ve bilgiler yedeklenmek suretiyle
bilgisayar ortammda da tutulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 34-24/5/2003 tarihli ve 25117 say ı l ı Resmi Ga-
zetede yayımlanan Adli ve Önleme Aramalar ı Yönetnıeliğ i
yürürlükten kald ırılmıştır.
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Yürürlük	 ADLİ

VE
Madde 35 - Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürürlü ğe 

ÖNEMEgirer.
ARMMLARI

YÖN ETMILiGi

Yürütme

Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçiş leri
Bakanları yürütür,
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CEZA MW-IAKEMESİ KANtINUNA GÖRE
İL ADLI YARGI ADALET KOMİSYONLARINCA

BİLİRKİŞİ LİSTELERININ DÜZENLENMESI
HAKKINDA YÖNETMELİK

B İRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik, her yıl için il adli yargı adalet
komisyonları tarafından düzenlenecek olan bilirkişi listele-
rinin hazırlanmasında, uzmanlık alanlarının belirlenmesini,
başvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü,
değerlendirme esaslarını, listelerin oluşturulmasını ve gerekli
durumlarda bu listelerde yer verilenlerin ç ıkarıl ına usul ve
esaslarım düzenler.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 4.12.2004 tarihli ve 5271 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesine dayamla-
rak haz ırlanmıştır.
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B İ [İ RKi Şİ

UsıEiERiNiN

DÜ İENtENMES İ

HAKKINDA

YÖN [1M E 1 1K

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanliğmı,

Bilirkişi: Çözümü; uzmanli ğı, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hMlerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak
vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişiyi,

Komisyon: İi adli yargı adalet komisyonunu,

Liste: İl adli yargı adalet komisyonu tarafmdan her y ıl için
oluşturulan bilirkişi listesini,

Yıl: Takvim yılını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Uzmanlık alanlannın belirlenmesi

Madde 4-Komisyonlar, her y ıl en geç 15 Eylül tarihine ka-
dar, il merkezi ve ilçe Cumhuriyet ba şsavc ıhklanndan savc ılık
ve ceza mahkemelerinde hangi alanlarda bilirki şiye müracaat
edildiğini 30 Eylül tarihine kadar bildirilmesini ister.

Komisyonlar toplad ığı bilgiler ve başvurulardan yarar-
lanmak suretiyle uzmanlık alanlarm ı belirler.

ilan

Madde 5 - Komisyonlar, bilirkişi olarak görev yapmak
isteyenlerin komisyon ba şkanlığma müracaat etmelerini 15
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Ekim tarihine kadar ilan eder ve bu hususu il ve ilçelerdeki BiliRKi ş i
gerekli görülen kamu kurum ve kurulu şlarıyla, kamu kurumu L İ STELIR İ N İ N
niteliğini haiz meslek kurulu şlarma yazıyla bildirir.	 •DÜZENLINMES İ

ilan, duyuru metninin adliye divanhanesine as ılması ve HAKKINDA

mahalli bir gazetede yayımlaııması suretiyle yerine getirilir. Bu YONFİMELİ K
konuda gerekirse diğer mutad vasıtalar da kullanılabilir.

İlanda, listeye kabul edilenlerin yemin için haz ır bulun-
malan gereken tarih ya da tarihler de gösterilir.

Listeye kabul şartları

Madde 6- Listeye kay ıt olabilmek için:

l) Gerçek kişilerin;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatanda şı olmas ı,

b)Başvuru tarihinde yirmibeş yaşmdan küçük olmamas ı,

c)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki de-
neyime sahip olmas ı,

d)Affa uğramış ya da ertelerımiş olsalar bile Devlete kar-
şı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rü şvet,
hırs ızlık, doland ırıcıhk, sahtecilik, güveni kötüye kullanma;
hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakç ılık, resmi ihale ve alim
satımlara fesat kanştırma, gerçeğe ayk ın bilirkişililc yapma,
yalan tan ıklık suçlarmdan biriyle hükümlü bulunmamas ı,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten ç ıka-
rılmamış veya sanat icrasmdan geçici olarak yasaklanmam ış
olmas ı,

f)Komisyonun bağ l ı bulunduğu il çevresinde oturması
veya mesleki faaliyeti icra etmesi, 	 -.
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BiliRkiş i

L İSTEİER İ N İ N

D Ü ?EN LE N MES İ

HAKKINDA

YÖN [TAkILI K

g)Başka bir komisyonun listesinde kay ı tl ı olmamas ı,

2) Tüzel kişilerin;

a)H1en faaliyetine devam ediyor olmas ı ,

b)Listeye kabul edilen tüzel kişiler ad ına incelemeyi ya-
pacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını
taşımalar ı gerekir.

Başvuru usulü

Madde 7 - Başvurular şahsen yap ılabileceği gibi, kay ıtlı
olunan oda, çalışılan kurum ve kurulu ş aracılığıyla da yap ı-
labilir.

Bilirkişilik yapmak amac ıyla listeye kaydolmak isteyen-
ler her yıl 31 Ekim tarihine kadar komisyona bir dilekçeyle
başvurur. Bü tarihten sonra komisyona ula şan dilekçeler
değerlendirmeye almmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numaras ı ile vergi kimlik numaras ının belirtilmesi gerekir.

Başvuru dilekçesirıe eklenecek belgeler

Madde 8- Başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b)Komisyonun bulundu ğu il çevresinde oturduğu ya da
bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttü ğüne dair belge,

c)Adli sicil kayd ı,

d)Uzmanlılc alanına ilişkin diploma, rulısatname, sertifika
gibi belgelerin onaylı örneği,
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e)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllik mesleki de- BiliRki ş i
neyime sahip oldu ğunu gösteren belge,	 USIFIER İ N İ N

f)İki adet vesikalik fötoğraf	 DÜZENlNMfS İ
HAKKINOA

Eklenir.	 YÖNFIMELiK

Bir önceki yıla ait listede kay ıtlı olanlardan (a), (d), (e) ve
(fl bentlerinde say ılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yap ılacak müracaatlarda; şir-
ketler için ticaret sicil memurlu ğurıdan almacak ticaret sicil
tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam
ettiğinigö sterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz
edilmesi gerekir.

Başvuruların değerlendirilmesi

Madde 9 - Başvurular, komisyonca tutulacak ayr ı bir
deftere ba şvuraıılarm adlar ı, bölüm ve uzmanl ık dalları, var-
sa çalıştıkları kurum ve kuruluşlann adları, açık adresleri ve
telefonlan yazılmak suretiyle kaydedilir.

Başvurular, komisyon tarafından 30 Kas ım tarihine
kadar değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde
beli}tilen belgelerin eksik olmas ı ya da başvuru sahibinin bu
Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması ha-
linde talebin reddine karar verilir. Redde ili şkin karar ilgilisine
tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık
alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kurulu şlarm adlar ı, açık
adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarma
göre smıflandırılmak suretiyle oluşturulan liste en az yedi gün
süre ile adliye divanhanesine as ıl ır.
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BiIiRXİŞİ

L İ SIF İİ R İ N İ N

DÜ İENLENMES İ

HAKKINDA

YÖNETMELİK

Yemin

Madde 10 - Listeye kabul edilenlere, komisyonca daha
önce belirlenen ve ilan edilen gün veya günlerde 5271 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncti maddesinin beşinci
fıkrası uyarınca yemin ettirilir.

Listelerin ilan ı

Madde 11-Yemin eden biirkişilerden oluşan listenin bir
örneği, 31 Aralık tarihine kadar Bakanl ığa, il çevresindeki adli
yargı adalet komisyonlar ına, mahkemelere de duyurulmak
üzere merkez ve ba ğlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına da-
ğıhınh olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine as ılarak
ayrıca ilan edilir.

Komisyonlarca yaz ıli ve disketh5linde haz ırlanarak Ada-
let Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığına gönderilen listeler bu birimlerce birleştirilerek
Yargı Mevzuab Bülteni ve elektronik ortamda yay ımlanır.

Listeden çıkarılma sebepleri

Madde 12- Listede yer alan bilirki şilerin:

a)Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,

b)Kanuni bir sebep olmaks ızın bilirkişilik yapmaktan
k aç ınm as ı,

c) 5271 say ı lı Ceza Muhakemesi Kanununun 66 nc ı mad-
desinin ikinci fıkras ı uyarmca listeden ç ıkarılmas ı teklifinin
komisyonca uygun bulunmas ı ,
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BiLİ RKi Şi

L İSTE LE R İ N İ N

DÜLENLENMFS İ

HAKKINDA

YO N ETME Ü K

d)Listeden ç ıkarılmay ı talep etmesi,

e)Bilirkişilikle ba ğdaşmayan tutum ve davran ış larda
bulunulmas ı

Durumunda ad ı listeden ç ıkarılır.

Listeden çıkanima usulü

Madde 13- Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde say ılan
çıl<arılma sebeplerinin gerçekleşmesi hMinde bilirkişinin ad ı
komisyon kararıyla listeden ç ıkar ı lır.

Listeden ç ıkarılmasma karar verilen bilirkiş ilere ilişkin
komisyon karar ı ilgiliye tebliğ edilir ve bu Yönetmeli ğin 11
inci maddesinde belirtilen usule göre ilan edilir.

Listelerin yenilenmesi usulü

Madde 14 - Listeler, her y ıl bu Yönetmelik hükümlerine
göre yeniden düzenlenir.

Bu Yönetmeli ğin 12 nci maddesi hükümlerine göre liste-
den çıkarilmasma karar verilenler bir y ıl geçtikten sonra gerekli
şartlar ı taşımaları durumunda listeye yeniden yazilabilir. An-
cak 12 nci maddenin (e) bendi gereğince çıkar ılanlar bir daha
listeye yazılamaz.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelilc hükümlerine göre 2005
yılı için ayrıca bir liste oluşturulmaz.
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• B İ [iRKİŞ 	 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
L İ STE LE R İ N İ N

	

OÜZEN[ENMESi 	
Yürürlük ve Yürütme

HAKK İ NDA
YÖN EJMEL İ K

Yürürlük

Madde 15 - Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu Yö ııetmelik hükümlerini Adalet Bakanı
yürütür.
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CEZA MURAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ,
GENETIK İNCELEMELER VE FIZIK KIMLIĞIN

TEsPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, ICapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmelik; bir suça ilişkin iz, eser, emare
ve delillerin elde edilmesi; ayr ıca, maddi gerçeğin ortaya
çıkartılmas ı bakımmdan şüpheli, sanık, mağdur ve diğer ki-
şilerin beden muayenelerinin yap ılması, tıbbi incelemelerde
bulunmak üzere vücuttan, kan veya benzeri biyolojik örnek-
lerle, saç, tükürük, tırnak gibi örneklerin al ı nmas ı, moleküler
genetik incelemeler ile şüpheli ve sanığm kimliğinin teşhisi
için gerekli fizildö zelliklerin tespitine ili şkin usul ve esaslar ı
düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 04.12.2004 tarihli ve 5271 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun 82 nci maddesine dayan ılarak
hazırlanmıştır.
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CEZA	 Tan ımlar

	

MÜHAKEMES İ NDE	
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

BEDEN

	

MUAYENES İ,	 Şüpheli: Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulu-

	

GEHEr İ K	 nan kişiyi,
İ NCE İIME İJI San ık: Kovuşturmanm başlamasmdan itibaren hükmün

VE FWK kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi,
Kİ ME İ GIN

	

JESP İJ İ	 Mağdur: Suçtan veya haks ız eylemden zarar gören kişiyi,

	

HAKKINDA

	

	 Soruşturma: Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili
YONETMEL İK mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin

kabulüne kadar geçen evreyi,

• Kovu şturma: İddianamenin kabulü ile başlay ıp hükmün
kesirıleşmesine kadar geçen evreyi, 	 -

Gecikmesinde sak ınca bulunan MI: Derlül işlem yap ılma-
dığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kayboimas ı
veya şüphelinin kaçmas ı veya kimliğinin saptanamamas ı ih-
timalinin ortaya ç ıkmas ı halini,

Sağlık mesleği mensubu: Tabip, diş tabibi, eczac ı, ebe,
hemşire ve sağl ık hizmeti veren diğer kişileri,

Bedenin tıbbi muayenesi: Tabip tarafmdan tıbbi yöntemler
kullanılarak yap ılan değerlendirmeleri,	 -

D ış beden muayenesi: Vücudun d ış yüzeyi ile kulak, bu-
run ve ağız bölgelerinin gözle ve elle yap ılan yüzeysel tıbbi
incelemesini,

İç beden muayenesi: Kafa, gö ğüs ve karın boşluklan ile
cilt altı dokularmm incelenmesini,

Beden parças ı: Bir bedenin tamamlay ıcı unsuru olan baş,
gövde, kol, el, bacak, ayak gibi uzuv ve iç organlar ı ,
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Müdahale: Tabip veya di ğer sağlık personeli tarafından CEZA
tam, tedavi, rehabilitasyon veya önlem amac ıyla yap ılan mu- MUHAKEMES İ NDE
ayene, tedavi veya diğer tıbbi işlemleri,	 BEDEN

Cerrahi müdahale: T ıbbi aletler yard ınııyla vücutta yap ı- MUAYENES İ,
ları tanı ya da tedaviye yönelik operasyonları,	 GENET İ K

İ NCElEMELER
Ornek: Bir suça ilişkin delil elde etmek amac ıyla, inceleme VE FIZIK

yapmak üzere ilgililerden alman biyolojik ve di ğer materya- KM(J Ğİ Nli,
TESPITI

Moleküler genetik inceleme: Gereken tür ve miktardaki HAK İ(INDk
biyolojik materyali kullanarak, ki şiyi diğer kişilerden ayıran ve YÖNETMEUK
kahtmı kurallarma uygun olarak aktar ılan hastalık dışındaki
özelliklerinin moleküler düzeyde araştırılmasm ı

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması

Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi

Madde 4 - Bir suça ilişkin dem elde etmek için, şüpheli
veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yap ılabilmesine
Cumhuriyet savc ısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen
lükim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan lüllerde
Cumhuriyet savc ıs ı tarafından karar yenilebilir. Cumhuriyet
savcısının kararı, yirmidört saat içinde Mkim veya mahkeme
onayma sunulur. H5Jdm veya mahkeme, yirmidört saat içinde
kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde
edilen deliller kullan ılamaz.

Şüpheli veya sanığın iç beden muayenesi ancak tabip
tarafından yapılır.

735



Ceza Muhakemesi Kanunu

	CEZA	 Muayenenip yap ılabilmesi için; müdahalenin, ki şinin
MUHAKEMES İ HDE sağlığına aç ıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin

BEDEN bulunmamas ı gerekir.

	

MUAYENES İ ,	 Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yap ılan muayene
GENETIK de iç beden muayenesi say ı l ır.

İ N (E [[MI LE

	

VE FIZIK 	 Ust s ın ırı iki yildan daha az hapis cezasm ı gerektiren

K İ MLİĞİ N suçlarda ki ş i üzerinde iç beden muayenesi yap ılamaz.

JESP İIİ

	

HAKK İ NDA	 Şüpheli veya sanığın dış beden muayenesi
YON ETMELIK

Madde 5 - Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli
veya san ık üzerinde dış beden muayenesi Cumhuriyet savc ıs ı
ile, emrindeki adli kolluk görevlileri veya kovu ş turma makam-
larmın talebiyle yap ılabilir.

Şüpheli veya sanığın dış beden muayenesi ancak tabip
taraf mdan yap ılır.

Muayenenin yap ılabilmesi için; müdahalenin, ki şinin
sağlığına açıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin
bulunmamas ı gerekir.

Girişimsel olmayan tıbbi görüntüleme yöntemleri de bede-
nin dış muayenesi sayılır. Bu tür incelemeler tabip tarafmdan
veya tabip gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kiş i
tarafından yap ılabilir.

Şüpheli veya san ığın vücudundan örnek al ınmas ı

Madde 6 - Bir suça ilişkin delil elde etınek için, şüpheli
veya sanığm vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle
saç, tükürük, tırnak, gibi örnekler alınabilmesine, Cumhuriyet
savc ıs ı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen Mkim veya
mahkeme, gecikmesinde sak ınca bulunan hMlerde Cumhuri-
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yet savc ısı tarafından karar yenilebilir. Cumhuriyet savc ısınm
kararı, yirmidört saat içinde hakim veya mahkeme onayma
sunulur. Hakim veya mahkeme, yirmidört saat içinde karar ım
verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen
deliller kullanılamaz. Bu örnekler Cumhuriyet savc ısmm hu-
zurunda ve uygun göreceği usullerle derhal yok edilerek bu
husus tutanağa geçirilir.

Bu müdahaleler ancak tabip tarafmdan veya tabip gö-
zetiminde sağl ık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından
yapılabilir.

Vücuttan örnekler al ınabilmesi için; müdahalenin, ki ş i-
nin sağ lığına aç ıkça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin
bulunmamas ı gerekir.

Tıbbi müdahaleler, hekimlik sanat ının ve tıp biliminin
kabul ettiği yöntem ve araçlarla yap ılır.

Üst s ın ır ı iki y ıldan daha az hapis cezasını gerektiren
suçlarda; kiş iden kan, saç, tükürük, tırnak gibi örnekler ah-
namaz.

Özel kanunlardaki alkol muayenesine ve kan örne ği alın-
masma ilişkin hükümler sakl ıd ır.

Diğer kişilerin beden muayenesi

Madde 7-Bir suça ilişkin delil elde etmek amac ıyla, mağ-
durun ve diğer kişilerin vücudu üzerinde d ış veya iç beden
muayenesi yap ılabilmesine sağlığını açıkça ve öngörülebilir
şekilde tehlikeye düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede
bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savc ıs ınm istemiyle ya
da re'sen hakim veya mahkemece, gecilcmesinde sakmca bu-
lunan hallerde Cumhuriyet savc ıs ı tarafından karar verilebilir.
Cumhuriyet savc ısmm karar ı, yirmidört saat içinde hAkim

CEZA

MU NA KEM ES İ NDE

BEDEN

MUAYENES İ,

GENETIK -

İ NcEtEME LER

VE F İZİ K

K İMLİĞİ N

TES P İJ İ

M AKI İ N DA

YÖN ETMEIiK
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CEZA

MUHAKEMESiNDE

BEDEN

MUAYENESI,

GENETIK

INC RtME ii
VE [ İ lik

KIMUGIN

rESP İT İ

HAKKINDA

YÖNETMEL İ K

veya mahkemenin onayma sunulur. Hakim veya mahkeme,
yirmidört saat içinde kararmı verir. Onaylanmayan kararlar
hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullan ılamaz.

Mağdurun ve diğer kişilerin beden muayenesi ancak tabip
tarafından yap ıl ı r.

Diğer kişilerin vücudundan örnek al ınması

Madde 8 - Bir suça ilişkin delil elde etmek amac ıyla,
mağdurun ve diğer kişilerin vücudundan kan veya benzeri
biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alma-
bilmesine, sağliğm ı aç ıkça ve öngörülebilfr şekilde tehlikeye
düşürmemek ve cerrahi bir müdahalede bulunmamak ko şu-
luyla; Cumhuriyet savc ısmm istemiyle ya da re'sen hakim veya
mahkeme, gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde Cumhuriyet
savc ıs ı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savc ısm ın
kararı yirmidört saat içinde hakirh veya mahkemenin onayma
sunulur. Hakim veya mahkeme yirmidört saat içinde kararm ı
verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen
deliller kullan ılamaz.

Bu müdahaleler ancak tabip tarafmdan veya tabip gö-
zetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından
yap ılabilir.

T ıbbi müdahaleler, hekimlik sanatınm ve tıp biliminin
kabul ettiği yöntem ve araçlarla yap ılır

Soy bağının araştırılmas ı

Madde 9 - Çocuğun soy bağmm araş tırılmas ına gerek
duyulmas ı halinde, bu araş tırmanın yap ılabilmesi için, bu
Yönetmeli ğin 7 ve 8 nci maddeleri hükümlerine göre karar
alınmas ı gereklidir.

738



Ceza Muhokerııesi Kanunu

Tanıklıktan çekinme sebeplerinin varlığı 	 CEZA

Madde lO-Tanikl ıktan çekinme sebepleri ile muayeneden MURAKEMESINDE

veya vücuttan örnek almmasmdan kaçm ılabilir.	 BEDEN

Tanıklıktan çekinıne sebeplerinin belirlenmesi hususunda 
MUAYENES İ ,

Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri uygulan ır.	 ENETIK

İ N cEI.E M E LE R

Çocuk ve akıl hastas ın ın çekinmesi konusunda kanuni 
VE F İZ İ K

temsilcisi karar verir. Çocuk veya ak ıl hastas ının, tanıklığm 
KLİĞ Nhukuki anlam ve sonuçlarm ı algılayabilecek durumda olmas ı

halinde, görüşü de alın ır.	 TESPITI

HAKKINDA

Kanuni temsilci de şüpheli veya san ık ise bu konuda 
YÖNHME[ İ K

hakim tarafından karar verilir. Ancak, bu hMde elde edilen
deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan
kanuni temsilcinin izni olmad ıkça kullanılamaz.

Kadının muayenesi

Madde 11-Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanak-
lar elverdiğinde bir kadın tabip tarafından yapılır.

Muayene edilecek kad ın ın talebine rağmen bir kad ın
tabibin bulunmas ına olanakların elvermediği durumlarda;
muayene s ırasında tabip ile birlikte bir başka kadın sağl ık
mesleği personelinin bulundurulmasma özen gösterilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Moleküler Genetik incelemelerin Yapılması

Moleküler genetik incelemeler

Madde 12 - Bu Yönetmelikte öngörülen i şlemlerle elde
edilen örnekler üzerinde, soy ba ğının veya elde edilen bulgu-
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CEZA

MU M AK EMES İ NO E

BEDEN

MUAYENES İ,

GENETIK

İ NCELEME LER

VE F İZiK

K İ MLİĞİ N

TESP İ Ti

HAKKINDA

YÖN ETME ii K

nun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmad ığmm
tespiti için zorunlu olması hAlinde moleküler genetik incele-
meler yap ılabilir. Alman örnekler üzerinde bu amaçlar d ışında
tespitler yap ılmasma yönelik incelemeler yasakt ır.

Birinci fıkra uyarınca yap ılabilen incelemeler, bulunan
ve kime ait oldu ğu belli olmayan beden parçalar ı üzerinde
de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hMde de
uygulanır.

Bilirkişi incelemesi

Madde 13 - Bu Yönetmeliğin 12 inci maddesi hülümleri
uyarmca moleküler genetik incelemeler yap ılmasına sadece
hAkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen
bilirkişi de gösterilir.

Bilirkişi gerçek ya da tüzel kişi olabilir.

Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilik-
le yükümlü olan ya da soru şturma veya kovuşturmayı yürüten
makama mensup olmayan veya bu makamın soruş turma veya
kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilAt yap ısı itibar ıyla
ve objektif olarak ayr ı bir birimine mensup olan görevliler,
bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teş-
kilAt bak ımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik
incelemelerin yap ılmas ın ı ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi
edinmesini önlemekle yükümlüdürler. Incelenecek bulgu,
bilirkişiye ilgilinin ad ı ve soyad ı, adresi, doğum tarihi bildi-
rilnıeksizin verilir.

Bilirkişiye gönderilen örneklerle ilgili olarak; hAkimlikler,
mahkemeler ve Cumhuriyet ba şsavc ılıkları gizliliği sağlamak
ve karışıkliğa yer vermemek için gerekli her türlü tedbiri al ır-
lar. Bu amaçla güvenli ve gizli bir kay ıt sistemi belirlenir. Bu
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kayıt sisteminde bedeninden örnek alman ki şinin ad ı, soyad ı ,
adresi ve doğum tarihine karşılık gelmek üzere bir kod sistemi
uygulan ır.

Üçüncü fıkraııın uygulanmas ı aç ısmdan, teşkilat yap ıs ı
itibar ıyla üniversiteler, Emniyet Genel Müdürlü ğü, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Adli Tıp Kurumu objektif olarak ayr ı
birimler sayılırlar.

Moleküler genetik inceleme sonuçlar ının gizliliği

Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre àlinan
örnekler üzerinde yap ılan inceleme sonuçları, kişisel veri
niteliğinde olup, başka bir amaçla kullan ılamaz; dosya içeri-
ğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafmdan bir
başkas ına verilemez.

Bu bilgiler, kovu şturmaya yer olmadığı kararma itiraz
süresinin dolmas ı, itirazm reddi, beraat veya ceza verilmesine
yer olmadiğı kararı verilip kesinleşmesi hallerinde Cumhuriyet
savc ıs ınm huzurunda ve uygun göreceği usullerle yok edilir
ve bu husus dosyasmda muhafaza edilmek üzere tutanağa
geçirilir. Olay yerinden elde edilen di ğer delillere ilişkin hü-
kümler saklıd ır.

Bilirkişi tarafından yap ılan analizler sonucu elde edilen
bulgular ilgili makama gönderilir; bulgular üzerinden mole-
küler genetik analizler için izole edilen DNA örnekleri bilirki ş i
tarafından rapor haz ırlandıktan sonra imha edilir ve bu husus
raporda açıkça belirtilir.

Moleküler genetik incelemelerin özel kalitsal karakterler
hakkındaki açıklamay ı içermediği bilinen kromozom bölgesi
ile sın ırlı kalnıasma özen gösterilir.

CEZA

MU HAK EMIS İ N D E

BEDEN

MUAYENES İ,

GEN Et İ K

İ NGLEMELER

VE FiZ İ K

K İMEİĞİ N

TESPJ İ

HAKKINDA

YÖN E TMF L İ K
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DORDÜNCÜ BÖLÜM

Fizik Kimliğin Tespitinde Uyulacak Esaslar

Fizik kimliğin tespiti

Madde 15- Üst sm ır ı iki yıl veya daha fazla hapis cezas ını
gerektiren bir suçtan dolay ı şüpheli veya sanığın, kimliğinin
teşhisi için gerekli olmas ı halinde, Cumhuriyet savc ıs ın ın em-
riyle, fotoğrafı, iris görüntüsü, beden ölçüleri, diş izi, parmak ve
avuç içi izi, bedeninde yer alm ış olup teşhisini kolaylaştıracak
eşkal bilgileri, kulak, dudak gibi organlarm bıraktığı kimlik
tespitine yarayabilecek vücut izleri ile sesi ve görüntüleri,
fizik kimliğin tespitinde kullanılan diğer teknik yöntemler ile
kayda alinarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin
dosyaya konulur.

Fizik kimliğin tespitinde, öncelikli olarak elin iç yüze-
yindeki derinin özel k ıvrımh şekilleri olan parmak ve avuç içi
izleri, fotoğrafı ve eşkül bilgileri kullan ı lır. Bu işlemler olay yeri
inceleme ve kimlik tespit konusunda özel eğitim almış uzman
kolluk mensubu tarafından yap ılır.

Fizik kimliğin tespiti aç ısından, kişinin a ğzındaki dişle-
ün incelenmesi ve di ş izlerinin aluımas ı diş tabibi tarafı ndan
yap ılır.

Soruşturma veya kovu ş turma aşamasmda da hakim veya
mahkeme karanyla fizik kimliğinin tespitine ilişkin işlemler
yaptır ılabilir.

Verilerin imhası

Madde 16 - Kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz
süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine
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CEZA

MU HA KFMES İ NDE

BEDEN

MUAYENES İ

GEN EJ İ K

INCELEMELER

VE F İ Z İ K

K İMLİĞİ N

TESP İ J İ

HAKKINDA

YÖN ETME L İ K

yer olmad ığı karar ı veriip kesinleşmesi h5ilerinde bu Yönet-
meliğin 15 inci maddesi hükümleri uyarınca elde edilen veriler,
Cumhuriyet savc ısmm huzurunda ve uygun görece ği usullerle
derhal yok edilir ve bu husus tutana ğa geçirilir.

Verilerin korunmas ı

Madde 17 - Mahkümiyet karar ı verilmesi halinde bu
Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci f ıkraları
uyarınca elde edilen veriler kolluk tarafından, üçüncü fıkra-
sında belirtilen diş izleri ise bu işlemi yapan sağlık kuruluşu
tarafından arşivlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlgilinin rızası

Madde 18 - Mevzuatta aranan tüm ko şullarm gerçekleş-
miş olmas ına ve şüpheli san ık veya diğer kişilerin bu konuda
aydmlahlm ış olmalarına rağmen muayene yap ılmasına ya
da örnek alınmasına rıza vermemeleri halinde, kararın infaz ı
için ilgilinin muayenesini veya vücudundan örnek almmas ı-
nı sağlamak üzere ilgili Cumhuriyet ba şsavcılığınca gerekli
önlemler alınır.

Mağdunm r ızasmm varlığı halinde bu işlemlerin yap ıla-
bilmesi için Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarmca
karar al ınmasına gerek yoktur.

Bir suçun ayd ınlatılmas ın ı sağlamak amac ıyla, şüpheli,
sanık ve diğer kişilerin kendiliğinden başvurarak r ıza göster-
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CEZA

MU H AK EMES İ N D E

BEDEN

MUAYENES İ,

GENET İ K

İ N (E LEME LE R

VE F İZ İ K

KIMİİ GIN

rtspfti

HAKKINDA

YÖN E TMELi K

meleri lülinde, soruşturma evresinde Cumhuriyet savc ısmm
istemi, kovuş turma aş amas ında ise hakim veya mahkeme
kararıyla tıbbi muayeneleri yap ılabilir ya da vücutlarmdan
örnek almabiir.

Tedavi amaçl ı müdahaleler

Madde 19 - Sağlık mevzuatı ve taraf olunan uluslararas ı
sözleşmeler uyarmca tabip tarafmdan yap ılması gereken tedavi
amaçli tıbbi muayene ve müdahaleler için Cumhuriyet savc ısı
ya da hakim kararı aranmaz.

Raporların düzenlenmesi

Madde 20- Tabip raporlan üç nüsha halinde düzenlenir.
Raporu düzenleyen sa ğlık kuruluşunca iki nüshas ı kapal ı ve
mühürlü zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet ba şsavcılığına, h-
kimliğe veya mahkemeye en seri şekilde iletilir. Raporun bir
nüshas ı raporu düzenleyen sağlık kuruluşunda kalır.

Güvenlik önlemleri

Madde 21 - Muayene edilmesi veya vücudundan örnek
almmas ı amacıyla sevk edilen kişi dışında başka bir kiş inin
muayene edilmemesi ya da vücudundan/örnek alınmamas ı
için Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli önlemler alm ır.

Tabip veya diğer sağl ık mesleği mensuplar ınca, sevk
edilen kişiniıj/kirnliği konusunda şüpheye düşülmesi halinde
durum derhM Cumhuriyet başsavcıhğma bildirilir.

Alman, muhafaza edilen, nakledilen ve incelenen örnek-
lerin değiştiriinıemesi ve dış koşullardan etkilenip bozulma-
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mas ı için Cumhuriyet başsavcılığı, kolluk, sağ l ık kuruluş u ve
bilirkişi tarafından gerekli tedbirlere ba şvurulur.

Verilerle ilgili i ş lemler

CEZA

MUH AK FM E 5 İ N D E

BEDEN

MUAYENES İ,

GENETIK

İ NCF[EME İ.ERMadde 22- Cumhuriyet ba şsavc ı l ıklarınca yap ılan 4bo-
lümlerirı de, bu Yönetmelik kapsamında elde edilen verilerin VE FIZIK

imha edilmesi ve diğer işlemlerin yürütülmesi amacıyla yeterli K İMUGİ N

say ıda Cumhuriyet sağc ıs ı görevlendirilir.	 TESP İT İ

HAKKINDA
Kovu ş turma sonunda verilen beraat ve mahkümiyet 

YÖNETMEUKkararları, bu Yönetmelik hükümlerince öngörülen işlemlerin
yerine getirilmesi için mahkemece ilgili Cumhuriyet ba şsav-
cılığma gönderilir.

Diğer işlemler

Madde 23 - Kişinin vücut yüzeyinde bulunan atış artığı
gibi biyolojik olmayan örnekler, elbiseleri ve diğer eşyalar ı
üzerinde bulunan örnekler ile vücut yüzeyinden ba ş kasma
ait olduğu açıkça belli olan k ıl, tüy, lif gibi örnekler olay yeri
inceleme uzmanlar ı tarafından al ınabilir.

itiraz

Madde 24 - Bu Yönetmeli ğin 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu
maddeleri gereğince almacak hakim veya mahkeme kararla-
rına itiraz edilebilir.

Itiraz halinde Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hü-
kümleri uygulan ı r.
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CEZA
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HAKKINDA

YÖNETMELİ K

Yürürlük

Madde 25 - Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yurutme

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakan ı
yü rütür.
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BIRINCI KISIM

GENEL EIÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan ımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, Cumhuriyet ba şsavcılıklar ı ve
adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri kalem hizmetlerinin
yürütülmesi usul ve esaslarm ı belirlemek amac ıyla düzen-
lenmiştir.

Kap sam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Cumhuriyet ba şsavcılıkları ve
Adli yarg ı ilk derece ceza malıkemelerinin kalem görevlilerin-
ce tutulacak defter, karton ve dosyalar ile yaz ı işlerinin tüm
işlemlerine dair usul ve esasları kapsar.
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KALEM	 Dayanak
HIZMEILERININ

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 29.3.1984 tarihli ve 2992 say ı l ı
-	 Adalet Bakanl ığm ın Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun

DAIR YONEMELIK Hükmünde Kararnamenin De ğiş tirilerek Kabulü Hakk ında
Kanunun 9 ve 30 uncu maddelerine dayan ılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanl ık; Adalet Bakanlığını,

Mahkemeler; Adli yarg ı ilk derece ceza mahkemelerini,

Cumhuriyet Başsavc ılığı; Adli yarg ı ilk derece ceza mah-
kemeleri nezdinde kurulan Cumhuriyet Başsavc ı lığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kalem Hizmetlerinin Genel Esaslar ı

Kalem hizmetlerinin yürütülmesi

Madde 5-Kalem hizmetleri, ilgisine göre Cumhuriyet ba ş-
savc ıs ı, mahkeme başkan ı veya hakimin denetimi altmda, yaz ı
işleri müdürünün yönetiminde kalemde görevlendirilen zab ıt
katipleri, memurlar ve müba şirler tarafından yürütülür.

Gerektiğinde Cunıhuriyet başsavc ıs ı Cunıhuriyet savc ısı-
na, mahkeme başkanı da üyelere, işbölümüne göre kalem hiz-
metlerinin yürütülmesinin denetlenmesinde görev verebilir.
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İş bölümü	 KMEM
K İ /M ET LE RiN İ N

Madde 6 - Yazı işleri müdürü ilgisine göre Cumhuriyet	 - - -
YU RUJU LM E SIK E

başsavcıs ı, mahkeme ba şkam veya hakimhuin onay ını alarak
yönetimi altındaki zabıt katibi ve memurlar arasmda i ş bölü- DAİ R YÖNETM[EJK

mü yapabilir. Bir zab ıt kâtibine çok iş gelmesi lülinde diğer
zabıt katipleri ona yard ım ederler. iş lerin birikmesinden
kalemde görevli zabıt kMipleri ile birlikte yaz ı işleri müdürü
sorumludur.

Yetiştirme görevi

Madde 7-Yaz ı işleri müdürü, yönetimi altında bulunan
zabıt katipleri ve memurlarm yetiş tirilmeleriyle de görevli-
dir?

Hakim adaylar ı ve avukat stajyerlerinin Cumhuriyet
başsavc ılığı ve mahkeme kalemlerinde çal ıştınlması

Madde 8 - Hakim adayları ve avukat stajyerleri, kalem
işlerinde ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme baş-
kam veya hakimin tensibi ile uygulama bilgilerini geli ştirmek
amacıyla çaliştırılabilir. Ancak, bir defa görmekle ö ğrenilebi-
lecek işler devamlı yaptır ılamaz.

Nüfus Hizmetleri Kanunu Uygulama Yönetmeli ği m. 156, Yaz ı
işleri müdürünü, yaş tashihi kararlann ı nüfus müdürlüğüne bil-
dirmekle de yükümlü tutmu ştur.	 -
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İKİNCİ KISİM

CUMHURIYET BA ŞSAVCILIĞI KALEM HIZMETLERI

B İRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Tutulacak defterler

Madde 9-Cumhuriyet ba şsavcıliklarında aşağıda göste-
rilen defterlerin tutulmas ı zorunludur:

a) Soruş turma defteri,

b) Kabahat eylemleri kay ıt defteri,

c) Esas defteri,

d) İnfaz defteri,

e) Adli kontrol kararlarmm kaydma mahsus defter,

O Hapis ile tazyik defteri,

g) Arama defteri,

h) İstinabe defteri,
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CUMHURIYET
BAŞSAVCI
KALEM
H İZMETLER İ

i) Kitaplılc defteri,

j) Muhabere defteri,

k) Zimmet defteri,

1) Suç eşyas ı esas defteri.

m) Ek bent: Denetimli serbestlik genel defteri

İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Tahsis Amac ı ve Kullatulış Şekli

Soruşturma defteri

Madde 10 - Cumhuriyet başsavcılığına gelen tüm soruş-
turma evrakının kaydedildiği ve soruşturma evresinin işlendiği
defterdir.

Soruşturma defteri; s ıra numaras ı, mağdur veya şika-
yetçinin adı ve soyadı, şüphelilerden her birinin kimli ği, TC
kimlik numaras ı, suçun nev'i, suçun haber al ındığı tarih veya
başvurma tarihi, tutuklama tarihi, tahliye tarihi, suç eşyası esas
defteri numaras ı, soruşturma için evrakm adli kolluğa veya
diğer kolluk birimlerine gönderildi ği ve gelip-gittiği tarihler,
adli kolluk veya diğer kolluk birimleri tarafından gönderilen
soruşturma evrakm ın tarih ve sayısı ile birim ad ı, tekit tarih-
leri, davanın açıldığı tarih ve Cumhuriyet başsavcıhğı esas
defteri numaras ı, kovuşturmaya yer olinadığma dair karar
verilınişse tarih ve numarası ile suçtan zarar gören ile önceden
ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliği tarihi,
bu karara itiraz edilmişse neticesi ve düşünceler sütunlarını
ihtiva eder.

Bu bent, maddeye 20.12.2005 tarihli ve 26029 say ıl ı RG de yay ım-
lanan yönetmelik değişikliği ile eklenmiştir.

753



Ceza Muhakemesi Kanunu

CUMHUR İYET	 Kimlik bilgisi sütunlarma adres d ışmda varsa ev, iş, cep
BAŞSAVCILI Ğ I	 telefonu, faks numaralar ı ile elektronik posta adresinin de

KALEM yazılması gerekir.

H İ ZMETLER İ Mahkemelerce, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
170 inci maddesindeki unsurlar ı içermeyen, ön ödeme veya uz-
laşma usulü uygulanmaks ızın kamu davas ı açılan iddianame
ve soruş turma evrakmm Cumhuriyet başsavc ı lığına iadesine
karar verildiğinde yeni bir soruşturma numaras ına kaydedi-
lir, soruşturma defterindeki önceki numarasmm dü şünceler
sütununa bu durum not edilir.

Kabahat eylemleri kay ıt defteri

Madde 11 - Doğrudan veya herhangi bir ihbar veya şika-
yet üzerine kabahat türünden eylem sebebiyle Cumhuriyet
başsavc ılığmca karar verilecek evrakm ve infaz i şlemlerinin
kaydedildiği defterdir.

Kabahat eylemleri kay ıt defteri; s ıra numaras ı, ihbar eden
veya şilcayetçinin kimliği, kabahat eylemini i ş leyen kişinin
kimliği, TC. kimlik numaras ı, kabahat eyleminin türü, tarihi,
uygulanan yaptırım, verilen karar ve tarihi, ba şvurma yolu
tarihi ve neticesi, itiraz yolu tarihi ve neticesi, infaz için mer-
ciine gönderilme tarihi, infaz tarihi, karar ı veren Cumhuriyet
savcısmm sicili ye düşünceler sütunlar ın ı ihtiva eder.

Esas defteri

Madde iZ - Ceza davas ınm başlangıcından sonuna kadar
takip ettiği safahatın kaydedildiği defterdir.

Esas defteri; s ıra numaras ı, mağdur ve şikayetçinin ad ı ve
soyad ı, şüphelilerden her birinin kimliği, TC kimlik numaras ı,
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suçun nev'i soru şturma defteri sıra numaras ı, tutukluluk tarihi, CUMHURIYET

tahliye tarihi, evrak ın mahkemeye veriliş tarihi, kanun yolları BA5SAV0UĞ I
işlemleri ve düşünceler sütunlar ını ihtiva eder.	 KALEM

HIZMEILERI

İnfaz defteri ile denetimli serbestlik genel defteri (De-
ğişik Madde)295

Bu madde, baş lığı ile birlikte değiştirilmiş olup buna ilişkin yö-
netmelik değiş ikliği RG: 20.12.2005 - 26029 de yay ımlanmıştı r.
Değişiklikten önceki 13 üncü madde şöyledir:

"Infaz defteri
Madde 13- Mahkeme itanılarmın düzenli ve aksamayacak bir

şekilde infaz edilmesini sağlamak amacıyla tutulan defterdir.
Infaz defteri; sıra numaras ı, hükümlünün kimliği, T.C. kimlik

numaras ı, ilam ı veren mahkeme, ilam ın tarih ve numaras ı, ilamın
geldiği tarih, Cumhuriyet ba şsavcılığının esas numarası, hükmün
özefi, evvelce gözaltında ve tutuklu kalmışsa giriş ve ç ıkış tarih-
leri, cezaevine girdi ği tarih ve saat, cezaevinden ç ıktığı tarih ve
saat, muhafaza tedavi ve tedbirin uygulanmaya ba şlandığı tarih,
muhafaza, tedavi ve tedbirin sona erdi ği tarih, ceza bildirme fişi-
nin gönderildiği tarih, tali karar fişi, yerine getirme fi şinin gönde-
rildiği tarih ve düşünceler sütunlannı ihtiva eder.

Bir hüküm ile aynı şahsın hürriyeti bağlayıcı ceza ile adli para
cezasına ve güvenlik tedbirine hükmedil ıttesi hülinde, bu cezala-
ra ait ilümlar ayrı ayrı numaralara kaydedilir.

Işın çok oldu ğu yerlerde adli para cezas ına dair ilamlar için
müstakil bir defter tutulabilece ği gibi, 2253 say ılı Çocuk Mahke-
melerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka-
nuna, 4320 say ılı Ailenin Korunmas ına Dair Kanuna, 5275 say ılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin lnfaz ı Hakkında Kanuna, 5237
sayıl ı Türk Ceza Kanununun 32 nci maddesi, 50 nci maddesinin
(1) inci fıkras ının (c), (d), (e) ve (1) bentleri ile (5) inci fıkrası, 51
inci maddesinin (4) üncü f ıkras ımn (a), (b) ve (c) bentleri, 53 üncü
maddesinin (5) ve (6) nc ı fıkralar ı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 60 mc ı maddesi ve 203 üncü maddesinin () üncü
fıkrasına göre verilen disiplin cezaları, tedbir niteliğindeki karar-
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CUMHUR İ YET	 Madde 13 - Mahkeme ilamlarmm düzenli ve aksamaya-
8A5S4V0UI cak bir şekilde infaz edilmesini sağlamak amac ıyla tutulan

	

KALEM	 defterdir.

Hi/MERER İ tiifaz defteri; s ıra numaras ı, hükümlünün kimli ği, T.C.
kimlik numaras ı, ilAm ı veren mahkeme, ilam ın tarih ve
numaras ı, ilamın geldiği tarih, Cumhuriyet başsavc ılığmın
esas numaras ı, hükmün özeti, evvelce gözalt ında ve tutuklu
kalmışsa giriş ve çıkış tarihleri, cezaevine girdiği tarih ve saat,
cezaevinden ç ıktığı tarih ve saat, muhafaza tedavi ve tedbirin
uygulanmaya başlandığı tarih, muhafaza, tedavi ve tedbirin
sonürdiği tarih, ceza bildirme fişinin gönderildiği tarih, tali
karar fişi, yerine getirme fişinin gönderildiği tarih ve düşüü-
celer sütunlar ını ihtiva eder.

Bir hüküm ile ayn ı şahsın hürriyeti bağlay ıcı ceza ile adli
para cezasına ve güvenlik tedbirine hükmedilmesi hMinde, bu
cezalara ait ilamlar ayr ı ayrı numaralara kaydedilir.

işin çok olduğu yerlerde adli para cezasına dair ilm1ar için
müstakil bir defter tutulabilece ği gibi, 5395 say ıh Çocuk Koru-
ma Kanununa, 4320 sayılı Ailenin Korunmasma Dair Kanuna,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı Hakkında
Kanuna, 5237 sayıl ı Türk Ceza Kanununun 32 nci maddesi,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 60 ınc ı maddesi ve
203 üncü maddesinin (3) üncü fıkrasına göre verilen disiplin
cezaları, tedbir niteliğindeki kararlar ile muayene ve tedavi
kararları, dahili ve harici ilamlar hakkında da müstakil bir
defter tutulabiir.

Tedbir kararlarınm düzenli ve aksamayacak bir şekilde
yerine getirilmesi amac ıyla denetimli serbestlik genel defteri
tutulur. Bu deftere; 5237 say ı l ı Türk Ceza Kanununun 50
nci maddesinin birinci f ıkrasmm (c), (d), (e) ve (f) bentleri ile

lar ile muayene ve tedavi kararlar ı, dahili ve harici ilamlar hak-
kında da müstakil bir defter tutulabilir."
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51 inci maddesinin dördüncü fıkrasmm (a), (b) ve (c) bentlerin- (UMHURYET
de, 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasmda, 191 inci BA ŞSAVGU Ğ I
maddesinin ikinci f ıkras ında, 221 inci maddesinin beş inci KAftM
fıkrasmda, 5275 say ı l ı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infaz ı HIZMETLERI
Hakkında Kanunun 105 inci maddesinin dördüncü f ıkrasın-
da, 107 nci maddesinin yedinci ve sekizinci f ıkrasmda, 108
inci maddesinin dördüncü ve altınc ı fıkras ında, 110 uncu
maddesinin ikinci ve üçüncü f ıkrasında, 5395 say ılı Çocuk
Köruma Kanununun 19 uncu maddesi ile 23 üncü maddesinde
belirtilen ilmlar kaydedilir.

Denetimli serbestlik genel defteri; s ıra numaras ı, hakkm-
da tedbir uygulanan ki şinin; kimliği, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numaras ı, kararı veren Cumhuriyet başsavcılığı veya
mahkemenin ad ı, kararın tarih ve numaras ı, suçu, karar ın
geldiği tarih, kararın konusu, takip eden uzman ın kimliği,
kararm uygulanmas ına başlan ıldığı ve bitirildiği tarih sütun-
larm ı içerir.

Adli kontrol kararlanrnn kayd ı rıa mahsus defter

Madde-14 - 5271 say ıl ı Ceza Muhakemesi Kanununun 109
ila 115 inci maddeleri gere ğince verilen adli kontrol kararlar ı-
nın infazm ı takip amac ıyla kaydedildiği defterdir.

Adli kontrol kararlar ın ın kayd ına mahsus defter; s ıra
numarası, şüphelinin kimliği, T.C. kimlik numaras ı, karar ı
veren mahkeme, kararın tarih ve numaras ı, kararın özeti, ka-
rarın süresi, kontrol kararının sona erdiği tarih ve düşünceler
sütunlarmı ihtiva eder.

Hapis ile tazyik defteri

Madde 15- 6183 say ı l ı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna göre tahsili lazım gelen bilumum vergi,
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CUMHURIYET resim, harç ve para cezalar ı ile 2004 sayıl ı icra ve İflAs Ka-
BAŞSAVCIU ĞI nunu hükümleri uyarmca infaz edilmek üzere Cumhuriyet

KALEM başsavcılığına gönderilen hapisle tazyik kararlarmm kayd ına

HIZMETLERI	
mahsus defterdir.

Hapis ile tazyik defteri; s ıra numaras ı, borçlunun kimliği,
borç nev'i ve miktar ı, hapis ile tazyik karar ın ı veren merci,
tarih ve numaras ı, tutulduğu tarih, tutukevine alındığı tarih,
tutulacağı süre, salıverme tarihi ve düşünceler sütunlar ını
ihtiva eder.

Arama defteri

Madde 16 - Haklarmda yakalama emri ile yoklu ğunda
tutuklama karar ı verilenlerle, zamanaşımma kadar aranmalan
gereken şüpheli, sanık ve hükümlülerin aranmalar ı için ilgili
mahkeme veya ba şka yer Cumhuriyet başsavc ılıklar ından
gelen müzekkerelerin kaydedildiği defterdir.

Arama defteri; s ıra numaras ı, evrakm geldiği tarih, evrak ı
gönderen daire, tarih ve numaras ı, aranan ş ahsm hüviyeti,
suçun nev'i, şüpheli veya sanık ise suçun işlendiği tarih,
tutuklama ve yakalama emri karar ı varsa tarih ve numara-
s ı, hükümlü ise hükmün kesinleş tiği tarih, cezamn nev'i ve
miktarı, aranan şahsın yakalanmas ı için yap ılan muamele ve
düşünceler sütunlarını ihtiva eder.

İstinabe defteri

Madde 17 - Başka yer Cumhuriyet başsavc ılıklhr ın ın
yaptıkları soruş turma ile ilgili olarak gönderilen talimatlar ın
alındığı ve gönderildiği tarihleri gösteren defterdir.

İstinabe defteri; s ıra numaras ı, talimatın geldiği tarih, tali-
matı gönderen daire, tarih ve numaras ı, dinlenilmesi istenilenin
ad ı ve soyad ı, s ıfatı, yap ılması istenilen işlem, talimatın iade
tarihi ve düşünceler sütunlarmı ihtiva eder.
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Kitapl ık defteri	 (UMHURY[I

Madde 18- Cumhuriyet ba şsavc ılıklarma ve mahkemelere 
BAŞSAVCItI Ğİ

gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelilcler ile di ğer kitap ve KALEM
dergilerin işlendiği defterdir.	 HI İMERERI

Bu defter "Adalet Kütüphaneleri Yönetmeli ği" hüküm-
lerine göre tutulur.

Muhabere defteri

Madde 19- Yukarıda gösterilen defterlere kayd ı gerekme-
yen ancak, Cumhuriyet başsavcılıklarmdan, mahkemelerden
veya diğer mercilerden gelen veya bu merdilere gönderilen
evrakm ve yaz ıların kaydedildiği defterdir.

Bu defterlere, soru ş turma dolay ıs ıyla muhtelif merdilere
yazilan yazilarla onlara verilen cevaplar ve istinabe defterine
kayıtl ı işlere ait yazış matar geçirilmez. Bunlarm zimmetdef-
terine kayd ı ile yetinilir.

Muhabere defterindeki kay ıtl ı yazıya gelen cevap ayr ı bir
kayıt işlemine tabi tutulmaz. Sadece defterde ald ığı numaran ın
karşıs ına geldiği işaret olunur.

Bakanl ıkla olan yazış malar ile faks, telgraf haberleşmesi
için ayr ı ayr ı muhabere defteri tutulur.

İşin yoğun olduğu Cumhuriyet başsavcı l ıklar ında, Ba-
kanhk yazışmaları ile faks, telgraf haberle şmesi dışında kalan
diğer yazışmalar için tek ve çift numaralar olmak üzere iki ayn
muhabere defteri tutulabilir.

Muhabere defteri; s ıra numaras ı, evrakm tarih ve numara-
sı, geliş ve sevk tarihi, evrakm özeti ve düşünceler sütunlar ın ı
ihtiva eder.

759



Ceza Muhakemesi Kanunu

CUMHUR İYET	 Zimmet defteri
BAŞSAVCILI Ğ I	 Madde 20 - Cumhuriyet başsavc ı lıklarmdan muhtelif

KALEM mercilere gönderilen evrakm kaydedildi ği defterdir,
HIZMETLERI 

Ziınmet defteri; s ıra numarası, evrak numaras ı, gönde-
rildiği daire, aimdığı tarih, evrakı alanm adı ve soyad ı, evrak ı
alanın imzası sütunlarını ihtiva eder.

Tutuklama, zorla getirme yaz ıs ı ile çağrı kağıdı için müs-
takil bir zimmet defteri tutulmas ı zorunludur.

Suç eşyası esas defteri

Madde 21 - ispat arac ı olarak yararli görülen, suçta kul-
lanılan veya suçun işlenmesi tahsis edilen ya da suçun i şlen-
mesinde kullamlmak üzere haz ırlanan, suçtan meydana gelen,
üretimi, bulundurulmas ı, kullan ılmas ı, taşmması, al ınmas ı ve
satılmas ı suç oluşturan eşya veya suçun konusunu olu ş turan
ya da suçun işlenmesiyle elde edilen maddi menfaatler ile
bunlann değerlendirilmesi veya dönü ştürülmesi sonucu ortaya
ç ıkan yahut bunlarm karşılığını oluşturan ekonomik mal varlığı
değerlerinin (kazanç) kaydedildiği defterdir.

Bu defter "Suç Eşyas ı Yönetmeliği" hükümlerine göre
tutu lur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere Ait Diğer Hükümler

Defterin numaraland ınimas ı
Madde 22 - Defterlere sayfa numaras ı konur ve her

sayfaya Cumhuriyet ba şsavc ı lığı mührü bas ı l ır. Defterlerin
başma ve sonuna kaç sayfadan ibaret oldu ğu yazı lır ve bu
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yazı Cumhuriyet başsavc ılığı mührü ile mühürlenerek Cum- CUMHURIYET
huriyet başsavcıs ı veya görevlendireceği Cumhuriyet savc ıs ı IAŞSAV[IUU
tarafından imzalanır.	 YLEM

H İ ZMETLER İ

Defterlerin düzeni

Madde 23- Cumhuriyet ba şsavc ılıklarmda bulunan def-
terler temiz, düzgün ve sa ğliklı bir şekilde tutularak saklanır.
Belirtilen hususlarm yerine getirilmesinden as ıl görevli zab ıt
katibi ve memur ile birlikte yaz ı işleri müdürü sorumludur.

Defterlerde silinti ve kaz ıntı yap ılmaz. Yanlış l ık yap ılırsa
düzeltilmesi lazım gelen yazıların üstüne okunmasma engel
olmayacak şekilde ince bir çizgi çiziip, defterin kenarına gerek-
li düzeltme yapıld ıktan sonra keyfiyet Cumhuriyet başsavc ıs ı
veya Cumhuriyet savc ısı tarafından onaylan ı r.

Yetkisizlik kararı ile gelen soru şturma evrakının kay-
dı

Madde 24 - Başka yer Cumhuriyet ba ş savc ılığı ndan
yetkisizlik karar ı ile gönderilen soru ş turma evrak ı derhal
soruşturma defterine kaydedilir.

Birleştirilen soruşturma evrakı hakk ı nda yap ılacak
işlem

Madde 25 - Birleştirilmesine karar verilen soru ş turma
evrakm ın hangi soruşturma evrakı ile birleştirildiği hususu
düşünceler hanesine yazı l ır ve işlemlere birleştirilen soruştur-
ma evrakı üzerinden devam olunur.
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CUMHURiYET

KAIEM

BAŞSAVCILI Ğ I

H İİMEILER İ

Aynian soruşturma evrakı hakkında yap ılacak işlem

Madde 26 - Soru ş turma evrak ın ın ayr ılmas ına karar
verildiği takdirde, ayrılan evrak için ayr ı bir soruş turma nu-
maras ı verilir ve bu soruş turmaya ilişkin işlemler bu numara
üzerinden yürütülür. Ayrılmasma karar verilen soru ş turma
evrakmdan, ayrılan soruşturma evrakııu ilgilendiren belgelerin
onayl ı örnekleri bu evraka eklenir.

İnfaz defterine ait devir i şlemleri

Madde 27 - İnfaz defterine kaydedilmiş olup da, yıl so-
nuna kadar bir sonuca bağlanmamış ilamlar, eski numaras ı
düşünceler hanesine şerh verilerek yeni y ıl defterine devir
suretiyle kaydolunur. Kaydedildi ği yeni defter üzerinden
iş lemlerin yürütülmesine devam olunur. Eski defterdeki dü-
şünceler hanesine de yeni defter numaras ı yazil ır. Y ıl sonunda,
y ıl içinde gelen ilamlardan ne kadar ının sonuçland ığı ve ne
kadarm ın yeni yıla devredilmiş olduğu toptan yazılmakla
beraber devir olunanlarm s ı ra numaralar ı bir cetvel hMinde
gösterilir ve cetvelin bir örneği deftere yap ıştırı l ır.

İlamların kayd ın ın tutulmas ında bilgisayar kullan ılan
Cumhuriyet başsavcılıklarmda ilmlarm yeni y ıla devir işlemi
yap ılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar ve Kartonlar

Tutulacak dosyalar ve kartonlar

Madde 28 - Cumhuriyet ba şsavc ı lıklarında aşağı da gös-
terilen dosya ve kartonlar ın tutulması zorunludur:
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Il

CIIMHU R İ YET

BA5S4VCIIİĞ I

KALEM

HIZMETLERI

a) Soru ş turma dosyas ı,

b) Kovuşhırmaya yer olmadığına dair karar kartonu,

c) İddiaı ame kartonu,	 -

d) Kabahat eylemleri karar kartonu,

e) Görevsizlik ve yetkisizlik kartonu,

f) Fezleke kartonu,

g) İnfaza ara verme kartonu,

h) İş cetvelleri kartonu,

i) Teftiş tavsiye raporlar ı kartonu,

j) Denetleme kartonu,

k) İstinaf kartonu,

1) Temyiz kartonu,

m) Adli tebligat ve posta gönderilerine dair karton,

n) Değ işik işler kartonu,

o) Otopsi kartonu.

BEŞİNC İ BÖLÜM

Dosya ve Kartonlar ın Tahsis Amac ı ve Kullanılış Şekli

Soruşturma dosyaları

Madde 29 - Her soru ş turma evrak ı için gününde ayn bir
dosya düzenlenir.
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(UMHURiYET
BAŞSAVCIU Ğ I

KALEM
II İ ZMEİ LER İ

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kartonu.

Madde 30 - Cumhuriyet ba şsavc ıl ıklarmm soru ş turma
evresi sonunda verdikleri kovu şturmaya yer olınadığma dair
kararların tarih ve numara s ırasma göre sakland ığı karton-
dur.

Bu kartona konulacak karar örneklerinde Cumhuriyet
başsavc ıs ı veya Cumhuriyet savc ıs ı.n ın imzas ı ile Cumhuriyet
başsavc ı lığı mührünün bulunmas ı zorunludur.

İ ddianame kartonu

Madde 31- Soruşturma evresi sonunda ilgili mahkemeye
kamu davas ı açılmasına dair iddianamelerin tarih ve numara
s ırasma göre sakland ığı kartondur,

Her mahkeme için ayr ı bir iddianame kartonu tutulur.

Bu kartona konulacak iddianame örneklerinde Cumhuri-
yet başsavcıs ı veya Cumhuriyet savc ısmm imzas ı ile Cumhu-
riyet başsavc ılığı mührünün bulunmas ı zorunludur.

Kabahat eylemleri karar kartonu

Madde 32 - Cumhuriyet ba şsavc ılıklar ınca kabahat ey-
lemleri hakkında verilen kararların tarih ve s ıra numarasına
göre, saklandığı kartondur.

Bu kartona konulacak karar örneklerinde Cumhuriyet
başsavcıs ı veya Cumhuriyet savc ısmm imzas ı ile Cumhuriyet
başsavc ı lığı mührünün bulunmas ı zorunludur.
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Görevsizlik ve yetkisizlik kartonu 	 CUMHURYEI

Madde 33- Cumhuriyet başsavcıl ıklarmca verilen görev- BA ŞSAVUUGI

sizlik ve yetkisizlik kararlarm ın tarih ve numara s ırasma göre KALEM
saklandığı kartondur. İşin yoğunlu ğuna göre bu kartonlar HIZMETLERI
ayrı tutulabilir.

Bu kartona konulacak karar örneklerinde Cumhuriyet
başsavc ıs ı veya Cumhuriyet savc ısm ın imzas ı ile Cumhuriyet
başsavcılığı mührünün bulunmas ı zorunludur.

Fezleke kartonu

Madde 34 - Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suç-
lar sebebiyle a ğır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına
gönderilen soru şturma evrakı için mülhakat Cumhuriyet
başsavc ılıklarmca düzenlenen fezlekelerin tarih ve numara
sırasma göre sakland ığı kartondur. Çocuk Mahkemeleri ile
Fikri ve Smai Haklar Mahkemesinin görevine giren suçlarla
ilgili düzenlenen fezlekeler de bu kartonda saklan ı r.

Bu kartona konulacak fezleke örneklerinde Cumhuriyet
başsavcıs ı veya Cumhuriyet savcısmın imzas ı ile Cumhuriyet
başsavc ılığı mührünün bulunmas ı zorunludur.

İnf aza araverme kartonu

Madde 35 - Cumhuriyet başsavc ılarmca 5275 say ı l ı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin Infaz ı Hakkmda Kanunun 16 ve
17 inci maddeleri gere ğince mahkümiyetlerin infaz ına ara
verilmesi halinde bu kararlarm tarih ve numara s ırasma göre
saklandığı kütondur.

Bu kartona konulacak araverme kararlar ı örneklerinde
Cumhuriyet başsavc ıs ı veya Cumhuriyet savc ısımn imzas ı ile
Cumhuriyet başsavcılığı mührünün bulunmas ı zorunludur.
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CUMHUR İ YET	 İş cetvelleri kartonu

KALEM

BAŞSAVC İ U

	

	
Madde 36 - Cumhuriyet başsavc ıliklarından Bakanlığa

gönderilen iş cetveli örneklerinin düzenli bir şekilde tarih
H İ ZMETLER İ 	 sırasıyla konulduğu kartondur.

Teftiş tavsiye raporlar ı kartonu

Madde 37 - Tefti ş sonucunda düzenlenen tavsiye rapor-
larınm saklandığı kartondur.

Denetleme kartonu

Madde 38- ilgili kanunlar gereğince Cumhuriyet başsav-
c ıs ı veya Cumhuriyet savc ısm ın noterlik ve icra müdürlü ğü
işlemlerini denetlemeleri sonucunda düzenledikleri raporlar
ile değ işik tarihlerde k ı demli lükim ile birlikte mahkeme
yaz ı işleri müdürleri ile paraya vaziülyed tüm görevlilerin
kasa hesaplar ın ın tespitine ili şkin tutanaklar ın saklandığı
kartondur.

Bu kartona konulacak rapor örneklerinde ve tutanaklarda
Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet savc ısı ile kıdemli
hakimin imzas ı ve Cumhuriyet baş savcı lığı ile mahkeme
mührünün bulunmas ı zorunludur.

İstinaf kartonu

Madde 39-Mahkeme kararlar ın ın usul vé esas bak ım ın-
dan kanuna ayk ırı olduklarından bahiste, bu kararlarm Bölge
Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için Cumhuriyet
başsavcılar ı veya Cumhuriyet savc ılarınca ilgili mahkemeye
verilen dilekçelerin bir örneğinin tarih ve numara s ırasma göre
saklandığı kartondur.
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Bu kartona konulacak dilekçe örneklerinde Cumhuriyet CUMHUR İYEI
başsavc ıs ı veya Cumhuriyet savc ıs ın ın imzas ı ile Cumhuriyet 8A5SAVC İ LİĞ
başsavc ılığı mührünün bulunmas ı zorunludur.	 KALEM

H İ ZMEİ LER İ

Temyiz kartonu

Madde 40 - Mahkeme kararlar ın ın usul ve esas bak ı -
mmdan kanuna aykır ı olduklarmdan bahisle, bu kararlar ın
Yargıtay tarafmdan incelenmesi için Cumhuriyet ba şsavc ılar ı
veya Cumhuriyet savc ılarmca ilgili mahkemeye verilen dilek-
çelerin bir örneğinin tarih ve numara s ırasma göre sakland ığı
kartondur.

Bu kartona konulacak dilekçe örneklerinde Cumhuriyet
başsavcıs ı veya Cumhuriyet savc ısm ın imzas ı ile Cumhuriyet
başsavcıliğı mührünün bulunmas ı zorunludur.

Adli tebligat ve posta gönderilerine dair karton

Madde 41 - PTT görevlisi tarafından imza ve mühür ile
teslim alman tebligat ve posta evrakma ait sevk irsaliyelerinin
bir nüshas ı ile ödeme talimatmm ve ayl ık posta gideri cetve-
lim bir suretinin sakland ığı kartondur.

Yargıtay' a ve Bölge Adliye Mahkemelerine giden dosyalar
ile harici ilAmlar hakkmda ayr ı irsaliyeler düzenlenir ve bunlar
ayn kartonlarda muhafaza edilir.

Değişik işler kartonu

Madde 42 - Yukar ıda say ılan kartonlara konulan i ş ler
dışmda Cumhuriyet başsavc ılar ı ve Cumhuriyet svc ılarınça
yapılan diğer işlemler ve kararlarm konuldu ğu kartondur.
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CUMHUR İ YU	 Otopsi kartonu
BAŞSAVCILI Ğ I

	

KALEM	
Madde 43 - Cumhuriyet Ba şsavcıiığmca yap ılan otopsi

sonucu düzenlenen rapor suretinin sakland ığı kartondur.
Hi/MEr[FR İ

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Müddetname

Madde 44- Hükümlünün ceza infaz kurumuna teslinıinde
kendisine ilamı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığı tarafından
infaz defteri numaras ı, ceza infaz kurumuna alındığı ve sal ı-
verileceği tarihi, ceza süresini ve cezan ın hangi mahkeme ve
hükme ilişkin olduğunu ihtiva eden belge verilir. Hükümlünün
ceza infaz kurumuna kabulünde de belgenin bir örne ği kurum
idaresine gönderilir.

Soruşturma evrakımn incelenmesi

Madde 45 - 5271 say ıl ı Ceza Muhakemesi Kanununun
başka hüküm koyduğu haller sakl ı kalmak ve savunma hak-
larma zarar vermemek şartıyla sorüşturma evresindeki usul
işlemleri gizlidir.

Müdafi soruş turma evresinde soruşturman ın amac ın ı
tehlikeye düşürmemek kayd ıyla görevlendirme yaz ısı veya
vekAletname ibraz ederek soru ş turma evrakı içeriğini incele-
yebilir ve dilekçeyle müracaat ı halinde istediği belgelerin bir
örneğini harçs ız olarak alabilir.
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Mağdur veya şikayetçinin vekili soruş turma evresinde CUMHUR İYEt
soruşturmanm amac ını tehlikeye dü şürmemek kayd ıyla gö- BAŞSAVGU Ğİ
revlendirme belgesi veya vekaletname ibraz ederek soruşturma
evrakmm içeriği ile elkonulan ve muhafazaya al ınan eşyayı H İİMUİ ER İ
inceleyebilir ve dilekçeyle müracaat ı halinde istediği belgelerin
bir örneğini harçs ız olarak alabilir.

Mağdur veya şikayetçi soru şturmanın gizlilik ve amacını
bozmamak şartıyla vekili olmadan da Cumhuriyet savcısmdan
dilekçeyle başvurarak belge örneği isteyebilir.

Soruşturma evrakı soruşturmay ı geciktirmemek kayd ıyla
Cumhuriyet savc ısı huzurunda incelenir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Defterler

Tutulacak defterler

Madde 46 - Mahkemelerde aşağıda gösterilen defterlerin
tutulması zorunludur:

a) İddianamenin değerlendirilmesi defteri,

b) Esas defteri,

c) Karar defteri,

d) Duruşma günleri defteri,

e) Muhabere defteri,

f) İstinabe defteri,

g) Değişik işler defteri,

h) istinaf defteri,

ı) Temyiz defteri,

1) Zimmet defteri.
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İKİNCİ BÖLÜM

Defterlerin Tahsis Amac ı ve Kullamlış Şekli

İddianamenin değerlendirilmesi defteri

• Madde 47- İddianame ve soru şturma evrakmın mahke-
meye fiilen verildiği tarihten itibaren ba şlayıp mahkemece
kabul veya 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170 inci
maddesindeki unsurları içermediği yahut ön ödeme veya uz-
laşma usulü uygulanmadan kamu davas ı açıldığı gerekçesiyle
Cumhuriyet başsavcılığına iadesine karar verildiği ana kadar,
iddianame ve soruşturma evrak ırun kaydedilerek bekletildi ği
defterdir.

Mahkemenin iade veya kabul karar ı bu deftere kay-
dedilir. Cumhuriyet ba şsavcısı veya Cumhuriyet savc ısı bu
defter numaras ı üzerinden iddianamenin iadesi kaiarma itiraz
edebilir.

İddianamenin değerlendirmesi defteri; s ıra numarası,
Cumhuriyet başsavc ılığı iddianame ve esas numaras ı, soru ş-
turma evrakmm geldiği tarih, karar tarihi, iade kararına karşı
itiraz işlemleri, iade tiMinde Cumhuriyet ba şsavcılığına tevdi
tarihi ve düşünceler sütunlarm ı ihtiva eder.

Esas defteri

Madde 48- İddinamenin kabulü ile hükmün kesinleşme-
sine kadar tabi oldu ğu kanuni işlemlerin işlendiği defterdir.

Esas defteri; s ıra numaras ı, Cumhuriyet başsavc ılığı
esas numaras ı, mağdur ve şikAyetçinin adı ve soyadı, sanığın
kimliği, T.C. kimlik numaras ı suçun nev'i, dosyanın geldiği

ADLİ YARGI

kKDERECE

GZA

MAHKEMELERI

KALEM

H İ ZMETLER İ
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ADli YARGI	 tarih, tutuklama tarihi, sal ıverme tarihi, karar özeti ile tarih

i ıx DERECE ve numaras ı, taraflar ın yoklu ğunda verilen hükmün tebli ğ
(EtA tarihi, itiraz işlemleri, dosyanm Bölge Adliye Mahkemesi veya.

MAHKEMELER! Yarg ıtay'a gönderme tarihi, dosyan ın Bölge Adliye Mahkemesi
KALEM veya Yarg ıtay'dan geldiği tarih ve sonucu, iImm ve fiş inin

Cumhuriyet başsavc ı lığma tevdi tarihi, .harç tahsil müzek-
H İ ZMEİtIRI keresinin tevdi tarihi, ilAmat defteri numaras ı ve düşünceler

sütunlar ın ı ihtiva eder.

Karar defteri

Madde 49 - Mahkemelerden verilen kararların yaz ıldığı
defterdir.

Karar defteri; karar numaras ı, karar tarihi, dosya esas
numaras ı, karar ı veren kurulun başkan ve üyeleri ile lükirnin
ad ı ve soyadı ve sicil numaras ı, mağdur, müşteki ve san ığın
ad ı ve soyad ı, sanığa ait bilgiler, davanın konusu ve karar ın
sonucu sütunlarım ihtiva eder.

Duruşma günleri defteri

Madde 50- Mahkemelerin i ş durumlarına göre duruşma
yap ılacak gün ve saatlerin bir s ıra dahilinde yaz ıldığı defter-
dir.

Duruşma defteri; s ıra numaras ı, esas numaras ı, duruşma
gün ve saati, davacmm ad ı ve soyad ı, sanığın adı ve soyadı
suçun nev'i, duruşman ın b ırak ıldığı tarih, karar numaras ı ve
düşünceler sütunlarm ı ihtiva eder.

Muhabere defteri

Madde 51 - Cumhuriyet başsavcıliklarmdan, mahkeme
veya mercilerden yaz ılan ve diğer defterlere kayd ı gerekmeyen
evrak ve yazıların kaydedildiği defterdir.
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Bu deftere, ara karar ı nedeniyle çeşitli mercilere yaz ılan ADLI YARGI
müzekkereler ile bunlara verilen cevaplar ve isti ııabe defte- kx DERECE
rine kay ıtlı işlere ait yazışmalar geçirilmez. Bunlar ın zimmet
defterine kayd ı ile yetinilir.	 MAHKEMELERI

Muhabere defterindeki kay ı tlı yazıya gelen cevap ayr ı bir MLEM
kayıt işlemine tAbi tutulmaz. Sadece defterde ald ığı numaranın HIZMETLERI
karşısına geldiği işaret olunur.

Muhabere defteri; s ıra numaras ı, evrakm tarih ve nu-
maras ı, geliş veya sevk tarihi, evrak ın özeti ve dü şünceler
sütunlar ını ihtiva eder.	 -

İstinabe defteri

Madde 52 - Başka yer mahkemelerinden dava ile ilgili
olarak gönderilen talimatların al ındığı ve gönderildiği tarihleri
gösteren defterdir.

İstinabe defteri; s ıra numaras ı, talimatın geldiği tarih, tali-
matı gönderen mahkeme, tarih ve numaras ı, istinabe sureti ile
ifadesi almmas ı istenilen ma ğdur, şikayetçi ve sanığın, tanık
ile bilirkişinin ad ı ve soyad ı yap ılmas ı istenen işlem, talimatm
iade tarihi ve düşünceler sütunlarm ı ihtiva eder.

Değişik işler defteri

Madde 53- Yukanda sayılan defterlere kayd ı gerekmeyen
elkoyma, arama, tedavi altına alma, müdafii tayini gibi karar
ve işlemlerin kaydedildiği defterdir.

Değişik işler defteri; sıra numaras ı, mağdur, ş ikAyetçi ve
sanığın ad ve soyad ı, talebin mahiyeti, evrakuı geldiği tarih,
kararın özeti, tarihi, merciine gönderildi ği tarih ve düşünceler
sütunlarmı ihtiva eder.
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ADti YARGI

İ LK DERECE

CEZA

AHK FM E LE R İ

KALEM

İstinaf defteri

Madde 54 - Mahkemelerden verilen hükümler aleyhine
Bölge Adliye Mahkemelerine ba şvuranların dilekçelerinin
kaydedildiği defterdir.

H İ ZMETLER İ İstinaf defteri; s ıra numaras ı, hükmün esas ve karar nu-
maras ı, Bölge Adliye Mahkemelerine ba şvuranın davadaki
s ıfatı, ad ı ve soyad ı, başvurma tarihi, di ğer tarafa tebliğ tarihi,
dosyanın Bölge Adliye Mahkemelerine gönderilmesi için Cum-
huriyet başsavc ılığına verildiği tarih, dosyanın Bölge Adliye
Mahkemesinden geldiği tarih ve neticeleri ile dü şünceler
sütunlarını ihtiva eder.

Temyiz defteri

Madde 55 - Mahkemelerden verilen hükümler aleyhine
Yargıtay'a başvuranlarm dilekçelerinin kaydedildi ği defter-
dir.

Temyiz defteri; s ıra numaras ı, hükmün esas ve karar nu-
maras ı, Yargıtay'a başvuranın davadaki sıfatı, adı ve soyad ı,
Yargıtay'a başvurma tarihi diğer tarafa tebliğ tarihi, dosyanın
Yargıtay'a gönderilmesi için Cumhuriyet başsavc ılığına veril-
diği, tarih, dosyanın Yargıtay'dan geldiği tarih ve neticeleri ile
düşünceler sütunlarm ı ihtiva eder.

Zimmet defteri

Madde 56- Zimmet defteri, mahkemelerden Cumhuriyet
başsavc ıhklarma veya muhtelif mercilere gönderilen evrak ın
kaydedildiği defterdir.
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ADLi YARGI

iLXDEREa

CEZA

MAHKEMELERI

KALEM

H 7M ET LE kl

Zimmet defteri; s ıra numaras ı, evrak numaras ı , gönderil-
diği daire, alındığı tarih, evrak ı alanın adı ve soyadı ve evrak ı
alanın imzas ı sütunlarmı ihtiva eder.

hıfaz ile harç ve mahkeme giderleri için ayr ı ayrı zimmet
defterleri tutulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Defterlere Ait Diğer Hükümler

Defterlerin numaralandırılması

Madde 57- Defterlere sayfa numaras ı konur ve her sayfa-
ya mahkeme mührü bas ılır. Defterlerin ba ş ma ve sonuna kaç
sayfadan ibaret olduğu yazılır ve bu yaz ı mahkeme mührü
ile mühürlenerek mahkeme ba şkanı veya hakim tarafından
imzalanır.

Defterlerin düzeni

Madde 58-Mahkemelerde bulunan defterler temiz, düz-
gün, sağlıklı bir şekilde tutularak saklanır. Belirtilen hususlarm
yerine getirilmesinden görevli zab ıt katibi ve memur ile birlikte
yazı işleri müdürü sorumludur.

Defterlerde silinti ve kazıntı yapılmaz. Yanlış lık yap ılirsa
düzeltilmesi, lazım gelen yaz ılar ın üstüne okunmas ına engel
olmayacak şekilde ince bir çizgi çizilip defterin kenarına gerekli
düzeltme yap ıldıktan sonra keyfiyet mahkeme başkan ı veya
hAkimi tarafmdan onaylanır.
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ADLI YARGI

ILK OERECE

([lA

MHKEME1ERi

KALEM

HIİMETİ ER İ

Esas defterine kay ıt

Madde 59- İddianamenin kabulü karar ı üzerine iddiana-
me esas defterine sıra numarasma göre kaydedilir. Esas defteri
sıra numarası, aç ılmış olan davanın dosya numarasını teşkil
eder. Bu numara dosya kapağmın gol üt köşesine yazılır. Sağa
doğru diğer bölümlere ise verilen hükmün bozulmas ı hMinde
yeniden esas defterine kayd ı sebebiyle dosyanın alacağı yeni
esas numarası yazılır.

Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle gelen dosyaların
kaydı

Madde 60 .. Başka bir mahkemeden görevsizlik veya
yetkisizlik kararı ile gönderilen dava dosyalar ı, gününde esas
defterine kaydedilir.

Bozma karar ından sonra dosyanın esas defterine kay-
dı

Madde 61 - Kararm, Yarg ıtay veya Bölge Adliye Mah-
kemesince bozularak dosyanın mahkemeye iadesi halinde,
bu dosya için yeni bir esas numaras ı verilir. Ancak bu husus
dosyanın ilk esas numaras ı karşısındaki düşünceler sütununda
gösterilir.

Birleştirilen davalarda yap ılacak işlem

Madde 62 - Birleştirilmelerine karar verilmi ş olan da-
valarm esas defterindeki dü şünceler sütununda bu husus
gösterilir.
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ADLI YARGI
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HiZMErEER İ

Ayrılan davalarda yap ılacak i şlem

Madde 63 - Ayr ılma karar ı verilen davalarda, ayr ılan
dava esas defterine yeniden kaydedilir. Esas defterindeki eski
kay ıt ile yeni kay ıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarma
bu hususlar işlenir.	 -

Ayrılan dava dosyasma, ilk dosyadaki belgelerden ayrılan
dosya ile ilgili olanların onaylı birer örneği konulur.

Esas defterinde yıl sonu devir işlemi

Madde 64 - Y ıl sonunda henüz bir karara ba ğlanmamış
olan davalar yeni y ıl defterine devir suretiyle kaydolunmaz.
Yıl sonunda esas defterinde kay ıth işlerden ne kadarının karara
bağlanmış ve ne kadarmm yeni y ıla devredilmiş olduğu toptan
yazılmakla beraber devir olunan davalar ın esas numaralar ı
da bir sıra hğlinde cetvelde gösterilir ve cetvelin bir örne ğ i
deftere yap ış tırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dosyalar ve Kartonlar

Tutulacak dosyalar ve kartonlar

Madde 65 - Mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve
kartonlar ın tutulmas ı zorunludur:

İddianamenin değerlendirilmesi karar ı kartonu,

b) Dava dosyas ı,

c) Karar kartonu,
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ADli YARGI

kKDERECE

CEZA

MAHKEMELER!
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HIZMETLERI

d) Değişik işler kartonu,

e) İş cetvelleri kartonu,

Harç ve mahkeme masraf ı tahsil müzekkeresi kartonu,

g) Adli tebligat ve posta gönderilerine dair karton,

h) Teftiş tavsiye kartonu,

i) Dava dağıtım kartonu,

j) Talimat dağıtım kartonu,

k) Muhabere kartonu.

BEŞİ NCİ BÖLÜM

Dosya ve Kartonların Tahsis
Amacı ve ICullamlış Şekli

İddianamenin değerlendirilmesi katan kartonu

Madde 66- Mahkemece iddianamenin de ğerlendirilmesi
sonucu verilen karar örneklerinin sakland ığı kartondur. Bu
kartona konulacak karar nüshalarmda mahkeme başkan ı ve
üyeler veya hakim ve zahit katibinin imzalan ve mahkeme
mührünün bulunmas ı zorunludur.

Dava dosyalar ı

Madde 67 - Aç ılan her dava için gününde ayrı bir dosya
düzenlenir.
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ADU YARGI

Madde 68- Dava sonunda verilecek kararlar ın birer nüs- ILK DERECE
hasmm tarih ve numara s ırasma göre saklandığı kartondur. CE
Bu kartona konulacak karar nüshalar ında mahkeme baş kan ı	 HKEMELFRI

ve üyeler veya hakimin ve zab ıt katibinin imzalarm ın ve KALEM
mahkeme mührünün bulunmas ı zorunludur. Bu kararlar ı n HIZMETLERI
sağ üst köşesine ilnın kesinleştiği ve infaz için Cumhuriyet
başsavcılığına verildiği tarihler ile Cumhuriyet savcılığı ilmat
numaras ı yazı lır.

Değişik işler kartonu

Madde 69 - Değişik işler kartonu değ işik işler defterine
kaydolunan iş ler hakk ında verilen kararlarm tarih ve s ıra
numaras ına göre konuldu ğu kartondur.

Bu kartona konulacak karar nüshalarm ın mahkeme başka-
nı ve üyeler veya lükim ve zab ıt katibi tarafından imzalanmas ı
ve mahkeme mührü ile mühürlenmesi zorunludur.

İş cetvelleri kartonu

Madde 70- Mahkemelerden Bakanlığu gönderilen iş cet-
vellerinin tarih s ırası ile konulup sakland ığı kartondur.

Harç ve mahkeme masrafı tahsil müzekkeresi kartonu

Madde 71-492 say ı l ı Harçlar Kanununun 28 ve 130 uncu
maddeleri uyarınca düzenlenen müzekkerelerin ilgili mercie
gönderildikten sonra örneklerinin sakland ığı kartondur.
Mahkeme masraflarmm tahsili için yaz ılan müzekkerenin bir
örneği de bu kartonda sakl ıd ır.

Karar kartonu
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Adli tebligat ve posta gönderilerine dair karton

Madde 72 - PTT görevlisi tarafmdan imza ve mühür ile
teslim al ınan tebligat ve posta evrak ına ait sevk irsaliyelerinin
bir nüshas ı ile ödeme talimatının ve ayl ık posta gideri cetve-
lim bir suretinin saklandığı kartondur.

Yargıtay'a ve Bölge Adliye Mahkemelermne giden dosyalar
hakkında ayr ı irsaliyeler diizenlenir ve bunlar ayr ı kartonlarda
muhafaza edilir.

Dava dağıtım kartonu

Madde 73 - Ayn ı mahkemenin birden fazla dairesi bu-
lunan yerlerde mahkemeye aç ılan kamu davaların ın mah-
kemeler arasmdaki dağıl ımmı gösteren listelermn sakland ığı
kartondur.

Dağıtım listeleri nöbetçi mahkemelerce düzenlenir ve
nöbet s ıras ında mahkemelere dağıtım ı yap ılan davalara ait
listelerden birer nüsha diğer mahkemelerle Cumhuriyet baş-
savcilığına teslim edilir. Liste as ıllar ı nöbetçi olan mahkemenin
dağıtım kartonımda saklan ır. Her mahkeme ve Cumhuriyet
başsavcılığı bu listeleri tarih s ıras ına göre dava dağı tım kar-
tonunda saklamak zorundad ır.

Talimat dağıtım kartonu

Madde '4 - Aynı mahkemenin birden fazla dairesi bu-
lunan yerlerde mahkemelere ba şka yer mahkemelerinden
gönderilen talimatların, mahkemeler arasındaki dağı l ım ın ı
gösteren listelermn sakland ığı kartondur.

73 üncü maddenin ikinci fıkras ı hükmü bu maddede
uygulan ır.
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Muhabere kartonu

Madde 75 - Muhabere defterinde kay ıtli yaz ı ve bunlara
verilen cevaplarla ilgili yazışma suretlerinin sakland ığı kar-
tondur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Gelen evrakın havalesi

Madde 76 - Mahkemeye gelen evrak, mahkeme başkan ı
veya hakimi tarafından havale edildikten sonra gerekli i şleme
tabi tutulur.

Hakim uygun görece ği evrak ve dilekçeleri havale etme
konusunda yazı işleri müdürüne yetki verebilir.

İddianamenin sanığa tebliğ i

Madde 77 - İddianame çağr ı ka ğıdı ile birlikte sanığa
tebliğ olurıur.

İsticvap

Madde 78 - Mahkemelere aç ılan davalarda tutuklu bu-
lunan sanık duruş ma gününden en az bir hafta önce tutuklu
bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi katibi veya bu i şte
görevlendirilen personel yan ına getirilerek duru şma günü
tebliğ edilir ve bu hususta bir tutanak düzenlenir:
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Bu tutanak;

a) Duruşma tarihi ve saatini,

b)Savunma için talepte bulunup bulunmayaca ğın ı, bulu-
nacaksa neden ibaret olduğunu,

c)Sanığa tebliğ edilen iddianamenin tarih ve numaras ın ı,
ihtiva eder.

Tutanak ve di ğer yaz ı lı kağıtlarda uyulmas ı gerekli
esaslar

Madde 79- Tutanak ve di ğer yaz ılı kağıtlarm üst, alt, sağ
ye sol kenarmdan 2.5 c.m boşluk bırak ılarak yazı alan ı düzen-
lenir ve arka tarafı tamamen boş b ırakı lır. Tutanak ve di ğer
yaz ılar da A4 (210X297mm) ve AS (210X148 mm) boyutunda
kağıt kullanıl ır.

Yazılar bir veya birkaç sat ırdan ibaret olsa dahi ayn ı bü-
yüklükteki kağıtlara yazıhr.

Bilgisayar veya daktilo ile yaz ılması mümkün olmayan
hallerde tutanaklar el yaz ıs ıyla yazılabilir. El yaz ısmm oku-
nakli, düzgün bir şekilde yazilmas ı zorunludur.

Tutanaklar mahkemenin uygun ve lüzumlu göreceği tek-
nik araçlarla tespit olunabilir. Bu tespite dayan ılarak sonradan
düzenlenecek duru şma tutanaklarm ı, duruşma safahat ına
uygun olduğu, mahkeme başkanı ve tutanağı düzenleyen zab ıt
katibi tarafından tasdik edilir. Mahkeme başkanının özrü bulu-
nursa tutanak üyelerinin en k ıdemlisi tarafmdan imzalan ır.

Evraka imza edenlerin imzalar ın ı okunakl ı bir şekilde
yazmalar ı ve okunmas ı mümkün olmayan imzan ın yanına
imza sahibinin ad ve soyadmm ayr ıca yazı ile yazılmas ı zo-
runludur.
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Dosyan ın düzenlenmesi ve dizi listesi yap ılmas ı

Madde 80 - Dosyanın sol köşesine esas numarası yazılır.

İddianame ve kovuşhırmaya ait bütün evrak, dilekçeler,
arasına hiçbir evrak kar ıştırılmaksızm duruşma tutanağı ve
verilen karar tarih s ıras ıyla ve kağıtlar ın kenarlar ı ortalama
delinınek suretiyle dosyaya birer eklenir.

Vekaletnameler, sanıkların nüfus ve adli sicil kay ıtları id-
dianamenin üzerine, keşif hıtanağı, bilirkişi raporlar ı, istinabe
tutanakları duruş ma tutanağmın altma tak ıl ır.

Davanın görülmesi sırasında dosyanın evrakı almayacağı
anlaşılirsa, evrak s ırasıyla başka kartonlara konur ve bu kar-
tonun üzerine aynı dosya numaras ı yaz ılarak, ilk teşkil edilen
dosyaya eklenir.

Bozma üzerine yeni yap ılan duruşmalarda dosya yukarıda
yaz ıh esaslara göre yeniden işlem görür ve yeni evrak eskilerle
karış tırılmaz.

Dava dosyasmm diğer bir, mahkeme ve mercie gönderil-
mesi gerektiğinde, dosyadaki tutanak ve belgeler geli ş tarih
ve s ırasma veya dosyadaki numara s ırasma göre dosya kapa
ğmda gösterilen hanelere yaz ılmak suretiyle dizisi yap ılır, dizi.
listesinin altı zab ıt katibi tarafından imzalan ır.

Dosya başka yere gitmiş ise son duruşmadaki ara kara-
rrnuı bulunduğu tutanak örneğinin konduğu geçici bir dosya
aç ılır. Asıl dosya geldiğinde geçici dosyadaki evrak bu dosyaya
aktarı l ır.

Duruşma listesi

Madde 81 - Duru şmal ı işlerde, mübaşir tarafından mah-
kemesi, mağdur, şikayetçi ve sanık ile vekillerinin isimleri ve

ADLiYARG İ

İ LK DERECE

CEZA

ıZAH KEMEI,LRi

LEM

H İZMETLER İ
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ADLI YAR 61

[K DERECE

CEZA

MARKEMILERi

KALEM

Hi İMErLER İ

duruşma tarih ve saati yazilmak suretiyle bir liste düzenlenir
ve bu liste duruşma salonu dışında herkesin görebilece ği bir
yere as ıl ı r. Bu listelerin bir sureti ayr ı bir dosyada saklan ır.

Yazıların gönderilmesi

Madde 82- Mahkemelerce belli bir hususun sorulmas ı için
yazılan yazılar zimmet defterine kaydedilip müba şir veya pos-
ta ile gönderilir. Mahkeme başkan ı veya hakimin müsaadesi
olmad ıkça, bu yazılar ilgilisine elden verilemez.

tlgilinin isteği üzerine yazın ın gönderilme tarih ve numa-
ras ı kendisine bildirilir.

Mahkeme başkanı ve hakimi tarafmdan elden verilmesine
müsaade edilen yaz ı, zimmet defterine kaydedilip ilgilinin
imzas ı al ınd ıktan sonra kendisine verilir ve bu husus yaz ı
örneğine işaret olunur.

Dosyalar ın inceleme usulü

Madde 83- Ma ğdurun, ş ikayetçinin, suçtan zarar görenin
ve katilanm vekilleri ile müdafi kovuşturma aşamas ında dosya-
yı ve muhafaza altına al ınmış delilleri yaz ı iş leri müdürü veya
görevlendireceği bir zabı t katibinin yanında inceleyebilir.

Avukat ve stajyeri vekaletname olmaks ızın kovuşturma
dosyalar ın ı inceleyebilirler.

Mağdurun, şikayetçinin ve suçtan zarar görenin vekilleri
ile müdafi vekaletname ibraz ederek dilekçe ile ba şvurmaları
halinde bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçs ız olarak
alabilirler. Katılan da bu hakka sahiptir.
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Cumhuriyet başsavcıs ı ve Cumhuriyet savc ıları ile dene-
timleri s ırasmda Adalet Müfettişleri dava dosyasmı her zaman
inceleyebilirler.

Yukarıda sayılanlar dışmda, mahkeme başkan ı veya hâki-
min izni olmadan mahkeme evrak ı kimseye gösterilmez.

Geri verilmesi istenen belgeler

Madde 84- Mağdur, şikAyetçi ve san ık mahkemeye ver-
diği bir belgenin geri verilmesini isterse;

• a) Hüküm kesinleşinceye kadar mahkeme başkanı veya
hakimin izni olmadan bu belge ilgilisine geri verilemez. Başkan
veya haklinin izniyle geri verildiği takdirde belgelerin tasdikli
örnek veya fotokopisi dosyasma konulur.

b) Bu dava dosyas ı ile ilgili olarak verilen hüküm kesin-
leşmişse belgenin tasdikli örnek veya fotokopisi dosyasma
konularak asl ı ilgilisine verilir.

Bu işlemleri yaz ı işleri müdürü yürütür.

Ara kararların ın yerine getirilmesi

Madde 85- Ara karar ı gereğince yapılması gereken işlem-
ler derhal yerine getirilir. Bu işlemlerin gecikmesinden yaz ı
işleri müdürü ile görevli zab ıt katibi sorumludur.

Tarafların yolduğunda verilen kararlar ın tebliğe çıka-
nlmas ı

Madde 86- Taraflarm yoklu ğunda mahkemelerce verilen
kararlar, yazı işleri müdürü tarafmdan tebli ğe çıkarı lır. Karar,

ADLi YARGI

iliC DERECE

CEM

MAHKEMELERI

KALEM

HIZMETLERI
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ADli YARGI vekille takip edilen davalarda vekile, vekil birden fazla ise bun-

	

İ t DERECE	 lardan birine, diğer hallerde sanığa ve katılana tebliğ olunur.

	

CEZA
	

Ancak Ceza Mahkemesi Kanununun, kararlarm san ıklara

	

!MHKEMEL£RI	 tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri saklid ır.
KALEM

HiZMETlERİ

Kanun yollar ına başvurulmas ı h1inde yapılacak iş-
lemler

Madde 87- Karara karşı istinaf başvurusu yapılmas ı, tem-
yiz edilmesi ve merci tayini isteminde bulunulmas ı ile noksan
ilcmali için iade hallerinde, dava dosyas ı "Dosya Gönderme
Formu" doldurularak dizi listesi ile birlikte Bölge adliye Mah-
kemesi Cumhuriyet Başsavc ılığı veya Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcıhğma gönderilir.

Kanun yararma bozma talebinde bulunulmas ı halinde
ise dava dosyas ı yukarıdaki fıkrada olduğu gibi Cumhuriyet
başsavcılığı, mahkeme ve Bakanlıkça Bölge Adliye Mahke-
mesi Cumhuriyet Ba şsavc ılığma veya Yargıtay Cumhuriyet
Başsavc ılığına gönderilir.

Bilgisayar kullanılarak kayıt tutulmas ı

Madde 88- Bilgisayar kullanan Cumhuriyet ba şsavcıhğı,
mahkeme kalemleri ve bunlara ba ğlı birimlerde; bilgisayar
kullamlarak tutulan kay ıtlarla ilgili defterler ve kartonlar bir
yıllık deneme süresinin bitiminden sonra tutulmaz. Bilgisa-
yarın bir yıllık deneme süresinin y ıl içine rastlamas ı halinde,
defter ve kartonlar o yılın sonuna kadar tutulur.

Bilgisayarla tutulan kay ıtlar manyetik ortamda saklan ır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HUKÜMLER

BIRINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

-	 Defterlerle bas ılı evrakın temini

Madde 89- Cumhuriyet başsavcıhklannda ve adli yarg ı ilk
derece ceza mahkemelerinde kullan ılacak defter ve basıli evra-
km örnekleri Bakanlıkça tespit edilerek bastırıhr ve dağıtıhr.

Değişiklilderi kapsayan defter ve bas ıh evrak örneklerinin
yenileri bastınlıncaya kadar elde bulunan mevcuflar bu yönet-
melikteki değişikliklere göre kullanılmasma devam olunur.

Mahkeme mübaşirinin kalem hizmetlerinde çalıştınl-
ması

Madde 90 - Mahkeme ba şkanı, Mkim veya yaz ı işleri
müdürünün tensibiyle müba şir, yazı işleri müdürünün dene-
timinde kalem işlerinde çalıştırılabilir,
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ÇE ŞİTLi	 Yönetmelik hükümlerinin uygulanmas ı
VE SON

KÜL Madde 91 - Bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getiril-
mesini ilgisine göre Cumhuriyet başsavc ıs ı, mahkeme başkan ı
ve lükim sağlar.

Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yaz ı İşleri Yönetmeli-
ğinin Uygulanmas ı

Madde 92- Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yaz ı işlerine
Ait Yönetmeliğin, bu Yönetmeli ğe aykır ı olmayan hükümleri
adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri yaz ı işlerinde de uy-
gulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 93 - Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

Madde 94 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakan ı
yürütür.
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SAHTE BANKNOTLARIN INCELENMESI VE
DEĞERLENDIRILMESINDE UYIILACAK

USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK

B İRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan ımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amac ı, sahtecilik suçlarmdan
dolayı el konulan banknotlar ve bunlara ili şkin bilgilerin olu ş-
turulan sistemde izlenmesi ve de ğerlendirilmesinde uyulacak
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, mahkemelerin ve Cumhuriyet
başsavcil ıklarmm, adli kolluk görevini ifa eden bütün kolluk
birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasmm sahte
banknot izleme sistemi ile ilgili yapacağı işlemleri kapsar.
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SAHTE

BANKNOTLARIN.

NcRENMES İ VE

DE ĞFRLEND İ R İ UAE-

S İ NDE

UYİJLMAK

USUL VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN ETME tl K

Day an ak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 4/12/ 2004 tarihli ve 5271 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanunu, 23/3/2005 tarihli ve 5320 say ılı
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkmda Kanuna dayanilarak haz ırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Adli kolluk: 4/6/1937 tarihli ve 3201 say ı lı Emniyet
Teşkilatı Kanununun 8, 9, 10 ve 12 nci maddeleri, 2803 say ılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci mad-
desi, 485 say ı lı Gümrük Müsteşarliğının Teş kilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanli ğı Kanununun 4 üncü
maddesinde belirtilen soru şturma işlemini yapan güvenlik
görevlilerini,

Banknot Yeni Türk Liras ı, Türk Lirası ve yabancı ülke
banknotlarmı,

Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Derhal işlem yaptI-
madığı takdirde suçun, iz, eser, emare ve delillerinin kaybol-
ması veya şüphelinin kaçmas ı veya kimliğinin saptanamamast
ihtimalinin ortaya çıkması halini,

Kovuşttırma: İddianamenin kabulü ile ba şlay ıp, hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Kod numaras ı: Sahte olduğundan şüphe edilen banknot-
ların yakaland ğı anda sisteme girişte kullanılan ve yargılama
sürecinde bildirilmesine ihtiyaç duyulan, ilgili kolluk birim-
lerinin yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
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tarafından geliş tirilen, harf ve rakamlardan oluşan sahte
banknot olay kimlik numaras ın ı ,

Sahte banknot: Sahteliği mahkeme karar ı ile tespit edilen
banknotu,

Sahte Banknot izleme Sistemi: Türkiye'deki banknot
sahteciliğinin gerçek boyutunun belirlenmesi, sahte banknota
ait miktar, değer, bölge ve üretim yönteminin tespit edilmesi
ve sahte banknot ile etkin mücadelenin sa ğlanmas ı amac ıyla
oluşturulacak veri sistemini,

Sahteliğinden Şüphe Edilen Banknot: Gerçekliğinden
şüphe edilen banknotu,

San ık: Kovuşturmanın başlamasmdan itibaren hükmün
kesinleşmesine kadar, suç şüphesi alhnda bulunan ki ş iyi,

Sistem: Sahte Banknot izleme Sistemini,

Soruş turma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphe-
sinin öğrenilmesinden ıddianamenin kabulüne kadar geçen
evreyi,

Şüpheli: Soru şturma evresinde, suç şüphesi altmda bu-
lunankişiyi,	 -

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı merkez birimi:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı Banknot Matbaas ı Genel
Müdürlüğünü,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı taşra birimleri: Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankas ın ın tüm şubelerini,

İfade eder.

SAHTE

BANKNDrLARIN

iNCELENMES İ VE

OEERtfNDiR İ LMI

5 İ N D E

U YU LA LA K

USUL VE ESASLAR

HAKKIN DA

YÖN ETMEL İ K
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SAHTE

BANKNOTLARIN

NcFIiNMFS İ VE

ERt}ND İ R İ lME-

SiNDE

U YU LA (AK

SULVE ESASLAR

İKİNCİ BÖLÜM

Sahteliğinden Şüphe Edilen Banknotların
Incelettirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Ön rapor aldıniması

HAKKINDA	 Madde 5 - Kolluk birimleri tarafından ele geçirilen ve

YÖNETMEL İK sahteliğinden şüphe edilen banknotlar, say ımi ve dökümü
yap ıldıktan sonra derhal Cumhuriyet ba şsavcıhkiarına tevdi

edilir.

Sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkmda gecikme-
sinde sakmca bulunan hallerde, Cumhuriyet savc ıs ınm yaz ılı
veya en kısa sürede yaz ılı hale dönüştürülecek olan sözlü emri
üzerine ya da do ğrudan ilgili kolluk birimlerirıce, banknotların
özellikleri hakkmda bu konuda uzman ki şilerden veya Emniyet
Genel Müdürlüğü ya da Jandarma Genel Komutanlığı krinıinal
laboratuvarlarmdan en seri şekilde inceleme yaptır ı l ıp görüş
almabilir.

İnceleme ve değerlendirme yaptırmaya yetkili merci

Madde 6- Sahteliğinden şüphe edilen banknotların, Cum-
huriyet başsavc ı lıklar ı veya mahkemelere en yak ın olan veya
en kolay ulaşılabilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
merkez veya ta şra birimleri tarafmdan inceleme ve de ğerlen-
dirme yapılmak üzere gönderilmesine Cumhuriyet başsavcı-
lığı, hakim veya mahkeme taraf ından karar verilir.

İnceleme ve değerlendirme yapma yetkisi

Madde 7 - Soruşturma veya kovu şturma evresinde, ele
geçirilen sahteliğinden şüphe edilen banknotlar ı inceleme ve
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SAHTE

BANKNOTLARIN

NCRENMESi vt

DL ĞERLFNO İ RkML-

S İ N D E

UYU LACAK

USUL YE ESASLAR

HAKKINDA

YÖNErMELiK

değerlendirmeye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı merkez
ve taşra birimleri yetkilidir.

Yabancı devletlerin banknotlar ı hakkında da birinci fıkra
hükmü uygulanır.

Sahteliğinden şüphe edilen banknotlar ı inceleme ve değer-
lendinüye yetkili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı taşra
birimlerine ilişkin bilgiler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası tarafmdan Adalet Bakanlığına yaz ıl ı olarak bildirilir.

Devlet tarafından ç ıkar ılan tahvil ve Hazine bonosu gibi
değerler üzerinde i şlenen sahtecilik suçlar ında, el konulan
değerler üzerindeki inceleme ve de ğerlendirmeler, bunlar ı
tedavüle ç ıkaran kurumdan istenilir

Sahteliğinden şüphe edilen banknotlar ın gönderilme
usulü

Madde 8 - Soruş turma veya kovuş turma evresinde ele
geçirilen ve sahteliğinden şüphe edilen banknotlar ın hepsinin
gönderilmesi suretiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
merkez veya taşra birimlerinden inceleme ve de ğerlendirilme
yap ılmas ı istenir.

Sahteli ğinden şüphe edilen banknotlar ın Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankas ı merkez veya ta şra birimlerine gön-
derilmesinde Yönetmeliğe ekli Ek-A'daki Sahte Banknotlar ın
Incelenme ve Değerlendirilme Yap ılmak Üzere Gönderilme-
sinde Kullan ılacak Form kullan ılrn

- Yönetmelik ekindeki Ek-A ve Ek-B Formlar için RG: 9.82005 -

25901'e bakını z.
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SAHTE	 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BANKNOTLARIN Sistemin Oluşumu

iNG1ENMES VE

Ü E ĞER LE NÜiR İ tM E-

	

S İ NDE	 Sistemin oluşturulmas ı
UYIJLA(AK

	

USUL VE ESASLAR	
Madde 9-Sistem, ilgili kolluk birimleri ile Türkiye Cum-

HAKKINDA 
huriyet Merkez Bankas ı yetkili birimleri arasmda bilgisayar
ortamında bilgi girişini, takibini ve paytaşımm ı sağlayacak

YÖNETMEL İ K şekilde olu şturulur.

Sistemden yararlanacak birimler

Madde 10- Sistemdeki bilgilerden, ilgili kolluk birimleri-
nin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasm ın faydalanmas ı
sağlanır. Bu konuda soru şturmanm gizliliğine yetkililerce
uyulur.

Sistem kullan ıcı eğitimi

Madde 11-Sistemi kullanacak olan, ilgili koltuk birimleri
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı personelinin, kullan ıcı
eğitimi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafmdan verilir
ve bu eğilim ihtiyaç duyulmas ı lülinde tekrarlan ır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM /

Kod Numaras ı

Kod numaras ının verilmesi

Madde 12 -Sahteli ğinden şüphe edilen banknotlarm yaka-
landığı veya ulaştığı yer olan ilgili kolluk birimleri ve Türkiye
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Cumhuriyet Merkez Bankas ı birimlerince her bir olay için kod
numaras ı verirler.

Bu kod numarasmm teknik ayrmt ılarına iliş kin hususlar
krumlar arası işbirliği ile belirlenir.

Kod numaras ının ilgili kolluk birimleri ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankas ı tarafından kullan ılmas ı

Madde 13- Kolluk veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kas ı birimlerinin adli makamlara yapaca ğı olay bildirimine ait
yazışmalarda, bu Yönetmeli ğin 12 nci maddesine göre verilen
kod numaras ı kullanılır.

Kod numaras ının adli makamlarca kullan ı lmas ı

Madde 14 - Cumhuriyet başsavc ı l ıklar ı veya mahkeme-
lerce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı merkez veya taşra
biriınlerinden istenecek inceleme talep yanlarında, ilgili kolluk
veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı birimlerinin olay
bildirimi için kulland ıkları kod numaras ı kullanıl ır.

Cumhuriyet savc ılar ı tarafından sahteliğinden şüphe
edilen banknotlarla ilgili bir suça doğrudan el konulmas ı
halinde, kod numaras ı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
birimlerirıden alınır.

Cumhuriyet ba şsavc ılıklarınm veya mahkemelerin bu
Yönetmeliğin 16 nc ı maddesine göre gönderecekleri sahte
banknotların imhas ına ilişkin yaz ılarda da olaya ait kod nu-
maras ı kullanılır.

Müsaderesine karar verilen sahte banknotlar ın, imha
edilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ına gön-

SAHil

BANKNOTLARIN

İ NCEEENMES İ VE

DE Ğ ERLEND İ R İ LME-

S İ NDE

UYUtACAK

USUL VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN ETME [1K
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SAHTE

BANKHOILARIN

İ N(ELENMES İ VE

E Ğ ERLfNDiR İ LME-

5 İ N D E

UMACAK

USUL VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN EJMEL İ K

derilınesinde bu Yönetmeli ğe ekli Ek-B'deki Müsaderesine
Karar Verilen Sahte Banknotların İmha Edilmek Üzere Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasına Gönderilmesinde Kullan ılacak
Form kullanılır.

Kod numaras ının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
tarafından kullanılması

Madde 15- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı merkez
veya taşra birimleri tarafından hazırlanacak inceleme rapor-
lar ında ve Cumhuriyet ba şsavc ı l ıklar ı veya mahkemelerle
yap ılan yazışmalarda da olaya ait kod numaras ı kullanılır.

BE ŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükünıler

Sahte banknotların imhas ı

Madde 16- Sahteliği mahkeme karan ile kesinle şen sahte
banknotlar, kararın kesinleşmesinden itibaren imha edilmek
üzere en k ısa sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
merkez veya taşra birimlerine gönderilir.

Bu maddenin birinci f ıkras ına göre gönderilen sahte
banknotlar içerisinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas ı
merkez birimi taraf ından üretim özelliği bakımmdan önemli
bulunan sahte banknotlar ayr ılarak saklanabilir. Diğer sahte
banknotlar ise imha edilir.
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Yürürlük

Madde 17 - Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

Madde 18 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakam
yürütür.

SAHTE

BANKNOTLAR İ N

İ NCELENMESi VE

DEĞER[ENOiRiIJAE

S İ NOE

UYU LACAK

USUt VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖNErMEL İ K
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SAHTE MADENI
PARALARIN VE

SİKI<ELERİN
İNCELENMES İ VE

DEĞERLENDİRİLMES İNDE
UYU LACAI< USUL VE
ESASLAR HAI<I<INDA

YÖNETMELİ I<

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 9 Mayıs 2006
Sayısı : 26163



SAHTE MADENİ PARALARIN VE 5İ1CICELEİUN
INCELENMESI VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

UYULACAK USUL VE ESASLAR
tİAKIUNDA YÖNETMELİI<

BİRİ NCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli ğin amac ı, sahtecilik suç-
larından dolayı el konulan madeni paralar ve silckelerin ve•
bunlara ilişkin bilgilerin oluşturulan sistemde izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesinde uyulacak usul ve esaslan düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönet ınelik, mahkemelerin ve Cumhu-
riyet başsavcıliklarmın, adli kolluk görevini ifa eden bütün kol-
luk birimlerinin ve Başbakanlıic Hazine Müsteşarlığı Darphane
ve Damga Matbaas ı Genel Müdürlüğünün sahte madeni para
ve sikkeleri izleme sistemi ile ilgili yapacağı işlemleri kapsar.
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SAHTE ADENi 	 Dayanak
PAP£ARINVE

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/12/ 2004 tarihli ve 5271
S İ KKELER İ N sayıl ı Ceza Muhakemesi Kanununun 73 üncü maddesi ile,

İ NCElENMES İ VE 23/3/2005 tarihli ve 5320 say ılı Ceza Muhakemesi Kanunu-

	

D İĞE REEND İ R İ [ME	 nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakk ında Kanunun 17 nci
S İ NDE maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

UYIJLACAK USUL
VE ESASLAR

	

HAKKINDA	 Tanımlar
YÖN ETMEL İ K

MADDE 4- (1) Bu Yöhetn elikte geçen;

a)Darphane: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane
ve Damga Matbaas ı Genel Müdürlüğünü,

b) Madeni para: 28/5/1970 tarihli ve 1264 say ıli Madeni
Ufakl ık ve Hatıra Para Bast ır ılmas ı Hakkında Kanun ve
8/6/1984 tarihli ve 234 sayılı KanunHükmünde Karamame
ile bas ım ve dağıtım görevi Darphane ve Damga Matbaas ı
Genel Müdürlü ğüne verilmiş olan, Yeni Kuruş (YKR), Yeni
Türk Lirası (YTL) ve Türk Liras ı (TL) madeni para ile yabanc ı
ülke madeni paralar ını,

c) Sahte madeni para ve sikke: Sahteliği mahkeme karar ı
ile tespit edilen madeni paralar ve sikkeleri,

ç) Sahte madeni paralar ve sikkeler izleme sistemi:
Türkiye'deki madeni paralar ve sikkelerin sahteciliğinin gerçek
boyutunun belirlenmesi, sahte madeni para ve sikkelere ait
miktar, değer, bölge ve üretim yönteminin tespit edilmesi ve
sahte madeni para ve sikkelerle etkin mücadelenin sa ğlanmas ı
amacıyla oluşturulacak veri sistemini,

d) Sikke: 8/8/1951 tarihli ve 7879 say ılı Resmi Gazete'de
yayımlanmış olan 1/8/1951 tarihli ve 1738 say ı l ı Türkiye

804



Ceza Muhakemesi kanunu

SAHTE ADEN?

PARALARIN VE

S İ KKEIİ R İ N

İ NCELENMES İ VE

DE Ğ E RLE N D İ Ri LME

S İ N D E

UYUI.ACAK USUL

VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN ETME L İ K

Büyük Millet Meclisi kararında tarif edilen Cumhuriyet altın
sikkeleriyle Cumhuriyet ziynet alt ınlar ını

ifade eder.

İ KİNCİ BÖLÜM

Sahteliğinden Şüphe Edilen Madeni Para ve Sikkelerin
İncelettirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Ön rapor aldınlmas ı

MADDE 5 - (1) Kolluk birimleri taraf ından ele geçirilen
ye sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve sikkeler say ım ı
ve dökümü yap ıld ıktan sonra derhal Cumhuriyet ba şsavcı lık-
larma tevdi edilir.

(2) Sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve sil<keler
hakkında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhuri-
yet savcısmın yazılı veya en k ısa sürede yaz ılı hale dönüştü-
rülecek olan söilü emri üzerine ya da do ğrudan ilgili kolluk
birimlerince, madeni para ve sikkelerin özellikleri hakk ında bu•
konuda uzman kişilerden veya Emniyet Genel Müdürlüğü ya
da Jandarma Genel Komutanlığı kriminal laboratuvarlarmdan

•en seri şekilde ön inceleme yaptırılip görüş alınabilir.

İnceleme ve değerlendirme yaptırmaya yetkili merci

MADDE 6- (1) Sahteli ğinden şüphe edilen madeni para
ve sikkelerin inceleme ve de ğerlendirme yap ılmak üzere
Darphaneye gönderilmesine Cumhuriyet ba şsavcı lığı, hakim

•veya mahkeme tarafmdan karar verilir.
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SAHTE ?MOENj

PARALARIN VE

SiKKELERiN

İ NCELENMES İ VE

DE Ğ ER LE NDiR İ LAkE-

SİNDE

UYU[MAK USUL

VE ESASLAR

HflINDA

YÖNEİMEL İ K

İnceleme ve değerlendirme yapma yetkisi

MADDE 7- (1) Soruşturma veya kovuşturma evresinde,
ele geçirilen sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve sikke-
leri inceleme ve de ğerlendirmeye Darphane yetkilidir.

(2) Yabanc ı devletlerce ç ıkarılan madeni para ve sikketer
hakkmda da birinci f ıkra hükmü uygulan ır.

Sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve sikkelerin
gönderilme usulü

MADDE 8 - (1) Soru şturma veya kovuşturma evresinde
ele geçirilen ve sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve
sikkelerin hepsinin gönderilmesi suretiyle, Darphaneden
inceleme ve değerlendirme yap ılmas ı istenir.

(2) Sahteliğinden şüphe edilen madeni para ve sikkelerin
Darphaneye gönderilmesinde Yönetmeliğe ekli Ek-1 formu
kullamlır.m

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sistemin Oluşumu

Sistemin oluşturulması

MADDE 9- (1) Sistem, ilgili koltuk birimleri ve Darphane
yetkili birimleri arasmda bilgisayar ortammda bilgi giri şini,
takibini ve paylaşımmı sağlayacak şekilde oluşturulur.

Yönetmelik ekindeki Ek-1 ve Ek-2 Formlar için RG: 9.5.2006 -
26163'e hakınız.
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Sistemden yararlanacak birimler

MADDE 10 - (1) Sistemdeki bilgilerden; ilgili Cumhuri-
yet başsavc ılığı ile kolluk birimlerinin, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasmm ve Darphanenir ı faydalanmas ı sağlan ı r.
Soruşturmanın gizliliği ilkesine yetkililerce uyulur.

Sistem kullanıcı eğitimi

MADDE 11- (1) Sistemi kullanacak ilgili kolluk birimleri,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Darphane persone-
linin kullan ıcı eğitimleri Darphane taraf ından verilir ve bu
eğitim değ işik illerde ihtiyaç duyulmas ı halinde tekrarlan ır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kod Numaras ı

Kod numarasırnn verilmesi

MADDE 12- (1) Sahteliğinden şüphe edilen madeni para
ve sikkelerin yakaland ığı veya ulaştığı yer kolluk ve Darphane
bfrimlerince, her olay için ayr ı bir kod numaras ı verilir.

(2) Bu kod numaras ının teknik ayrmtilarma ilişkin husus-
lar kurumlararas ı işbirliği ile belirlenir.

Kod numaras ının ilgili koltuk birimleri ve Darphane
tarafından kullanılmas ı

MADDE 13- (1) Kolluk veya Darphane birimlerinin adli
makamlarla yapaca ğı olay bildirimine ait yazışmalarda, bu
Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre verilen kod numaras ı
kullan ıl ır.

SAHTE MADEN İ

PAPLAR İ N VE

S İ KKELER İ N

İ NCELENMES İ VE

DE Ğ ERLEND İ R İ tM

S İ N D E

(IYULACAK USU[

VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖNTMELiK
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sMrn ADENi

PARAtARIN VE

S İ KKEIER İ N

İ NCELENMES İ VE

DE ĞERIIND İ R İ IME-

S İ NDE

UYUMAK 11501

VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN ETME d K

Kod numaras ının adli makamlarca kullanılması

MADDE 14 - (1) Cumhuriyet başsavc ıliklan veya mah-
kemelerce Darphaneden istenecek inceleme talep yaz ılarmda,
ilgili kolluk veya Darphanenin olay bildirimi için kulland ıkları
kod numaras ı kullanılır.	 -

(2)Cumhuriyet savc ıları tarafından sahteliğinden şüphe
edilen madeni para ve sikkelerle ilgili bir suça do ğrudan el
konulmas ı hMinde, kod numarası Darphane sahtecilik biri-
minden alınır.

(3)Cumhuriyet ba şsavcıliklarmın veya mahkemelerin bu
Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre gönderecekleri sahte
madeni para ve sikkelerin imhas ına ilişkin yaz ılarda da
olaya ait kod numaras ı kullanılır.

(4)Müsaderesine karar verilen sahte madeni para ve sik-
kelerin imha edilmek üzere Darphaneye gönderilmesinde bu
Yönetmeliğe ekli "Ek-2" formu kullanılır.

Kod numaras ının Darphane taraf ından kullan ılmas ı

MADDE 15 - (1) Darphane taraf ından haz ırlanacak
inceleme raporlar ında ve Cumhuriyet başsavc ıliklar ı veya
mahkemelerle yap ılan yazışmalarda da olaya ait kod numaras ı
kullaml ır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükünıler

Sahte madeni para ve sikkelerin imhas ı

MADDE 16 - (1) Sahteli ği mahkeme karar ı ile kesin-
leşen sahte madeni para ve sikkeler, imha edilmek üzere
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SAHTE MADEN İ

PARALARIN VE

SKKEtERiN

iNCELENMES İ VE

DE ÖE RLE N D İ R İ IME

S İ NDE

UYUtACAK USUL

VE ESASLAR

HAKKINDA

YÖN E TME t] K

kesinleşmiş karar örneğinin onayl ı bir sureti ile birlikte en k ısa
sürede Darphane sahtecilik birimine gönderilir,

(2) Bu maddenin birinci fıkrasma göre gönderilen sahte
madeni para ve sikkelerirı içerisinden inceleme raporunda
gösterilen ve Darphane taraf ından üretim özelliği bakımmdan
önemli bulunan sahte madeni para ve sikkeler ayr ılarak
saklanabilir. Diğer sahte madeni para ve sikkeler ise imha
edilir veya para olarak kullanılmayacak hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik yay ım ı tarihinde yürür-
lüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet
Bakanı yürütür.
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YAI<ALAMA,

GÖZALTINA ALMA

VE

İFADE ALMA

YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 1 Haziran 2005
Sayıs, : 25832



YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE

IFADE ALMA YÖNETMELIĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, ICapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amac ı, bütün adli kolluk
görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savc ısmm talebi
üzerine adli kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlileri-
nin, Cumhuriyet savc ılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda
yürütecekleri adli soruşturma s ırasında kolluk tarafından ger-
çekleştirilen yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma
ve ifade alma işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve
esaslar ı düzenlemektir.	 -

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik yakalama, gözaltına alma,
muhafaza altına alma ve ifade alma i şlemleri ile adli kolluk
görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savc ısmm talebi
üzerine adli kolluk görevini ifa eden bütün kolluk birin ı lerini
kapsar.
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YAKAI.MA,

GÖIALrINA AIA'tA

VE

İ EAOE ALMA

YÖNETMEl İĞ i

IJayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say ı l ı
Ceza Muhakemesi Kanunu, 7/11/1979 tarihli ve 2253 say ılı
Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri
Hakkmda Kanun, 4/7/1934 tarihli 2559 say ıl ı Polis Vazife ve
Salahiyet Kanunu, 10/3/1983 tarihli ve 2803 say ıl ı Jandarma
Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692
sayıli Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 2/7/1993 tarihli
ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığın ın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayan ılarak ha-
z ırlanmış tır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Adli kolluk: 04/06/1937 tarihli ve 3201 say ı l ı Emniyet
Teşkilatı Kanununun 8, 9, 10 ve 12 nci maddeleri, 2803 sayd ı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 7 nci mad-
desi, 485 say ı l ı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi
ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 4 üncü
maddesinde belirtilen soru şturma işlemini yapan güvenlik
görevlilerini,

Bilgi alma: Bir suçun tespih veya ayd ınlatılmas ına yönelik
olarak, mü şteki ve suçtan zarar gören ile suç i şleme şüphesi
altında bulunmayan diğer kişilerin dinlenmesini ve tıttanağa
geçirilmesini,

ifade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhu-
riyet savcısı tarafmdan soru ş turma konusu suçla ilgili olarak
d in lenm es in i,
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Gecikmesinde sakınca bulunan hal: Derhal işlem yap ılma-
dığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kaybolmas ı
veya şüphelinin kaçmas ı veya kimliğinin saptanamamas ı ih-
timalinin ortaya ç ıkmas ı halini,

Gözaltına alma: Kanunun verdiği yetkiye göre, yakalanan
kişinin hakkındaki iş lemlerin tamamlanmas ı amacıyla, yetkili
hakim önüne ç ıkarılmasma veya serbest b ırakılmasma kadar
kanuni süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgür-
lüğünün geçici olarak k ıs ıtlan ıp alıkonulmas ın ı,

Gözaltı birimi: Yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin
tamamlanarak adli mercilere sevk edilmesine veya şerbest bi-
rakılınas ına kadar, kan ımî süre içinde onu gözaltında tutmakla
yetkili ve görevli kolluk kuvveti birimlerini,

Gözaltı ve nezarethane sorumlusu: Gözaltına veya mu-
hafaza altma alınan kişilere haklar ının okunmasm ı, kay ıtların
tutulmasmı ve kanunlara uygun davran ılmas ın ı sağlamak
amac ıyla ilgili karakol, birim veya bot komutan ı, amiri veya
büro amiri tarafından görevlendirilen personeli,

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle ba ş layıp, hükmün
kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Malen sorumlu: Yarg ılama konusu işin hükme bağlanması
ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk
taşıyarak hükmün sonuçlar ından etkilenecek veya bunlara
katlanacak kişiyi,

Muhafaza altına alma: Kanunun yetki verdiği hallerde
yetkili merci önüne ç ıkarılmas ı gereken kiş ilerin ilgili ku-
rumlar veya kişilerce teslim alınana kadar sa ğlıklarına zarar
vermeyecek şekilde ve zorunlu olduğu ölçüde özgürlüklerinin
k ıs ı tlanıp alıkonuhtiasmı,

YAKALMtA,
GÖ İAtT İ NA AIAiA
YI
İ FADE A[PM
YÖNErMW Ğİ
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YAKALAMA,

GÖZALTINA ALMA

VE

İ FADE ALMA

YÖN ErMEU Ğ i

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde sa-
vunmasm ı yapan avukatı,

Nezarethane: Şüpheli veya san ıklar ın haklarındaki iş-
lemlerin tamamlamp adli mercilere sevk edilinceye kadar
bekletilmesi amac ıyla yapılmış yerleri,

Sanık: Kovuşturmanm başlamasından itibaren hükmün
kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın, lükim veya mahkeme tara-
fmdan soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak
dinlenmesini,

Soru şturma: Kanuna göre yetkili nıercilerce suç şüphe-
sinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen
evreyi,

Suçüstü: İşienmekte olan suçu, henüz işlenmiş olan fiil ile
filin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören
veya başkalar ı tarafmdan takip edilerek yakalanan ki ş inin
işlediği suçu, fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya
delille yakalanan kimsenin işlediği suçu,

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bu-
lunan kişiyi,

Toplu suç: Aralannda i ş tirak iradesi bulunmasa da üç
veya daha fazla kişi tarafindan işlenen suçu,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu
kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukat ı,

Yakalama: Kamu güvenli ğine, kamu düzenine veya kiş i-
nin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin gide-
rilmesi için denetim altma al ınması gereken veya suç işlediği
yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve dem bulunan
kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden
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önce özgürlüğünüh geçici olarak ve fiilen k ısıtlanarak denetim
altına alınmas ını ,

ifade eder.

İKİ NCİ BÖLÜM

Yakalama, Gözaltına Alma ve
Muhafaza Altına Alma

Yakalama, gözaltı na alma ve muhafaza alt ı na alma
yetkisi

Madde 5 - Kolluk görevlileri;

a) Gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet savc ıs ı-
na veya derhal amirlerine müracaat imkan ı olmayan hallerde;
hakk ında yakalama emri düzenlenmesi veya tutuklama karar ı
verilmesi gereken kişileri ya da suçüstü hMinde veya gecikme-
sinde sakınca bulunan diğer hallerde suç işlendiğine veya suça
teşebbüs edildiğine dair haklarmda kuvvetli iz, eser, emare ve
delil bulunan şüphelileri,

b) Kolluk kuvvetinin kanun ve usul dairesinde verdi ği
emre itaatsizlik edenleri ve ald ığı tedbirlere uymayanlar ı,

c) Görev yaparken mukavemette bulunan veya görevin-
den alıkoymak maksad ıyla kolluk kuvvetine zorla kar şı koyan
ve yakalanmad ıkları taktirde hareketlerine devam etmeleri
ihtimali bulunan kişileri,

d) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama emri,
yakalama ve tutuklama kararı bulunanlar ı veya kanunla iste-
nilen bir mükeUeflyeti yerine getirmedikleri için yakalanmas ı
gereken leri,

YAKAL/WA,

GÖZALTINA A1W

VE

İMO(A

YÖNETMELİĞ i
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YAKALAMA,

GÖIALTINA ALMA

VE

İ FADE ALMA

YÖNETMEL İĞİ

• e) Uyuşturucu ve uyar ıc ı maddeleri alan, satan, bulundu-
ran veya kullananlan,

Q Hallcm rahat ını bozacak veya rezalet ç ıkaracak derecede
sarhoş olanlan veya sarhoşluk halinde başkalar ına sald ıran-
lar ı,

g) Hailc ın huzur ve sükünunu bozanlardan, yap ılan uya-
rılara rağmen bu hareketlerine devam edenlerle, ba şkalarına
saldırıya yeltenenleri ve kavga edenleri, 	 -

h) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslah ı için kanunlarla
belirtilen esaslara uygun olarak, alman tedbirlerin yerine ge-
tirilmesi amac ıyla toplum için tehlike teşkil eden akıl hastas ı,
uyuşturuciı ve uyar ıc ı madde veya alkol tutkunu, serseri veya
hastal ık bulaştırabilecek kişileri,

ı) Haklar ında mahkemece çocuk bak ım ve yetiştirme
yurtlarma veya benzeri resmi veya özel kurumlara yerle ştiril-
mesine veya yetkili merci önüne ç ıkarılmasına karar verilen
çocuklar ı,

i)Usulüne ayk ır ı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren
veya hakkmda s ınır dışı etme veya geri verme karar ı alman
kişileri,

Yakalayabiir.

Kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış
veya güvenilir ki ş ilerin tan ıkl ığı ile ispat edemeyenlerle,
gösterdikleri belgelerin do ğruluğundan şüphe edilen kişileri,
aranan kişilerden olup olmad ıkları anlaşılıncaya veya gerçek
kimliği ortaya ç ıkmcaya kadar yirmidört saati geçmemek
üzere, yakalama ve muhafaza altına almaya yetkilidir. Bu
kişilere kimliklerini ispatlamalar ı hususunda gerekli kolayl ık
gösterilir.

Aşağıda belirtilen hallerde, herkes taraf ından geçici olarak
yakalama yap ılabilir:
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a) Kişiye suçu işlerken rastlanmas ı,

b) Suçüstü bir fiilden dolay ı izlenen kişinin kaçmas ı ihti-
malinin bulumuas ı veya hemen kimliğini belirleme imkan ının
bulunmamas ı .

Soruşturma ve kovuşturmas ı şikayete bağli olmakla bir-
likte, beden veya ak ıl hastalığı, malüllük veya güçsüzlükleri
nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara kar şı işlenen
suçüstü hallerinde kişinin yakalanmas ı şikayete bağ lı değil-
dir.

•	 Soruş turma ve kovuş turmas ı ş ikayete bağ l ı olan suç
• hakkında 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanununun 90 inci

maddesinin üçüncü fıkrasma göre şikayetten önce şüpheli ya-
kalanmış olursa şikayete yetkili olan kimseye ve bunlar birden
fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir.

Yakalama i şlemi

Madde 6 - Yakalama 5 inci maddede belirtilen yetkiler
çerçevesinde, hakim karan veya Cumhuriyet savc ısmm emriy-
le veya doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü halinde herkes
tarafından yapılabilir.

Yakalanan kişinin kaçmasmı, kendisine veya başkalarına
- zarar vermesini önlemek amac ıyla kaba üst aramas ı yapılarak,

silah ve bunun gibi unsurlardan ar ındır ılması sağlanır.

Yakalama s ıras ında suçun iz, emare, eser ve delillerinin
yok edilmesini veya bozulmas ım önleyecek tedbirler alınır.

Yakalanan kişiye, suç ayrım ı gözetilmeksiziıı yakalama
sebebi ve hakkındaki iddialar ile susma ve müdafiden yararlan-
ma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanuni hakları ve
itiraz hakkm ı nas ıl kullanacağı, herhalde yaz ıli, bunun hemen
mümkün olmamas ı halinde sözlü olarak derhal bildirilir.

YAKAW,,
GÖMLrINA ALMA
VE
IFADE ALMA
YÖNErMIL İĞ i
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Kolluk kuvveti taraf ından yap ılan yakalama halinde işlem,

GÖİAU İ NAAIJM yakalanan kiş i ve uygulanan tedbirler derhal Cumhuriyet

	

VE	 savcısma bildirilir.

	

İ EADE AIIM

	

	 Yakalamadan ve gözaltı süresinin uzatılnı asma ilişkin
YDNETME[IG İ emirden, yakalanan ın bir yak ınına veya belirlediği bir kişiye

Cumhuriyet savc ısmm emriyle gecikmeksizin haber verilir.

Yakalama işlemi bir tutanağa bağlamr. Bu tııtanağa ya-
kalananın, hangi suç nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer
ve zamanda yakalandığı, yakalamay ı kimlerin yaptığı, hangi
kolluk mensubunca tespit edildi ği, haklarının tam olarak an-
latıldığı açıkça yazılır, bu tutanağın bir sureti yakalanan ki şiye
verilir. Bu kiş iye ayrıca hakların ın yazdı olarak bildirildiğini
ve kendisi tarafından da bu hususun anlaşıldığını belirten bu
Yönetmeliğe ekli "Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüp-
heli ve Sanık Haklan Formu" (EK-A) tanzim edilerek imzal ı
bir örneği verilir?

Suç işlerken rastlanmas ı veya suçüstü bir fiilden dolay ı iz-
lenen kişinin kaçmas ı ihtimalinin bulunmas ı veya hemen kim-
liğini belirleme imkanının bulunmamas ı nedeniyle başkalar ı
tarafmdan yakalanıp kolluk görevlilerine teslim edilen veya
bu hallerde kolluk görevlilerince yakalanan ya da haklar ında
tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerek-
tiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; Cumhuriyet
savcısma veya amirlerine derhal başvurma imkanı bulunma-
mas ı sebebiyle kolluk görevlilerince yakalanan kişi ve olay
hakkmda Cumhuriyet savc ısma hemen bilgi verilerek, emri
doğrultusunda işlem yap ılır. Cumhuriyet savc ıs ı tarafmdan
verilen sözlü emir, en k ısa zamanda yaz ılı hale dönü ştürülerek
mümkün olması halinde en seri iletişim vas ıtas ıyla ilgili kollu-
ğa bildirilir; aksi halde ilgili koltuk görevlilerince al ınmas ına
hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yaz ılı hale getiril-
mesini beklemeden sözlü emrin gere ğini yerine getirir.

296 yönetınelikte geçen "ek" fornılar için.
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Yakalanan kişi, Cumhuriyet savc ısmuı emri ile serbest YAKALM,
b ı rak ılmazsa, soru ş turmanm tamamlanmas ı için gözalt ına 6ÖzArr ı N4ALA
alm ır.

Muhafaza altına alınmak amac ıyla yakalanan kiş iler hak- 'FADE AIA
kında da bu maddenin ikinci f ıkras ı hükmü uyguland ıktan YONErMELIG1
sonra, yakalama sebebi, yakalamaya itiraz etme hakk ı ve bu
hakkı nas ıl kullanılacağı derMl bildirilir. Bu kişilerden ıslah
veya tedavi kurumuna götürülmesi gerekenlerin ilgili kurum-
larca teslim alınmalar ı sağlan ır. Teslim alınmamas ı M]inde,
durum bir tutanakla tespit edilir ve tutana ğın bir sureti mülki
anüre gönderilir.

-	 Yakalanan ve nakledilecek şahıslara uygulanacak ted-
birler

Madde 7-Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden di ğer
bir yere nakledilen kişilere, kaçacaklar ına ya da kendisi veya
başkalar ının hayat ve beden bütünlükleri bak ımından tehlike
arz ettiğine ilişkin belirtilerin varl ığı hallerinde kelepçe tak ı-
labilir.

Yakınlarına haber verme

Madde 8 - Yakalanan ki şinin;

a) Kendisi ile birlikte bir kişi varsa bu kişi vas ı tas ıyla,

b)Suçun işlendiği veya yakalandığı yerde ikamet ediyorsa
ve haber vereceği yakmınm telefon numaras ın ı biliyorsa ya da
kolluk vas ıtas ıyla sair suretle tespit edilebiliyorsa, telefon ile,

c)Haber vereceği yakmm ın telefon numarasını bilmiyorsa
ilgili yer kolluğu vasıtas ıyla,
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YAKMM,	 d) Konutu suç yeri d ışında ise telefonla veya ki şinin ad:
GÖAUlN4 ALMA resmin bulunduğu yerle ilişki kurulmak suretiyle,

VE	 Yakalandığı, gözaltına al ınd ığı veya gözaltı süresinin
IFADE	 uzatıldığı Cumhuriyet savcısmın emriyle gecikıneksizin bir

YONETMELIGI yakmma veya belirledi ği bir kişiye haber verilir.

Yakalanan veya gözaltına alman kişi yabanc ı ise, yazılı
olarak karşı çıkmamas ı lülinde, durumu vatandaşı olduğu
ülkenin büyükelçiliği veya konsoloslu ğuna haber verilir.

Muhafaza altına alınmak amac ıyla kişinin yakalandığı,
istediği kanuni yakınlarına derlül bildirilir.

Sağl ık kontrolü

Madde 9 - Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olmas ı
veya zor kullan ılarak yakalanmas ı hallerinde hekim kon-
trolünden geçirilerek yakalanma an ındaki sağ l ık durumu
belirlenir.

Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin
değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılmas ı, serbest b ırakılmas ı
veya adli mercilere sevk edilmesi i şlemlerinden önce de sa ğlık
durumu hekim raporu ile tespit edilir.

Gözaltına al ınanlardan herhangi bir nedenle sa ğlık duru-
mu bozulanlar ile sa ğlık durumundan şüphe edilenler, derhal
hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri >apt ır ı-
lır. Bu durumdaki kişilerden kronik bir rahats ızlığı olanların,
istekleri halinde varsa kendi hekimi nezaretinde resmi hekim
tarafmdan muayene ve tedavi edilmeleri sa ğlanır.

Gözaltına alman kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı
yürüten kolluk görevlisi ile bu ki şiyi tıbbi muayeneye götüren

822



Ceza Muhakemesi Kanunu

kolluk görevlisinin farkl ı olmas ı zorunludur. Ancak personel YAKALMA,•
yetersizliği nedeniyle farkl ı kolluk görevlisinin bulunmamas ı GÖ/AUJNA ALMA
halinde bu durum belgelendirilir.	 VE

Tıbbi muayene, kontrol ve tedavi, adli tıp kurumu veya İ FADE ALMA

resmi sağlik kuruluşlarmca yap ılır.	 YONFFMELIG İ

Hekim raporu üç nüsha halinde düzenlenir. Kolluk görev-
lileri tarafmdaıı , hekijı raporunu verecek birime, yakalananm
nezarethaneye giriş raporu mu, yoksa ç ıkış raporu için mi
getirildiği yazılı olarak bildiriir.

Yakalama veya nezarethaneye giri ş raporunun bir nüshas ı
raporu tanzim eden sa ğa kuruluşunda saklanır, ikinci nüshas ı
gözaltına alınana, üçüncü nüsha ise soru şturma dosyasma
eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine verilir.

Gözaltı süresinin uzatılmas ı veya yer değişikliği ya da
nezarethaneden ç ıkış s ırasında düzenlenen hekim raporla-
rmdan; bir nüshas ı sağ l ık kuruluşunda saklan ır, iki nüshas ı
ise raporu düzenleyen sa ğl ık kuruluşunca kapal ı ve mühürlü
bir zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet ba şsavc ılığına en seri
şekilde gönderilir. Bunlardan bir nüshas ı Cumhuriyet savc ıs ı
tarafından gözaltma alınanm kendisine veya vekiline verilir,
bir nüshas ı ise soruşturma dosyasma eklenir. Bu raporlar ın
düzenlenmesinde ve Cumhuriyet başsavc ılığına gönderil-
mesinde 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanununun 157 nci
maddesinde belirtilen gizlilik kurallarma uyulur ve bu amaçla
gerekli tedbirler ilgili sağ lık kuruluşunca alın ır.

Hekim muayene esnasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
mm üncü maddesinde belirtilen i şkence, 95 inci maddesinde
belirtilen neticesi sebebiyle a ğırlaşmış işkence ve 96 nc ı mad-
desinde belirtilen eziyet suçlarmm işlendiği yolunda herhangi
bir bulguya rastlanias ı halinde, keyfiyeti derhal Cumhuriyet
savcıs ına bildirir. Bu durumda Ceza Muhakemesinde Beden
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YAKALM,
GÖZALTINA AIiM

VE
IFADE ALMA

YÖNnME[i Ğ i

Muayenesi, Genetik incelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti T-Jak-
kmda Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesine göre işlem yap ılır.

Hekim ile muayene edilen şahs ın yaln ız kalmaları, mu-
ayenenin hekim hasta ilişkisi çerçevesinde yap ılmas ı esastır.
Ancak, hekim kişisel güvenlik endi şesini ileri sürerek muaye-
nenin kolluk görevlisinin gözetiminde yap ılmasın ı isteyebilir.
Bu istek belgelendirilerek yerine getirilir. Bu durumda gözalt ı-
na alman kişinin talebi halinde müdafii de muayene s ırasmda
gecikmeye neden olmamak kayd ıyla hazır bulunabilir.

Kadmm muayenesi, talebi hMinde ve olanaklar elverdi-
ğinde bir kadın hekim tarafmdan yap ı lır. Muayene edilecek
kadının talebine rağmen kadm hekimin bulunmaması halinde,
muayene sırasmda hekiin ile birlikte sa ğ lık mesleği mensubu
bir kadın personelin bulundurulmasma özen gösterilir.

Güvenlik aramas ı

Madde 10 - Gözaltı birimine getirilen kişi hakkında aşa-
ğıdaki hükümler uygulanır

a) Nezarethaneye veya zorunlu hallerde bu amaca tahsis
edilen yerlere konulmadan önce usulünce aran ır. Kad ının üst
veya vücudunun aranmas ı, bir kadın görevli veya bu amaçla
görevlendirilecek diğer bir kadm tarafından yap ılır.

b)Kendisine zarar verebilecek kemer, kravat, ip, kesici ve
delici alet gibi nesnelerden armd ır ılır.

c) Üzerinden çıkan eşya ve para muhafaza alt ına alın ır.
Paranın nev'i, seri numaras ı <'e miktarı, eşyanm vas ıfları ye
markasmı belirten bir tutanak düzenlenir ve bu tutana ğm bir
sureti üstü aranan kişiye verilir.
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YAIAFMM,

GÖZALTINA AlMA

VE

İ FADE ALMA

vÖNErME ı i Ğ i

Nezarethane i şlemleri

Madde 11 - Üst aramas ı yap ılan kişinin nezarethaneye
girişi, bu Yönetmeliğe ekli "Nezarethaneye Almanların Kay-
dma Ait Defter"e (EK-B) kaydedilerek sa ğlan ır.

Nezarethane iş lemlerinde;

• a) Aynı suçla ilgisi olanlar, birbirine has ım olanlar, erkek
ve kad ınlar bir araya konulmazlar, çocuklar yeti şkinlerden
ayrı tuhı lurlar.

b) Nezarethanede zaruri haller d ışında beşten fazla kiş i
bir arada bulundurulmaz.

c) Tuvalet, temizlik gibi zorunlu ihtiyaçlar ın giderilmesi
görevli memurun gözetiminde sa ğlanır.

d) Yiyecek ve içecekler önceden kontrol edilir.

e) Gözaltma alman kişi sald ırgan bir tutum sergilemeye
başladığı veya kendisine zarar vermeye kalk ış tığı takdirde önce
sözle kontrol altıha ahnmaya çalışılır. Bu mümkün olmad ığı
takdirde, hareketini giderecek derecede kuvvet kullan ılabilir.
Ancak zaruri olmad ıkça gerek kendisinin gerek baş kas ının
hayatı, vücut bütünlü ğü veya sağ lığı tehlikeye girmedikçe
kuvvet kullan ılmaz.

f)Sald ırgan tutum ve davran ışlar ı kontrol altına alinama-
yan kişiler tıbbi müdahalede bulunulmas ı için sağlik kuruluş-
larma gönderilir.

g) Gözaltına alman kişilerin yaşama haklarm ı koruyucu
gerekli önlemler alınarak, bu amaçla ilgili gözetlenebilir. Gö-
zetleme işlemi teknik imkanlar ölçüsünde kayda alınabilir.

h) Gözaltındaki kiş inin beslenme, nakil, sa ğ lığının ko-
runmas ı ve gerektiğinde tedavisi, yakaland ığınm yakınlarına
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YAY£MkA,

GÖZAU İ NA ALMA

VE

İ FADE ALMA

YÖN ETMELi Ğ i

haber verilmesi giderleri ilgili birimin bağ l ı olduğu Bakanlığın
bütçe ödeneklerinden karşılan ır.

Nezarethaneye al ınanlann kayd ına ait defter

Madde 12- Gözaltı işlemleri nezarete ahnanlarm kaydma
ait deftere yazılmak suretiyle tespit edilir. Denetime tAbi olan
bu defterde:

Kimlik bilgileri;

1) Ad ı ve soyad ı,
2) Anne ve baba ad ı,

3) Cinsiyeti,

4) Doğum yeri ve tarihi,

5) Nüfusa kay ıtl ı olduğu yer,

6)Cilt, aile s ıra ve kayıt numaras ı,

7)Yabancılar için pasaport numaras ı ,

8) ikamet adresi, iş adresi ve telefon numaralar ı,

9) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras ı,
b) Gözaltına almmas ına esas bilgiler;

1)İsnat edilen suç, gözaltma almma nedeni,

2)Suç yeri ve tarihi,

3) Kimin emri ile yakaland ığı ve nezarete alınd ığı,

4) Haber verilen Cumhuriyet savc ıs ın ın ad ı ve soyad ı,

5) Cumhuriyet savcıs ına haber verildiği tarih ve saat,

6)Bilgi toplama işlem k ısm ı kaydı,
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YAKMMtA,
6lAtJINA MIkA
VE
1FADE ALMA
YÖNETMELi Ğ i

c) Giriş işlemleri;

1) Yakalamamn yeri, tarihi ve saati,

2) Giriş tarihi ve saati,

3)Girişte alınan hekim raporunun verildi ği makam, tarihi,
sayıs ı ve özeti,

4) Üst aramasmda teslim alman malzemeler, teslim eden
ve teslim alanm imzas ı,

5) Giriş işlemini yapan görevlinin ad ı, soyad ı, rütbesi ve
imzas ı,

d) Şüpheli ile ilgili işlemler;

1) Haber verilen yak ın ı veya belirlediği kiş i, adres ve
telefon numaras ı ,

2) Haber verilen diplomatik temsildili ğirı adı ve telefon
numaras ı,

3)Haber veren personelin ad ı, soyad ı, sicili ve imzas ı,

4) Haber verme tarihi ve saati,

5) Şüphelinin, hakk ında haber verildiğine dair imzas ı,

6) Tercüman temin edilip edilmedi ği, tercüman ın ad ı ,
soyad ı ve imzas ı,

7) Müdafi istediği hakkmdaki beyan ı ve imzas ı,

8) Müdafi talep etmiş ise baronun ad ı veya kendi avuka-
tının ad ı ve soyadı,

9)Gelen müdafiin ad ı ve soyad ı, sicil numaras ı, geliş saati
ve imzas ı,

10)Süre uzatımma karar veren makam, kararm ın tarihi,
say ıs ı ve uzatılan süre,

e) Çıkış işlemleri;
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YAKALM,
GÖZAIJINA ALMA

VE
AIMA

YÖNETMELI Ğ I

1) Çıkanldığı tarih ve saat,

2)Sevk edildiği makam,

3)Sevk evrak ın ın tarihi ve say ıs ı ,

4) Teslim alan görevlinin adı, soyadı ve imzası,
5) Kişinin kendisine teslim edilen malzemeler ve imzas ı,

6) Görevliye teslim edilen malzemeler ve imzas ı ,

7)Geçici ayr ı lişlar,

8) thn, işlemler ve sonuç,

9) Ç ıkış işlemini yapan görevlinin adı, soyad ı, rütbesi ve
imzas ı,

10)Kontrol eden âmirin ad ı, soyad ı, rütbesi ve imzas ı ,

Belirtilir.

Bu defterde, yukarıda belirtilen zorunlu bilgilerin d ışında
gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gözaltı Süresi, Sal ıverme ve Adli Mercilere Sevk

Gözaltı süresi

Madde 13- 5271 say ı lı Ceza Muhakemesi Kanununun 90
inci maddesine göre yakalanan kişi Cumhuriyet savc ısı tarafın-
dan b ırakılması emredilmezse, soru şturmanın tairıamlanmas ı
için gözaltına alın ır.

Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya
..mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama
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anından itibaren yirmidört saati geçemez. Yakalama yerine en YAKALNM,
yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre GÖ1AEJ İ NAA[h
oniki saatten fazla olamaz. 	 VE

5271 sayd ı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci mad- İ FADE AtMA

desinin birinci fıkrasmda yer alan suçlara bakmakla görevli YONETMEL İ G İ
olan ağır ceza mahkemelerinin görev alan ına giriyorsa bu süre
k ırksekiz saattir.

Gözaltı süresinin uzatılması

Madde 14 - Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin top-
lanmasmda güçlük veya şüpheli say ıs ın ın çokluğu nedeniyle
Cumhuriyet savc ıs ı gözaltı süresini her defasmda bir günü geç-
memek üzere, üç gün süreyle uzat ılmasma yazdı olarak emir
verebilir. Gözaltı süresinin uzatılmas ı emri, gözaltma al ınana
derhal tebliğ edilir. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim
kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum b ırak ılamaz.

5271 saydı Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci mad-
desinin birinci fıkrasmda yer alan suçlara bakmakla görevli
olan ağir ceza mahkemelerinin görev alan ına giren suçlardan;
Anayasan ıh 120 nci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan
edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında, aynı Kanununun
91 inci maddesinin bir ve üçüncü f ıkralar ında dört gün olarak
belirlenen süre, Cumhuriyet savc ıs ın ın talebi ve hakim karar ı
ile yedi güne kadar uzatılabilir. Hakim karar vermeden önce
yakalanan ve gözalt ına alman kişiyi dinler.

Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı hakime başvur-
ma

Madde 15 - Yakalama, gözalt ına alma işlemine veya gö-
zaltı süresinin uzatılmas ına ilişkin Cumhuriyet savcısmm yaz ılı
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YAKALAMA, emrine karşı, yakalanan ki şi, müdafi veya kanun! temsilcisi,
GÖZALTINA ALIM eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan h ısımı hemen serbest

VE b ırakılmas ını sağlamak için sulh ceza hakimine başvurabilir.
iFADE AIIM Yakalanan kişinin dilekçesi yetkili hakime en seri şekilde

YÖNETMELİĞ i	 ulaştırı lır.

Yakalanan kişinin yetkili mahkemeye götürülmesi

Madde 16- Hakim veya mahkeme tarafından verilen ya-
kalama emri üzerine soru şturma veya kovu şt-urma evresinde
yakalanan kişi, en geç yirmidört saat içinde yetkili hakim veya
mahkeme önüne çıkarilamıyorsa, aynı süre içinde en yak ın sulh
ceza hakimi önüne ç ıkarılır; serbest bırak ılmadığı takdirde,
yetkili hakim veya mahkemeye en k ısa zamanda gönderilmek
üzere tutuklanır.

Yetkili mercilere sevk veya serbest b ırakma

Madde 17- Yakalanan kiş i, gözaltına alınmas ın ı gerekti-
recek bir nedenin tespit edilememesi veya yakalama sebebinin
ortadan kalkmas ı halinde Cumhuriyet savc ısmrn emri ile
kolluk kuvvetince derhal sal ıverilir.

Yakalanan kişi, hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınması
gereken kişilerden ise ilgili kuruma teslim edilir.

Gözaltı süreleri azami süreler olup, gözalt ına al ınan kişi-
lerin işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesi esast ır.

Gözaltına almanlar, işlemleri bitirildikten sonra gözalt ı
süresinin dolması beklenmeksizin kolluk kuvvetince ilgili
Cumhuriyet ba şsavc ılığına derh5l sevk edilir.

Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin
uzatılmas ına ilişkin Cumhuriyet savcısmm emrine kar şı, h-
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kime yap ılan başvuru üzerine verilen serbest b ırakma karar ı
derhal uygulanır.

Emanete alman şahsi eşya ve para eksiksiz olarak ilgili-
sine teslim edilerek ve girişte tanzim edilen güvenlik aramas ı
tutanağına şerh düşülerek kendisine inızalatılır.

Sevk veya serbest b ırakma işlemi ve sebebi, bu Yönetme-
liğe ekli "Sevk/Serbest B ırakma Tutanağı"na (EK-C) bağlan ır,
bunun bir sureti gözaltından ç ıkarılan kişiye verilir.

Yeniden yakalama yasa ğı

Madde 18- Gözaltı süresinin dalmas ı veya sulh ceza haki-
minin karar ı üzerine, gözaltına al ınıp da serbest b ırak ılan kişi
hakkında yakalamaya neden alan fiille ilgili yeni ve yeterli delil
elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcıs ınuı kararı olmad ıkça
bir daha aynı nedenle yakalama i şlemi uygulanamaz.

Çocuklarla ilgili özel hüküm

Madde 19- Çocuklar bak ınımdan yakalama ve ifade alma
yetkileri aşa ğıdaki şekilde s ın ırlandır ılinıştır:

a) Fiili işlediği zaman oniki yaşmı doldurmamış olanlar
ile onbeş yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler;

1)Suç nedeni ile yakalanamaz ve hiçbir suretle suç tespi-
tinde kullan ılamaz.

2) Kimlik ve suç tespih amac ı ile yakalama yap ılabilir.
Kimlik tespitinden hemen sonra serbest b ırakı lır. Tespit edi-
len kimlik ve suç, mahkeme ba şkanı veya hAkimi tarafmdan
tedbir karan alinmasma esas olmak üzere derhal Cumhuriyet
başsavcıhğına bildirilir.

YAEMM.

GÖzAtr ı NA ALMA

VE

IFADE ALMA

YÖN ETMEL İĞİ
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YAJ<ALM,	 b) Oniki yaşını doldurmu ş, ancak onsekiz yaşım doldur-

	

GÖlA1TINAAI.h	 mamış olanlar suç sebebi ile yakalanabilirler. Bu çocuklar,

VE 
yakınlar ı ile müdafiye haber verilerek derhal Cumhuriyet

İ FAOEAIMA 
başsavcılığına sevk edilirler; bunlarla ilgili soru ş turma Cunı-

YÖNETMFÜ Ğİ 
huriyet başsavcıs ı veya görevlendireceği Cumhuriyet savc ıs ı
tarafından bizzat yap ı l ır ve aşağıdaki hükümlere göre yürü-
tülür:

1) Çocuğun gözaltına al ınd ığı ana-baba veya vasisine
bildirilir.

2) Kendi talebi olmasa bile müdafiden yararland ırı lır,
ana-baba veya vasisi müdafi seçebilir.

3) Müdafi hazw bulundurulmak şartı ile şüpheli çocuğun
ifadesi alın ır.

4) Kendisinin yarar ına ayk ırı olduğu saptanmadığı veya
kanuni bir engel bulunnıadığı durumlarda ana-babas ı veya
vasisi ifade alınırken haz ır bulunabilir.

5) Yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur.

6)2253 say ıl ı Çocuk Mahkemelerinin Kurulu şu, Görev ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda yaz ılı suçlar büyüklerle
beraber işlendiği takdirde soru şturma evresinde çocuklarla
ilgili evrak ayrılır, soruşturmaları ayr ı ayr ı yüditülür.

7) Çocukların kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutu-
tur.

8)Suçun mağduru çocuksa, bunlara karşı işlenen suçüstü
hallerinde, kovuşturulmas ı suçtan zarar gören kimsenin şika-
yetine bağlı olan fiillerde şüpheliııin yakalanmas ı ve soruştur-
ma yap ılmas ı için şikayet ş artı aranmaz.

9)Çocuklarla ilgili işlemler mümkün oldu ğu ölçüde sivil
kıyafetli görevliler tarafından yerine getirilir.
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10) Çocuklara kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak, YAKALAA,
zorunlu lüllerde çocuğun kaçmas ını, kendisinin veya başkala- GÖZALTINA AM
rmın hayat veya beden bütünlükleri bak ımından doğabilecek VE
tehlikeleri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlemler iFADE ALMA
alınır.	

YÖNETMEÜ Ğ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdafi ile ilgili Hususlar

Müdafi tayini

Madde 20- Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuştur-
manm her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yard ı-
mmdan yararlanabihr; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye
veya sanığa müdafi seçebilir.

Soruş turma evresinde, ifade almada en çok üç müdafi
hazır bulunabilir.

Soruş turma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasmda
müdafiin, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu
süresince yanında olma ve hukuki yard ımda bulunma hakkı
engellenemez, k ısıtlanamaz.

Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olma-
dığını beyan ederse, talebi tiMinde baro taraf mdan bir müdafi
görevlendirilir.

Şüpheli veya san ık onsekiz yaşını doldurmamış ya da
sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede
malül olur ve bir müdafii de bulunmazsa talebi aranmaksızın
bir mü dafi görevlendirilir.
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YAKALAMA, 	 Üst smır ı en az beş y ıl hapis cezas ını gerektiren suçlardan
GùIALIINAALmA dolay ı yapılan soruşturma ve kovuş turmada şüpheli veya

VE samğm talebi aranmaks ızın bir müdafi görevlendirilir.

FADEMS
YÖNETMELİĞ i

Müdafi ile görüşme

Madde 21 - Şüpheli veya san ık vekaletname aranmak-
s ızın müdafi ile her zaman ve konuşulanlar ı başkalarının
duyamayacağı bir ortamda görü şebilir. Bu kişilerin müdafii
ile yazışmalan denetime tabi tutulamaz.

Müdafii ile görüşmesinden önce ve görüşmesi s ırasında,
talebi hMinde yakalanan kişiye kalem ve kağıt verilir.

Soruşturmay ı geciktirmemek kaydıyla ve yakalanan ki şi
isterse, vekaletname aranmaks ızın en çok üç müdafi ifadede
hazır bulunabilir.

Her kolluk biriminde görü şme için uygun şartlar ı haiz
görüşme odas ı ayrılır.

Müdaflin soruşturma evrakını incelemesi

Madde 22- Müdafi, soru şturma evresinde dosya içeriğini
inceleyebiir ve istediği belgelerin bir örneğini harçs ız olarak
alabilir. Kollukta bulunan soruş turma dosyas ı için yetkili
Cumhuriyet savcıs ınm yazılı emri gerekir?

" "Müdafiin soru şturma evrak ını incelemesi" kenar baş lıkli 22.
maddenin birinci fıkras ında yer alan ".. .kollukta bulunan soru ş-
turnıa dosyas ı için yetkili Cumhuriyet savcı sınrn yaz ı l ı emri gerekir."
Türncesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara
Barosu Başkanlığınca Adalet Bakanl ığı aleyhine aç ılan davada,
Damştay 10. Dairesinin 29.09.2005 tarih ve E. 2005/4665 say ı lı
karan ile yürürlüğün durdurulmas ı talebi reddedilmiştir. Bu ka-
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Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden
örnek almas ı, soruşturmanm amac ını tehlikeye düşürebilecek
ise, Cumhuriyet savc ısınm talebi üzerine, sulh ceza hakiminin
kararıyla bu yetkisi k ısıtlanabilir.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak
ile bilirkişi raporları ve adı geçenletin hazır bulunmaya yetkili
olduklan diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci
fıkra hükmü uygulanmaz.

Müdafi, Cumhuriyet başsavc ı lığmca iddianamenin mah-
kemeye verildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza
altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin
örneklerini harçs ız olarak alabilir.

• Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin
vekili de yararlanır.

rara karşı davac ı tarafından yapılan itiraz üzerine, Danış tay ida-
ri Dava Daireleri Kurulunun 15.12.2005 tarih ve Y.D. itiraz No:
2005/762 say ılı kararı ile; " ... Müdafiin dosyarnn tamam ı n ı inceleme
talebinde bulunmas ı durumunda, Cumhuriyet savcısın ın soruş turma-
n ın amacın ı n tehlikeye düşüp düşmeyeceğine ilişkin bir değerlendirme
yapması na olanak sağlamak bak ı m ı ndan, talebin savcı lık onayına bağl ı
olarak karşılanmas ı nda Kanunun amacına ayk ı nl ık yoktur. Ancak, yine
Kanunun amir hükmü uyarınca hiçbir şekilde incelenmesi ve örnek alın-
ması engellenemeyecek olan belgelere yönelik taleplerde de Cumhuriyet
Savcı sı n ın yazı lı emrinin aranmas ı n ın, Kanunda yer almayan yeni bir
usul ihdas etmek suretiyle savunma hakkı n ın kullan ılması n ın zorlaş tı -
rı lmas ı anlam ı na geleceği ve bu uygulaman ı n da Kanunun genel amac ı
ile bağdaşmayacağı açıktı r.

Bu itibarla idarece müdafiin kollukta bulunan soruş turma dosyas ı nı n
tamam ı na yönelik inceleme ve örnek alma talebi ile 5271 sayı lı Yasan ı n
753. maddesinin 3. fikras ında sayı lan belgelere yönelik inceleme ve ör-
nek alma talebi arası ndakifark gözetilmek suretiyle bir düzenleme yap ı l-
ması gerekirken, bu ayırım yapı lmaksızın, kolluktaki dosyalara yönelik
tüm müdafi taleplerinin kar şılanmas ı n ı Cumhuriyet savcısı n ın yaz ı l ı
emrine bağlayan dava konusu düzen len ıede hukuka uyarl ık bulunma-
maktadı r." şeklindeki gerekçeyle itiraz ın kabulüne ve yürütmenin
durdurulmas ına karar verilmi ştir.

YAKM,

GÖZALTINA ALMA

VE

FADE ALMA

YÖN ETME LiĞi
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YAKALM,	 BEŞİNCİ BÖLÜM
6Ö/AET İ NAW
	

ifade Alma
VE

İ FADE ALIM

	

YÖNETMEL İĞİ 	 İfade alman ın esasları

Madde 23- Şüphelinin ifadesinin al ımnasmda aşağıdaki
hususlara uyulur:

a) Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimli ğine ilişkin
soruları doğru olarak cevapland ırmakla yükümlüdür.

b) Kendisine yüklenen suç anlatıl ır.
c) Müdafi seçme hakk ın ın bulunduğu ve onun hukuki

yardımından yararlanabilece ği, müdafiin ifade s ıras ında haz ır
bulunabileceği kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda
olnı adığı ve bir müdafi yard ımmdan faydalanmak istediği tak-
dirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendiriir.

d) Müdafi sadece hukuki yard ımda bulunabilir, şüphe-
linin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan
cevap veremez, onun yerini ald ığı izlenimi veren herhangi bir
müdahalede bulunamaz. Hukuki yard ım maddi olayı karar-
tabilecek müdahalelerin yap ılmas ı anlam ına gelmez. Müdafi
şüpheliye bütün kanuni haklarm ı hatırlatabilir ve müdafiin
her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir.

e) 5271 say ı l ı Ceza Muhakemesi Kanununun 95 inci mad-
desi hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınların-
dan istediğine yakaland ığı derhAl bildirilir.

f) Yüklenen suç hakkında aç ıklamada bulunniamasm ın
kanuni hakk ı olduğu söylenir.

g) Şüpheden kurtulmas ı için somut dehllerin toplanmas ını
isteyebileceği hatırlatılir ve kendisi aleyhine var olan şüphe
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nedenlerini ortadan kald ırmak ve lehine olan hususlar ı ileri
sürmek imkanı tanınır.

h) İfade verenin kişisel ve ekonomik durumu hakk ında
bilgi al ınır.

i) ifade işlemlerinin kayd ında, teknik imkanlardan ya-
rarlanılabilir.

j) ifade bir tutanağa bağlan ır. Bu tutanakta şunlar yer
alır:

1) ifade alma işleminin yapildığı yer ve tarih,

2) İfade alma s ırasmda hazır bulunan kişilerin isim ve
s ıfatları ile ifade veren kişinin açık kimliği,

3) İfade alma s ıras ında, yukar ıdaki iş lemlerin yerine
getirilip getirilmedi ği, bu iş lemler yerine getirilmemi ş ise
nedenleri,

4) Tutanak içeriğinin ifade veren ile haz ır olan müdafi
tarafından okunduğu ve imzalar ı,

5) İmzadan çekinme tiMinde bunun nedenleri.

ifade esaslar ı bu Yönetmeli ğe ekli ifade Tutanağı (EK-D)
formatına uygun olarak yerine getirilir.

ifade almada yasak yöntemler

Madde 24- ifade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine
dayanmand ır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işken-
ce, ilaç verme, yorma, aldat ına, cebir veya tehditte bulunma,
baz ı araçlar ı kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler
yap ılamaz.

Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa
da delil olarak değerlendirilemez.

YWLMtA,
GÖİA[JINA ALMA
VE
ifADE ALMA
YÖNUMELi İ
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YAY£MM, 	 Şüphelinin ayn ı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin

GÖZALTINA AIIM al ınmas ı ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet
VE savcıs ı tarafından yap ılabilir.

WAoı ALMA

	

	 Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakmlarm ı
YONETMELJGI suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göster-

meye zorlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Nezarethane ve İfade Alma Odas ı

Nezarethane ve ifade alma odas ı

Madde 25 - Nezarethaneler en az 7 metrekare genişliğin-
de, 2,5 metre yüksekliğinde ve duvarlar arasında en az 2 metre
mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma
ve havaland ırma imkAnları sağlanır. Anak, şüpheli sayısmın
çokluğu sebebiyle nezarethane iınkünlarmın yetersiz olmas ı
durumunda, nezarethaneler için öngörülen fiziki şartlara sahip
başka yerler de kullanılabilir.

Nezarethanelerde gözaltına alınan kişilerin yatmaları ve
oturmalan için yeteri kadar sabit ve dayan ıklı oturma yerleri
bulundurulur.

Mevsim ve gözaltı yerlerinin maddi şartları da dikkate
alınarak, geceyi gözaltında geçirecek şahıslar için yeterli mik-
tarda battaniye ve yatak temin edilir.

Tuvalet, banyo ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi için
gerekli tedbirler almır.

Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı
as ılır.
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İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, YAKALAMA,
teknik donan ıml ı, bağıms ız yerlerin ifade alma odası olarak 6ZALTINA AM
kullamlinasma özen gösterilir.

Mevcut nezarethane ve ifade alma odalarm ın standart- IFADI AL/M
lara uygun hale getirilmesi bütçe imkAnlar ı çerçevesinde YONETMELIGI
sağlanır.

Nezarethane ve ifade alma odalarının denetimi

Madde 26 - Nezarethane ve ifade alma odalar ın ın stan-
dartlara uygunlu ğunu sağlamak amac ı ile kolluk kuvvetlerinin
yetkili birimleri tarafmdan denetleme yap ılır.

Cumhuriyet ba şsavcılar ı veya görevlendirecekleri Cum-
huriyet savc ıları, adli görevlerinin gereği olarak, gözaltına
alınan kiş ilerin bulundurulacaklar ı nezarethaneleri, varsa
ifade alma odalar ını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alın-
ma neden ve sürelerini, gözalt ına alınma ile ilgili tüm kayıt
ve iş lemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Al ınanların
Kaydma Ait Deftere kaydederler.

Yetkili ve görevli mercilerin mevzuatta öngörülen denetim
yetkileri sakl ıd ır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Soruşturman ın gizliliğinin uygulanmas ı

Madde 27- Suçluluğu bir yargı hükmüne bağlanana kadar
kişinin masumiyeti esast ır ve soruşturma evresi gizlidir. Bu
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YAII, nedenle, soruşturma evresinde gözaltmdaki bir ki şinin" suçlu"

GĞ?AmNA AI/M olarak kamuoyuna duyurulmasma, basm önüne ç ıkartılmas ı-
VE na, kişilerin basmla sorulu cevapl ı görüştürülmelerine, görün-

iDE ALMA tülerinin alınmasma, teşhir edilmelerine sebebiyet verilmez ve

YĞNErMEU Ğİ soruşturma evrakı hiçbir şekilde yay ımlanamaz.

Yer gösterme işlemi

Madde 28 - Cumhuriyet savc ısı, kendisine yüklenen suç
hakkmda aç ıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme
işlemi yaptırabilir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
250 nci maddesinin birinci fıkras ı kapsamına giren suçlar söz
konusu olduğunda, adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi
yaptırmaya yetkilidir. Bu suçlar d ışında yer gösterme işlemi
kolluk amirleri tarafından yaptırılamaz.

Yer gösterme işlemi soruşturmanın gizlili ği ilkesine uygun
olarak yerine getirilir.

Soruşturmay ı geciktirmemek kayd ıyla, müdafi de yer
gösterme işlemi s ırasında hazır bulunabilir.

Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır.

Bu tutanakta aşağıdaki hususlar yer alir:

a) Müdafi veya vekil s ıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle
ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasma da yer verilir.

b)Tutanak, işlemin yap ıldığı yeri, zaman ı ve işleme katılan
veya ilgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir.

c) işlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tuta-
nağın kendilerini ilgilendiren k ısımları okunur veya okumalar ı
için kendilerine verilir. Bu husus tutana ğa yaz ılarak ilgililere
imza ettirilir.
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d) İmzadan kaçmına hMinde nedenleri tutanağa geçiri-
lir.

Sorumluluk

Madde 29 - Yakalama, muhafaza alt ına alma, gözaltına
alma ve ifade almada görevli bulunan kolluk kuvvetleri ka-
tıldıkları işlemlerle ilgili olarak bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmas ından sorumludur.

Personelin niteliği.

Madde 30 - Bu Yönetmelikle kolluk kuvvetine verilen
görevleri yerine getiren personelin eğitim görmüş olmas ı
gerekir.

Personelin eğitimi

Madde 31 - Eğitime, tecrübeli, suçluluk psikolojisinden
anlayan, sabırlı, soğukkanl ı, kavrama kabiliyeti yüksek, terci-
han psiko-teknik testten geçirilmi ş personel katılabilir.

Eğilim süresi ve müfredatı Adalet Bakanliğınm görüşü
aimarak ilgisine göre Jandarma Genel Komutan ı veya Emniyet
Genel Müdürü veya Gümrük Müsteşarı ya da Sahil Güvenlik
Komutanmm onay ı ile belirlenir.

Adalet Bakanlığı temsilcileri de ilgili personelin eğitimine
katılabilir.

Eğitimi baş ar ı ile bitiren personele, ilgisine göre şekli ve
ebad ı Jandarma Genel Komutanlığı veya Emniyet Genel Mü-

YAKALAMA,

6ÖZALrINA AUM

VE

İ fADE AI.A

YÖNETMELİĞİ
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dürlüğü veya Gümrük Müsteşarlığı ya da Sahil Güvenlik Ko-
mutanliğm ın eğitim birimlerince belirlenen sertifika verilir.

Eğitimde başarı gösteremeyen personel hakkmda Hizmet
içi Eğitim Yönergelerinin ilgili hükümleri uygulan ır.

Tekerrür ve tazeleme gibi özel e ğitimlere iştirak ettirilen
personele ayrıca sertifika verilmez.

Yürürlükten kaldır ılan mevzuat

Madde 32 - 1/10/1998 tarihli ve 23480 say ılı Resmi
Gazete'de yay ımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve ifade
Alma Yönetmeliği yürürlükten kald ırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik yayım ı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu Yönetmelilc hükümlerini Adalet Bakan ı
yürütür.
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POLISIN ADLI GÖREVLERİNİN YERINE
GETIRILMESINDE DELILLERİN TOPLANMASI,

MUIIAFAZASI VE İLGİLİ YERLERE
GÖNDERILMESI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİ NCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tan ımlar

Amaç:

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Kanunlarla polise
tevdi olunan adli görevlerin yerine getirilmesi s ırasmda suç
deliiierinin düzenli ve eksiksiz toplanmas ına, mulıafazasma
ve ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin esas ve usulleri düzen-
lemektir.

Kapsam:

Madde 2 - Bu Yönetmelil<; polisin, kanunlarda suç sa-
y ılan fil ve hareketlerin ortaya çıkarılmasıyla başlayan adli
görevlerinin yerine getirilmesi, suç ve suç saniklar ıyla ilgili
delillerin tespiti, toplanması, mühafazas ı, ambalajlanınas ı,
ilgili yerlere gönderilmesi ve bu konulara ili şkin diğer husus-
ları kapsar.
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POLİ S İ N ADLİ

GÖREVLERININ

YER İ NE

ET İ R İ LMES İ NDE

DELİ LLER İ N

JOPLA1MASI,

MUHAFAIASI

VE İ LG İ Lİ

Tanımlar:

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Polisin adli görevleri: Önleyici zab ıta tedbirleriyle engel
olmıamamas ı sonucu bir suçun işlenmesi durumunda, ka-
nunlarla polise tevdi olunan suç ve suç san ıkları ile bunlara
ait delillerin tespiti, suç san ıklarmm yakalanmas ı ve adli mer-
cilere teslimi, safhalarında polisin yaptığı çalışmaları,

	

YERLERE	 Delil: Meydana gelen bir suçun ayd ınlatilmas ı ve suç sa-

	

GÖNDER İ LMES İ	 nıklarınm tespitine yarayan her türlü ispat vas ıtalarını,

HAKKINDA Maddi delil: itiraf ve şahadet dışında kalan, suç veya suç
YONETM(UK sanıklarıyla ilgili maddi (fiziki) bir yapıya sahip canlı veya

cans ız, dokunulabilen şeyleri,

Olay: Kanımlarda açıkça suç olarak belirtilen fil ve hare-
ketlerin ortaya ç ıkmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Olay yeri incelemesi

Olay Yerine Gidiş Haz ırlığı :

Madde 4 - Olay yerine planlı olarak ve süratle gidilir.
Plan önceden ayrıntılı bir şekilde hazırlanır.

Hazırlanan planda, olayın çeşidine göre;

a. Personelin sayısı, niteliği, olaydaki görevi,

b. Olay soruşturma sorumlusu,
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POL İ S İ N ADLİ

GÖREVLERiN İ N

YER İ NE

GE uR İ LM E S İ N D E

DEÜLLER İ N

.TOPI.ANMSI,

MUHAEAZAS İ

VE İ LG İ Lİ

YERLERE

GÖNDERiLMESi

HAKKINDA

YÖNErMEUK

c. Araç, gereç, teçhizat ve malzemenin (kroki, ve foto ğraf
malzemesi, delil ambalaj malzemesi, inzibat aletleri, iz tespit
malzemesi ve diğer lüzumlu malzeme) nitelik ve nicelikleri,

Açıkça belirtilir.

Olay Yerinde Alınacak Tedbirler

Madde 5 - Olay yerinde, olaym önem ve çeşidine göre,
öncelikle aşağıda belirtilen tedbirler al ınır;

a. Yaralılara ilk müdahale ve tahliye işlemleri yap ılır.
b. Seyirci kalabaliğı uzaklaştırılır.
c. Olay yeri giriş ve ç ıkışlar ı kontrol altında tutulur,

d. Trafik akışmm devamı sağlanır.
e. Olay yeri yak ınında bulunan şahıslar kontrol edilir.

t. Delillerin bozulmas ı, değişmesi, kaybolmas ı önlenir.

g. Mevcut olduklan takdirde san ıklar muhafaza alt ına
alınır.

h. Şahitlerin ifadeleri alinmadan olay yerinden uzaklaş-
maları önlenir.

i. San ıklarm ş ahitlerle ve şahitlerin birbirleriyle konu ş-
maları önlenir.

Olay Yerinin Sistematik incelenmesi

Madde 6 - Olay yerinin ilk incelenmesi, gözlem -yoluyla
yapılır.

Bu incelemede suç sanıklarmın;
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a. Giriş yeri ile bu yere nas ıl girildiğinin,

b. Asıl saldırı hedefinin,

c. Giriş yeri ile asıl sald ır ı hedefi aras ında izlediği yolun,

d. Ç ıkış yerinin,

e. As ıl saldırı hedefi ile ç ıkış yeri arasmda izlediği yolun,

f. Uğrayabileceği diğer yerlerin,

Tespiti yap ılır.
Bu tespitten sonra yöntem kullanarak (belirli bir nokta

seçilmek ve belirli bir istilcamete do ğru hareket edilmek su-
retiyle yukarıdan aşağıya bölgelere ayırarak, d ış tan içe daire
çizerek vb.) olay yerinin ayrmtılı incelemesine geçilir.

Bu inceleme s ırasmda olay yerinde;

a. Suç sanıklarm ın veya mağdurun bedeninden dü şebi-
len veya

akabilen madde ve parçalar (k ıl, kan tırnak.., gibi),

b. Suç sanıklarınm veya mağdurun üzerinden dü şebilen
parçalar

(düğme, mendil, kravat, not defteri.., gibi),

c. Suç san ıiclarma ait ve suçu işlemeye elverişli vas ıtalar
(ateş li

veya ateşsiz silahlar, mermi çekirdeği, kovan, maymun-
cuk, kal ıp ... gibi),

d. Suç sanıklarmm veya mağdurun ve ilgililerin mekan
itibariyle b ıraktıkları izler (parmak izi, ayak izi, di ş izi, beden
izi,

Boğuşma izleri ... gibi),

e. Olaym aydmlatılmasma ve suç sanıklarrnm belirlen-
mesine yarayacak di ğer hususlar (suç unsuru ta şıyan bildiri,
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broşür, dergi, afiş, kitap vb. ile bunlarm yazım ve basımmda POLİ SiN ADLI
kullan ılan daktilo teksir makinas ı ... gibi),	 GÖREVIfRiN İ N

Belirlenir, etilceflenir ve not edilir. 	 YERINE
GEIiR İ IMESiNDE

Bu işlemler s ırasmda delillerin kaybolmamasma, bozul- DELiIIER İ Nmamasma, yerlerinin de ğişmemesine dikkat edilir. 	
lÖPNS ı,

Olay yeri incelemesinde, olay yerinde soru şturma gru- MUHAEAÖSI
bundan başkas ının girmesine izin verilmez. 	 VE iLGiL İ

YERLERE
GÖNDER İ LMESi
HAKKINDA
YÖN ETMEL İ K

Olay Yeri Krokisi

Madde 7 - Olay yerinde bulunan deliller toplanmadan
olay yeri krokisi yap ıl ır.

Yap ılacak krokide, iz ve dehllerin bulundu ğu yerler, ke-
sin ve doğru alınmış ölçüler, hava durumu, olay ın zamanı,
dosya numaras ı, krokiyi yapanın ismi, yönler ve birimİn adı
mutlaka yazılır.

Fotoğraf Çekme

Madde 8 - Olay yerinin incelenmesiyle .belirlenen önem-
li yerlerin fotoğrafı çekilir.

Fotoğraf çekimiııin, tüm iz ve delilleri belirtecek şekilde,
ölçekli, muhtelif aç ılardan ve en az iki poz olmas ı gereklidir.

Olay Yeri Planı

Madde 9 - Olayın mahiyet ve önemine göre olay yerinin,
tekniğine uygun plan ı yap ılır.
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LOIİS İ N ADLİ

GÖREVLERININ

YER İ NE

GET İ R İ LMES İ NDE

DELİ ULRiN

toPLANMASI,

MUHAFA/ASI

VE iLG İ Lİ
YERLERE

GÖNDERILMESI

HAKKINDA

YÖNETMEL İ K

incelemenin Uzmanlarca Yap ılması

Madde 10 - Olay yerinin sistematik incelenmesinde so-
ruşturma sorumlusu, bilimsel ve teknik incelemeleri yapar-
ken uzmanürdan yararlanır (parmak izi uzmanı, patlay ıc ı
madde uzmanı, balistik uzmanı ... gibi).

Tutanak Düzenlenmesi

Madde 11 - Olay yeri incelemesinin tüm safhalar ı tuta-
nakla tespit edilir.

Suç Kaynağının Araştırılması

Madde 12- Suçta, aramalarda, kontrollerde ele geçirilen
silahlarm, uyu şturucu maddelerin, suç unsuru ta şıyan her
türlü yayınların (broşür, afiş, dergi, kitap, değerli kağıt vb.)
bunlarm yaz ıın ve basımmda kullanılan malzemenin ve su-

çun kaynağına inilerek irtibatli tüm delillerin ve suç san ıkla-
rmm ele geçirilmesine çal ışılır.

ÜçüNcü BÖLOM

Delillerin Toplanmas ı, Muhafazası,

Ambalaj ı ve ilgili Yerlere Gönderilmesi

Delillerin Toplanmas ı

Madde 13 - Olay yerinin incelenmesi s ırasmda bulunan
tüm maddi deliller, bulunduklan yerlerde etiketlenerek nu-
maralanır.	 -
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Etiketlerin üzerine; delillerin bulundu ğu yer, olay dos-
ya numarası, tarih, delillerin izah ı, kimden alındığı, emniyet
biriminin adı, soruşturmacmıö kimliği ve lüzumlu görülen
diğer hususlar yazılır.

Olay yeri incelemesi bittikten sonra, bulunan delillerin
toplanmas ına geçilir.

Deliller toplanırken, bozulmalarma, değişmelerine, kay-
bolinalarma meydan verilmeyecek tedbirler alınır (kenarla-
nndan tutma, eldiven takma, k ıskaç kullanma., gibi)

Bu şekilde toplanan deliller geçici ve basit anıbalajianna
konur.

Basit ambalaj malzemesi; Madde 16'da belirtilen, olayın
mahiyet ve önemine göre olay yerine gidişte götürülmesine
lüzum görülen malzemedir.

Delillerin Muhafaza Edilmesi

Madde 14 - Dehllerin muhafazas ı, suç sayılan olayın
meydana geldiği andan itibaren başlar.

Olay yerinin aç ık veya kapal ı saha oluşu, hava durumu,
delillerin kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulun-
durularaic gerekli koruyucu tedbirler al ımr. -

Olay yerinde kalmas ı zaruri görülen deliller, soruşturma
veya inceleme sonuçlanmcaya kadar görevlendirilecek nö-
betçilerle korunur.

Diğer deliller, ilgili yerlere gönderilmek üzere soru ştur-
mayı yapan emniyet biriminde, kilitli ve mahsus odalarmda
veya çelik dolaplarda muhafaza ediirler.

POLİS İ N ADLİ

GÖREVLERININ

YERİ NE

GETIRILMESINDE

DELİ LLER İ N

rOP ıANs ı ,

MUHAFAZASI

VE İ LG İ L İ

YERLERE

GÖNDER İ LMES İ

HA KXIN DA

YÖN ETMELİ K
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POLİ SiN ADil 	 İlgililerden başkas ının herhangi bir sebeple bu yerlere

GÖREVLERiN İN girmelerine veya dolaplar ı açmalarma müsaade edilmez.

YER İ NE Polis Labaratuarlarma gondenlen deliller ın muhafazas ı,

	

GUIRILIAES İ NDE	 Labaratuar görevlilerince sa ğlanır.
DE!] LLERIN

ropLAN% ı,
MUHAEA]ASI

VE iLGili
YERLERE

GÖNDER İ LMESi
HAKKINDA

YÖN ETME L İ K

Delillerin Ambalajianmas ı

Madde 15 - Olay yerinde bulunan maddi delillerden
bilimsel yöntemlerle inceleme ve de ğerlendirilmeleri gerekli
görülenleri en yakm polis Labaratuarlarma gönderilmek üze-
re aş ağıda gösterildiği şekilde tam ambalajlanmalari yap ılı r.

a. Deliller, sıcağa, soğuğa, sarsmtılara, her türlü kimyasal
ve fiziksel etmenlere veya çalmmalara kar şi korunacak şekil-
de ambalajlanir.

b. Deliller, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ve ayri
ayri ambalajlamr.

c. Deliller, ambalajlarma sarsmt ı ve sallantilara meydan!
vermeyecek şekilde yerleştirilir ve aralan doldurularak boş-
luk bırakılmaz.

Ambalaj Malzemeleri

Madde 16 - Ambalajlama malzemesi olarak; muhtelif
naylon ve bez torbalar, mukavva, teneke, plastik ve tahtadan
mamul kutular, cam ş işeler, çeşitli büyüklükte haz ır etiket-
ler, zamk ve selebant çeşitleri, ambalaj yap ım ına yard ımc ı el
aletleri, k ırmızı mum, sicim, iplik, kurşun, mühür ve s ıkma
makinas ı, pens ve cımbız gibi tutucu aletler, sünger, parça
kumaş, pamuk, talaş, mantar tıpa ve uygun görülecek di ğer
malzeme kullanılır.

852



Ceza Muhakemesi Kanunu

Ambalaja Konulacak Evrak

Madde 17 - Ambalajiara, dehllerle ilgili düzenlenen tu-
tanaktan iki nüsha, olay yerinde yaz ılan etiket ve gönderilen
yere hitaben yazılan yazı da yerleştirilir.

Tutanakta; delillerin cinsi, miktar ı, özellikleri, üzerinde-
ki işaret, yazı ve numaralar ı, huzurda bulunanlarm kimlikle-
ii, tarih, yer, saat ve imzalar bulunur.

Yaz ılan yaz ıda, istenen husus açıkça belirtilir

Ambalaj ın Mühürlenmesi

Madde 18 - (Değişik: RG. 7.06.2005- 25838) Olay yer-
lerinde elde edilen deliller, incelenmek üzere ilgili birimlere
gönderilirken uygun şekilde ambalajiand ıktan sonra amba-
lajm ebadma, dehhlerin mahiyet ve önemine göre tel, sicim,
ip veya uygun görülen benzerleri ile ba ğlanıp, plastik kelep-
çe, aç ıldığında yeniden kullan ılamayacak derecede deforme
olan ve aç ıldığı belli olan mühür band ı, kendinden yapışkanl ı
güvenlik poşeti, üzerinde seri numaras ı bulunan tek kulla-
nmıhk hazır mühür, kurşun veya mumla mühürlenir.3

Patlayıcı ve Uyuş turucu Maddelerin Ambalajlanmas ı

Madde 19 - "Barut ve Patlay ıcı Maddelerle Silah ve Te-
ferruatın ın ve Av Malzemesinin Sureti Murakabesine Dair
Nizamname"sinde tanım ı ve s ınıfland ır ılmas ı yapilan patla-
yıc ı madülerin ambaİajlanmas ında, aynı Nizamnamenin,

Değiştirilen 18. madde şöyle idi: "Ambalaj/ama tamamland ıktan
sonra amhalajı n ebadı na, deli/jetin mahiyel ve önemine göre tel, sicim,
ip veya uygun görülen benzerleri ile bağlantp, kurşun veya mumla
mühür/eni,'."

POL İ S İ N ADL İ

GÖREVLER İ N İ N

YERINE

GETIRILMESINDE

DEÜLLER İ N

TOP[ANSI,

MUHAFAZAS İ

VE İ LG İ L İ

YERLERE

GÖNDER İ LMES İ

HAKKINDA

YÖN ErMEIJK

853



Cza Muhakemesi Konunu

	

POlİS İ N ADLİ 	 "2313 saydı Uyuşturucu Maddelerin Murakabeleri Hak-

ÖREV[ER İ N İN kmda Kanun" kapsammda olan uyu şturucu madde ve müs-

YER İ NE tahzarlarm ambalajlaıvnas ında aynı Kanunun 21. maddesi-

RİıMES İNDE 
ne göre ç ıkarılan 21 Kas ım 1982 tarih ve 17875 sayılı Resmi

DEI İ IIER İN 
Gazete'de yayımı ile yürürlüğe giren Yönetmeliğin,

	

10 E' [AN MAS
	

ilgili hükümleri göz önüne al ınır.
MUHAFAİASI

VE İ LGİ L İ

	

YERLERE
	 Deliilerin ilgili Yerlere Gönderilmesi

ÖNDER İ I.MES İ

	

HAJ(KJNDA	
Madde 20- Deliller ilgili yerlere, P17 kanal ı ile veya kur-

-

	

YONEIMEI İ
. K
	

ye ile gönderilir.

a. PTT kanalı ile gönderilenler "DEĞERLİ KOLİ" mua-
melesine tabi tutulur.

b. Polis Labaratuarlarma gönderilen kolilerin teslimi ve
geri ahnmas ı "Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis La-
baratuarlan Teknik Hizmet Yönetmeliği" hükümlerine göre
yapılir.

c. C.Savc ılıklarma gönderilen kolilerde ise "Suç E şyas ı
Yönetmeliği" hükümleri tatbik edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer Mevzuat

Madde 21 - Polisin adli görevlerinin yerine getirilmesi
s ırasmda delillerin toplanması, muhafazas ı, ambalajlanmas ı
ve gönderilmesine ilişkin olarak bu Yönetmelikte belirtilme-
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yen hususlarda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yer
alan hükümler uygulan ır.

Yürürlük

Madde 22- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yay ım ı tari-
hinde yürürlüğe girer.

Yurutme

Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı
yürütür.

POLISIN ADLI

GR(VLER İ NiN

YERiNE

GET İ R İ I.MES İ N DE

OFÜaER İ N

TOPLANMASI,

MUHAFAZASI

VE İ LGW

YERLERE

GÖNDERi[MES İ

HAKKINDA

YÖNEİMEL İ K
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YÖNETMELİĞİ

YayımIand ğı Resmi Gazete Tarihi : 1 Haziran 2005
Sayısı : 25832



SUÇ EŞYASI YÖNETMELIĞI

BÖLÜM

Amaç, ICapsam, Dayanak ve Tan ımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, suç eşyas ı ve suçla ilgili ekono-
mik lcazancm, muhafaza altma al ınmas ı, elkonulmas ı, elden
çıkarilmas ı, iadesi, müsaderesi ve imhas ına ilişkin işlemlerin
yap ılmas ında uyulacak usul ve esaslar ı düzenler.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik, 29/3/1984 tarihli ve 2992 say ı-
lı Adalet Bakanliğınm Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanunun 2 ve 30 uncu maddelerine dayan ılarak hazırlanmış-
tır.
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SUÇ E ŞYASI	 Tanımlar
YÖNETMELI Ğ I	

Madde 3 - Bu Yönetmeli ğin uygulanmasmda;

Bakanl ık: Adalet Bakanlığını,

Suç eşyas ı : ispat arac ı olarak yararh görülen, suçta kul-
lan ılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçun iş-
lenmesinde kullan ılmak üzere haz ırlanan, suçtan meydana
gelen, üretimi, bulundurulmas ı, kullan ılmas ı , taşmmas ı, atun
ve satım ı suç oluşturan eşyayı,

Kazanç: Suçun iş lenmesi ile elde edilen veya suçun ko-
nusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi
menfaatler ile bunlar ın değerlendirilmesi veya dönü ş türül-
mesi sonucu ortaya ç ıkan yahut bunların karşılığm ı oluştu-
ran ekonomik malvarl ığı değerlerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Adalet Emanet Dairesi

Adalet emanet dairesinin kurulmas ı, i şlemlerinin de-
netim ve gözetimi

Madde 4 - Suç eşyas ı ile ilgili işlemler, Cumhuriyet baş-
savc ılığmm sürekli gözetim ve denetimi . altmda adalet ema-
net dairesince yürütülür.

Her Cumhuriyet başsavc ılığı nezdinde bir adalet emanet
dairesi bulunur. Emanet memurunun atanmasma lüzum gö-
rülmeyen hallerde bu görev, ilgili yer Cumhuriyet ba şsavc ı-
smm teklifi üzerine adalet komisyonunca, adalet komisyonu
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bulunmayan yerlerde bu yer Cumhuriyet ba şsavcısmca be- SUÇ E ŞYASI
lirlenecek yaz ı işleri müdürü veya zab ıt katiplerinden birine YÖNErMEIJ Ğ i
geçici olarak verilir. Görevlendirilen müdür ya da zab ıt kAtibi
kefalet altında değil ise, 2/6/1934 tarihli ve 2489 say ı lı Kefa-
let Kanununa göre kefalete bağlamr.

Adalet dairelerinin bulundu ğu binalarda, suç eşyasmm
muhafazas ı maksad ıyla, mümkün ise penceresiz, değil ise d ı-
şarıdan sökülemeyecek biçimde demir parmakl ıklı pencereli,
çift kilitli çelik ya da demir kap ılı, rutubet almayan muhkem
bir yer tahsis edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suç Eşyas ı ve Suçla ilgili Ekonomik Kazanc ın
Muhafaza Altına Alınması ,

Elkonulması , Başka Yere Gönderilmesi,
Elden Çıkarılmas ı, iadesi,

Müsaderesi ve İmhasına Dair işlemler

Suç eşyasına elkonulmas ı

Madde 5 - Hakim karar ı üzerine veya gecikmesinde sa-
kmca bulunan hallerde Cumhuriyet savc ıs ın ın, Cumhuriyet
savc ıs ı.na ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yaz ı l ı
emri ile elkoyma işlemini yapan kolluk görevlilerince, suç eş-
yasma elkonulduğuna dair bir tutanak düzenlenir.

Elkoyma tutanağına; elkonulan eşyanm cinsi, miktar ı,
üzerindeki işaret, yazı ve numaralar ı, tür, marka, model ve
ölçü gibi benzerlerinden ay ırt etmeye elverişli bütün nitelik-
leri, takdir ettirilen değeri, hangi suçtan dolay ı kimden, nere-
den ve ne suretle almmış olduğu, soruşturma evrak ı numara-
s ı, haz ır olan mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli veya san ık
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SUÇ E ŞYASI	 ile bunlar ın vekil ya da müdafiinin, bilirkişi ve tanıklar ile
YÖNETMEL İĞİ huzurda bulunan diğer kişilerin ve elkoyma işlemini yapan

kolluk görevlilerinin aç ık kimlikleri, işlemin yeri, tarihi ve sa-
- ah yazılır; ilgililerin imzas ı, imza bilmeyenlerin parmak izi

alınır; okuma ve yazma bilen şah ıslarm ad, soyad ve adresleri
kendi el yazılar ı ile yazd ırılir, bu şekilde düzenlenen tııtanak,
soruşturma evrakma eklenir.

Ellconulan eşya, uygun şekilde ambalailandıktan sonra,
ambalajm ebadma, delillerin mahiyetine göre, tel, sicim, ip
veya uygun görülen benzerleri ile ba ğlanıp, açıldığında yeni-
den kullanılamayacak derecede bozulan ve aç ıldığı belli olan
mühür band ı, kendinden yapışkanl ı güvenlik poşeti, üzerin-
de seri numaras ı bulunan tek kullan ıml ık haz ır mühür, kur-
şun veya mum ile mühürlenir; ayr ıca, suç eşyasma bağlanan
etiket üzerine eşyanm cinsi, miktar ı, kimden almd ığı ve so-
ruşturma evrak ının numaras ı yazılmak suretiyle Cumhuriyet
başsavcılığına tevdi edilir.

Hakim kararı olmaksızın yap ılan elkoyma işlemi yirmi-
dört saat içinde görevli hakimin onay ına sunulur. Hükim, ka-
rarmı elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde aç ıklar; aksi
MIde elkoyma kendiliğinden kalkar. Elkonulan eşyanın bu
süre içerisinde muhafazas ı için gerekli tedbirler, Cumhuriyet
başsavc ıliğınca alın ır.

Eilcoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura Cumhuri-
yet başsavcılığmca gecikmeksizin bildirilir.

Elkonulan eşyanm teslim alınmasına dair işlemler Cum-
huriyet savc ısmm talimatı doğrultusunda emanet memurun-
ca yerine getirilir. Bulunmad ığı takdirde Cumhuriyet baş-
savc ılığmca görevlendirilecek personel tarafından tutanakla
teslim alınarak en k ısa zamanda emanet memurluğuna teslim
edilir.

Eilcoyma tutana ğındaki bilgilerin doğruluğundan tered-
düt edilir ise, teslim alan görevli veya emanet memuru e şyayı
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getiren ile birlikte suç eşyasma ve delil özelliğine zarar ver- SUÇ EŞYASI

meyecek şekilde mührü sökerek veya ambalaj ı açarak eşyayı SE İMEIi Ğ i
inceleyip, bu hususu tutanakla tespit edip, mutabakat sa ğlan-
dıktan sonra yeniden mühürler.

Zilyetli ğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değer-
lerine elkonulan kimse, hakimden her zaman elkoymanm
kaldır ılması konusunda bir karar verilmesini isteyebilir.

Cumhuriyet savc ıları tarafmdan bizzat yap ılan soruş-
turma kapsam ında elkoyma işlemi gerçekleştirildiğinde de,
yukarıdaki işlemler aynen yerine getirilir.

Emanet memurluğuna kayıt işlemleri

Madde 6 - Teslim alman suç eşyas ı, emanet makbuzu
tanzim edildikten sonra, etikeh üzerine, soru şturma veya
esas defterinin s ıra numaras ı yazılmak suretiyle suç eşyas ı
esas defterine kaydedilir.

Elkonulan suç eşyasma mahsus makbuz dört nüsha ola-
rak düzenlenir. Bir nüshas ı soruşturma evrak ına bağlanmak
üzere Cumhuriyet başsavc ı lığına gönderilir, bir nüsha ilgili
kolluk birimine verilir ve diğer nüshaları kartonunda sakla-
n ır.

Eşyasma elkonulanın talebi halinde makbuzun bir örne-
ği kendisine verilir.

Teslim al ınmayacak suç eşyas ı

Madde 7-Emanet memuru, 5 inci maddedeki usule göre
ambalajlanmam ış veya mühürlenmemi ş olan suç eşyasmı
teslim alamaz.

863



Ceza Muhakemesi kanunu

SUÇ E ŞYASI

	

	 Mahkeme ve di ğer resmi mercilerce incelenmek üzere
YdNETMELiGi istenilen suç e şyasın ın teslimi, emanet memurlu ğuna iade-

si, suç eşyas ının başka yerlere gönderilmesi i şlemleri

Madde 8 - Emanet memuru, mahkeme ve di ğer resmi
daireler tarafmdan incelenmek üzere yazı l ı olarak istenilen
suç eşyasmı, üzerindeki etilcetlerde yaz ılı bilgiyi kapsayan bir
yazı ile isteyen makama, esas defterindeki özel yere görevli-
nin imzasm ı almak suretiyle teslim eder.

Zorunluluk bulunmadıkça eşyan ın mührü sökülmez; in-
celeme s ıras ında mühür bozulmuş ise eşya yeniden usulüne
uygun olarak ambalajlanıp mühürlenir, keyfiyet bu hususta-
ki yaz ıda belirtilmek suretiyle suç e şyas ı derhal emanet dai-
resine iade edilir.

Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavc ılilclarmca emanet
memurluğundan celbedilen e şya, inceleme s ıras ında bir deği-
şikliğe uğradığı takdirde, bu husus, iki nüsha olarak düzenle-
nen bir tutanakla tespit olunur; tutanağın bir nüshas ı evraka
eklenir, diğeri saklanmak üzere emanet memurluğuna veri-
lir. Emanet memuru eşyada meydana gelen de ğişikliği esas
defterinin düşünceler sütununa işler.

Emanet memuru, teslim almmaya engel bir durumu
yoksa iade edilen suç e şyasmı kabul ve derhal esas defterine
işler. Mühürlü olmayan suç eşyas ı kabul edilmez; Cumhuri-
yet başsavc ılığına iade olunur.

Suç eşyasmm emanet dairesine iadesinde de, bu husus-
taki yazı altına, suç eşyasmm geri alind ığına dair şerh düşü-
lerek emanet memuru tarafından imza edilir.

Üç ay içerisinde iade edilmeyen emanet suç eşyas ımn
iade edilnıeme sebebi, ilgili merciden yaz ı ile sorulur.

Yetkisizlik, görevsizlik, kamu davasm ını açılması, dava
nakli veya diğer kararlar üzerine evrak ı başka bir yer mah-
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kemesine gönderilmiş işle ilgili olan suç eşyası, evrakın bu- SUÇ E ŞYASI
lunduğu yere gönderilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına YÖNErMEUĞİ
tevdi olunur.

K ıymetli eşya ve evrak ile bozulacak, değerini kaybe-
decek veya muhafazas ı zor olan suç e şyası hakkında yapı-
lacak işlemler

Madde 9 - Cumhuriyet başsavcılığı, adalet emanet dai-
resine tevdi edilen eşyadan, k ıymetli maden veya ta şlardan
mamut antika vesair vas ıfları dolayıs ıyla fazla değerde bu-
lunanlarm, memleket dahilinde tedavül etmeyen paralar ile
emre veya hamile yaz ı lı kambiyo senetleri, emtiayı temsil
eden belgeler, hisse senetleri, tahviller ve aynen muhafaza-
s ı gerekmeyen mütedavil paralara ait tutanaklarm, emanet
dairesinde mevcut kasada iyi bir şekilde muhafazas ı için
gereken tedbirleri al ır. Bu maksatla bankada kasa kiralamak
zorunluluğu doğarsa, durum Adalet Bakanl ığına bildirilir ve
alınacak talimat dairesinde hareket edilir. Her iki halde de
emanet memurluğunca kasaya giren ve çıkan eşya için giri ş
ve çıkış tarihlerini ve ç ıkış sebeplerini gösterir bir defter tutu-
kır. Bu defter kasa içerisinde durur, kasa en az iki ki şi tara-
fından aç ılır, kapan ır. Bu göreve emanet memurundan başka
kimin katılacağı Cumhuriyet başsavc ılığınca tayin edilir.

Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin ve-
rilerin as ıl ya da kopyalar ı, ses ve görüntü kay ıtlarmm bu-
lunduğu depolama aygıtlar ı gibi eşya, bozulmalarını engelle-
yecek, nem, ıs ı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarmı
sağlayacak uygun ortamda muhafaza edilir.

Diğer eşya, bu iş için tahsis olunan yerlerde türlerine ve
yıllarına göre tasnif edilmiş şekilde muhafaza edilir.

Emanet dairesinde, soru şturma ve kovuş turma sonuna
kadar saklanmas ı s ıras ında bozulacak veya değerlerini açık
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SUÇ E ŞYASI bir şekilde kaybedecek olan yahut muhafazalar ı zor olması
YÖNErMEU Ğİ itibarıyla, emanet dairesinde saklanması mümkün olmayan

eşya hakkmda; özel düzenleme bulunmayan hallerde, soru ş-
turma evresinde sulh hakiminden ve kovuşturma evresinde
yargılamay ı yapan mahkemeden; soruşturma veya kovuştur-
ma sonu beklenmeksizin satılmalarma veya 16 nc ı maddede
yazıl ı merdilerden birine yahut uygun görülen ba şka bir mer-
cie teslim edilmelerine karar verilmesi istenir. Bu kabilden
eşya, verilecek karar do ğrultusunda ve kararda gösterilen
mercilere teslim edilir veya sat ılır. Satış ve tevdi için yap ılan
masraflar cezaya veya güvenlik tedbirine mahküm edilen
sanıktan alınmak üzere kovuşturma giderlerinden karşıla-
nır. Eşyanm satılmas ı halinde, satış bedeli, bu Yönetmeliğin
tedavül eden paralar hakk ındaki 12 nci maddesi hükümleri
doğrultusunda emanet memurluğunca saklanır.

Emanet dairesindeki suç eşyas ının başka yere gönde-
rilmesi

Madde 10- Emanet memurunca teslim alman suç eşyası-
nın, bu Yönetmelikte yaz ılı haller dışmda başka bir yere nak-
li, Cumhuriyet savcısınm yaz ılı emriyle mümkündür.

10/7/1953 tarihli ve 6136 say ıli Ateşli Silahlar ve B ıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkmda Kanun kapsamma giren ve elko-
nulan ateşli silahlar ve miktar itibar ıyla adalet emanet daire-
lerinde muhafazas ı Cumhuriyet başsavc ılığmca sakmcali gö-
rülen bu silahlara ait mermilerle her türlü patlayıcı, maddeler,
cins, tür, marka, model, numara ve çap gibi benzerlerinden
ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ve de ğerleriyle, kullan ılma-
ya elverişli olup olmad ıkları, soruşturma s ırasmda Cumhu-
riyet savc ıs ı tarafmdan bilirki şi marifetiyle belirlendikten ve
hangi suçtan dolayı kimden ve nereden, ne suretle elkonul-
muş olduğu tespit edildikten sonra, mahkemece haklarmda
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bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet başsavc ılığınm yazdı SUÇ EŞYASI
emri ile mahalli jandarma birlik komutanl ıklarına ait mahfuz YÖNETMEEi Ğİ
bina ve depolarda muhafaza altına almırlar. Adalet emanet
memurluğunca bu madde kapsamına giren suç eşyasınm
emanet dairelerine giri ş ve bu konu ile ilgili kay ıt işlemleri,
Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince yap ıld ıktan sonra, jan-
darma birlik komutanl ığına ait bina ve depolann sorumlusu
veya sorumlularma, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklan veya
mahkemelerce yazdı olarak istendiğinde iade edilmek üzere,
tüm bilgileri içeren bir tutanakla derhal teslim edilir. Bu k ıta-
nak üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshas ı teslim alana ve-
rilir; diğer nüshalarından biri emanet memurlu ğunda, biri de
Cumhuriyet başsavcılığmda saklan ır. Jandarma birlik komu-
tanlığına teslim olunan eşyanm, Cumhuriyet ba şsavcılığı ve
mahkemelerce istenmesi halinde, depodan al ınma ve depoya
iade işlemi; jandarma birlik komutanlığına hitaben yaz ıhp,
emanet memuru ile birlikte Cumhuriyet savc ısmm iınzalarını
taşıyan ve eşyanın emanet memuruna teslimini öngören bir
yazıya müsteniden yap ılır. Jandarma birlik komutanl ığına
teslim edilen eşya ile ilgili bilgiler, suç eşyası esas defterinde-
ki özel sütumma da işaret olunur.

Jandarma birlik depolarına teslim olunan bu kabil suç
eşyasma ilişkin kamu davaları ile ilgili dosyaların, başka ma-
hal mahkemelerine, görevsizlik ve yetkisizlik gibi nedenlerle
gönderilmeleri halinde; suç eşyasmın adalet emanet depola-
nndan geri alınarak, yetkili mahkeme nezdindeki Cumhuri-
yet başsavcıhidarma bu Yönetmelik esaslarına uygun şekilde
yollanmaları sağlanır.

Soruşturma ve kovuş turmanın her safhasında, jandarma
birlik depolannda muhafazalar ı, miktar itibanyla mümkün
görülmeyen ateşli silahlar ve bunlara ait mermilerle patlay ıcı
maddeler, birlik komutamnm ba şvurusu üzerine; Cumhuri-
yet başsavcı]ıldarmca, ilgili hakim veya mahkemeden alma-
calc bir kararla, gerektiği kadar numune birlik deposunda ah-
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SUÇ tŞYASI konularak, jandarma birlik komutarih ğmca, Kara Kuvvetleri
YÖNETMELİĞi Komutanlığı ordonat ve mühimmat birlik depolar ına teslim

olunur.

Özel düzenleme bulunmayan lüllerde, elkonulan nakil
vasıtalar ı, muhafaza edilmek üzere mahallin en büyük mal-
memurluğuna yukarıdaki usuller dairesince teslim edilir.

Paras ı emanete alınan kimseye verilen makbuzla ilgili
işlemler

Madde 11 - Emanet memuru, emanete paras ı alman
kimseye verilen makbuzun tarih ye say ısmı kasa defterinin
tahsilat hanesine günü gününe iş ler ve defterin dü şünceler
hanesinde de esas defterinin kay ıt numaras ı gösterilir.

Paraların bankaya yatırılmas ı işlemleri

Madde 12 - Emanet memuru, miktar ı ne olursa olsun
kasa defterine kaydettiği memleket dahilinde tedavül eden
ve aynen muhafazas ı gerekmeyen paralar ı, suç eşyas ı esas
defterinin kapt numarasııu da belirtmek suretiyle, Cu ıhhuri-
yet başsavcılığı adalet emanet dairesi adma faiz getirecek bir
hesap ile milli bankalardan birine ayr ı ayrı yatırır. Bu hesapta
emanet kayıt numaras ı gösterilir.

Hesaptan para çekilmesi, Cumhuriyet savc ısmm havale-
sini içeren onaylanımş bir yazı ile mümkündür.

Bankaya yatınlmış olan paraların faizlerine ili şkin
esaslar

Madde 13-12 nci maddeye göre bankaya yat ırılan para-
larm faizleri, anapara ile birlikte bu Yönetmeli ğin iade veya
müsadereye ilişkin hükümlerine tabidir.
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Hükmün kesinleşmesinden önce iadesine veya elden SUÇ E ŞYASI

ç ıkarılmas ına karar verilen suç eşyas ına ilişkin işlemler	 YÖNETMEL İĞİ

Madde 14 - Cunhuriyet savc ıs ı, lükim veya mahkeme
tarafmdan emanet eşyasmın iadesine veya elden çıkar ı lma-
sına ilişkin verilen kararlar, dosyadaki emanet makbuzu ile
birlikte en geç iki gün içerisinde Cumhuriyet başsavc ılığına
tevdi edilir.

Cumhuriyet başsavc ılığmca bu kararlar, suç e şyasmm
iadesi ya da elden çıkarılmasın ı temin amac ıyla emanet me-
murluğuna gönderilir.

Suç eşyas ın ın iadesine veya elden ç ıkarılmasına, teminat
ya da rayiç degerinindenmesi karşılığında karar verilmiş
ise, bunun mahallin en büyük malmemurluğuna yatırıldığı-
na dair makbuz ya da belge evraka eklenir.

Emanet memuru, bu kararların tarih ve numaralar ı ile
niteliklerini suç e şyas ı esas defterindeki özel sütunlarına işler
ve kararları kartonlar ında saklar.

Müsaderesine veya sahibine iadesir ıe karar verilmiş
suç eşyasına ilişkin işlemler

Madde 15 - Mahkemelerce, emanet eşyasının müsadere-
sine veya sahibine ladesine ili şkin kesinleşen karar örnekle-
Hnden biri, dosyadaki emanet makbuzu ile birlikte bir hafta
içerisinde Cumhuriyet başsavc ı lığına tevdi edilir.

Müteakip iş lemler suç eşyas ınm tasfiyesinin gerçekle şti-
rilmesi amac ıyla 14 üncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkra-
1 art gereğince yerine getirilir.
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SUÇ EŞYASI	 Tedavül etmeyen paralarla suç e şyası ve kazanç müsa-
yöNEıMEGi deresinin konusunu oluşturan malvarh ğı değerleri hakhn

da verilen müsadere ve iade kararlar ının yerine getirilmem
sine ilişkin işlemler

Madde 16- Tedavül etmeyen paralarla suç eşyası ve mal-
varliğı değerleri hakkmda verilen müsadere ve iade kararlar ı
aşağıdaki şekilde yerine getirilir:

a) Sahibine iadesine karar verilen eşya, kimliğini ispatla-
maya yeterli bir belgeye dayanilarak suç e şyası esas defterin-
deki kayıt hanesine, imza, mühür veya parmak izi aimmak
suretiyle sahibine, yasal temsilcisine veya vekiline teslim olu-
nur.	 -

b) Bu işlemler, Cumhuriyet savc ısmm huzurunda yerine
getirilir ve esas defterine Cumhuriyet savc ısı, emanet memu-
runun imzalan ile şerh verilir.

c) Eşyanm verileceği yer resmi bir kurulu ş ise, yaz ı ile o
dairenin amirine yahut yetkili memuruna alınd ı karşıliğmda
teslim edilir.

d) İadesine karar verilen suç eşyası, yabancı uyruklu bir
kimseye ait ise, müracaatı hAlinde kendisine veya yabancmm
uyruğu bulunduğu devletin sefaret veya konsolosluklarma
gönderilir. Belgesi kartonunda saklan ır.

e) Emanete alınmakla birlikte mahiyetleri itibar ıyla mü-
sadereye konu edilemeyen eşyalar, yargılama sonunda veri-
len bu yöndeki karar do ğrultusunda, ilgili dosyasmda delil
olarak muhafaza edilmek üzere mahkemesine gönderilir.
Mahkemeden alinacak aimdı yazısmm gün ve say ısı suç eş-
yası esas defterine işlenmek suretiyle, kayd ı kapatıldıktan
sonra alındı yazıs ı kartonda saklanır.
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Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere el ko- SUÇ EŞYASt

nulamadığı veya merciine teslim edilmediği hAllerde, bun- YÖNETMELiG
larm karşılığın oluşturan değerlerin müsaderesine ilişkin
verilen kesinleşmiş karar örneği mahkemesince doğrudan	 -
bulunduğu yerin en büyük malmemurluğuna gönderilir.
Bu kararlar ın infaz ı, 21/07/1953 tarihli ve 6183 say ılı Amme
Alacaklar ınm Tahsil Usulü Hakk ında Kanun hükümlerine
göre yapılır.

g) Müsaderesine karar verilen uyu şturucu maddeler-
le ilgili işlemler, 21/11/1982 tarihli ve 17875 say ılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 2313 say ılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkmdaki Kanunun Uygulanmasma ilişkin Yö-
netmelik ve 4/5/1988 tarihli ve 19804 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan İ-İaşhaşm Ekimi, Kontrolü, Toplanmas ı, Değer-
lendirilmesi, imhas ı, Satınalınmas ı, Satılmas ı, ihracı ve ithali
Hakkında Yönetmelilc hükümlerine göre yap ılır.

h) Müsaderesine karar verilen ve bu Yönetmeli ğin 10
uncu maddesinde sayılan eşyalar hakkında, 15/2/1984 tarih-
li ve 18313 say ıl ı Resmi Gazete'de yay ımlanan Mahkemelerce
Zoralimma Karar Verilen veya Güvenlik Kuvvetlerince Her-
hangi Bir Şekilde Ele Geçirilen Ateşli Silah, Mermi, Her Türlü
Patlayıc ı Madde, B ıçak, Kesici ve Oldürücü Alet İle Benzerle-
rinin Milli Savunma Bakanl ığma Teslimi İşlerine Ait Yönet-
melik hükümlerine göre i ş lem yapılır.

ı) Müsaderesine karar verilen diğer bilumum eşya, ma-
hallin en büyük malmemurluğuna veya ilgileri dolay ıs ıyla ait
olduğu dairelere gönderilir.

Bu maddeye göre yapılacak teslim işlemleri sonucun-
da, ilgili merci ve dairelerden alınacak almd ı yazısının gün
ve sayıları suç eşyas ı esas defterine yaz ılmak suretiyle kay-
d ı kapatıld ıktan sonra sözü geçen aimd ı yazıları kartonunda
saklanr.
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SUÇ E ŞYASI	 Bankaya yatınimış paraların müsadere ve iadesine iliş-
YÔNETMEiGi 	 kin işlemler

Madde 17 - Bankaya yahr ılmış olan para hakkında veri-
len müsadere ve iade kararlar ı aşağıdaki şekilde yerine geti-
rilir:

a) Paranın sahibine iadesi, ilgilinin müracaatı halinde
Cumhuriyet başsavc ı lığınca bu hususta bankaya yazılacak
yazı üzerine banka tarafından yap ılır, karşılığında gönderile-
cek dekonta istinaden reddiyat makbuzu düzenlenerek kayd ı
kapatılır.

b) Müsadere halinde, yine reddiyat makbuzu düzenlene-
rek, para, imza karşılığında mahallin en büyük malmemurlu-

na yatırılır; alınacak makbuzun numaras ı, suç eşyası esas
•defterindeki özel hanesine işaret edilir ve makbuzlar karta-
nunda saklanır.

Suç eşyas ı ve malvarlığı değerleri ile ilğili işlem sonuç-
larının takibi

Madde 18 - Suç eşyası ve malvarl ığı değerleri ile ilgili
işlem sonuçlar ının araştırılmas ı, takibi ve kontrolü aşağıdaki
şekilde yerine getirilir:

a) Emanet memuru, emanet dairesine teslimi tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde, hakkmda herhangi bir karar veril-
memiş olan eşya veya paralar ı, ilgili mahkemeden sorulmak
üzere, Cumhuriyet başsavcı lığı soruş turma veya esas defteri
sayısını ihtiva eden bir yaz ı ile Cumhuriyet başsavc ı lığına bil-
dirir. Mahkme yaz ı işleri müdürü ile Cumhuriyet ba şsavc ı l ı-
ğı yazı işleri müdürü en geç onbeş gün içinde bu eşya ve pa-
ralarm ilgili bulundukları iş veya davalarm karara ba ğlanıp
bağlanmad ıklarını, hakkmda bir karar verilmiş ise, kararın
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bir suretini de eklemek suretiyle ayn ı yoldan durumu emanet SUÇ E ŞYASI
memurlüğuna bildirirler.	 YÖNEJMFL İ Ö İ

b) ilgili olduklar ı iş veya davalar karara bağlanınış olup
da eşya, mal varliğı değerleri veya paralar hakkmda müsa-
dere yahut iadeye ilişkin bir karar verilmemiş olduğunun
anlaşılmas ı hMinde, ilgilisi veya Cumhuriyet savc ıs ı, davayı
gören ya da görmeye yetkili mahkemeden eşya, malvarliğı
değerleri ve paralar hakkında bir karar verilmesini ister.

c) Müsaderesine, iadesine ya da elden ç ıkarılmasına ka-
rar verilen eşyanm tür, cins, nitelik, marka, say ı ve sair vas ıf-
larmda tereddüt doğduğu takdirde, Cumhuriyet savc ıs ı ilgili
mahkemeden bu konuda ek bir karar verilmesini ister; müte-
akip işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre yap ılır.

d) Merciine teslim edilmeyen ve derdest bulunan dava-
larla ilgili suç eşyasın ın, y ıl sonlarında esas defterine ve bu
deftere eklenecek listelere, emanet s ıra numarası gösterilmek
suretiyle devirleri yap ılır. Daha sonra tasfiye edildiğinde, bu
listelerle defter kay ıtlarma bu hususta şerh verilir.

Ulusal Yargı Ağı Projesinin (IJYAP) uygulanmasma
başlan ılan emanet memurluklar ında bu Yönetmeliğe göre
tutulan defterler ve kartonlar bir y ı ll ık deneme süresinin biti-
minden sonra kaldırılır. Ancak bu defter ve kartonlarla ayn ı
özellikleri taşıyan raporlar (bilgisayar ç ıkülar ı) buna mahsus
kartonlarda muhafaza edilir.

Sahipleri tarafından alınmayan eşya hakkında yap ıla-
cak işlemler

Madde 19 - Geri verilmesine karar verilmiş olup da so-
nuçları aç ıklanan usulüne uygun meşruhatlı tebligata rağmen
sahipleri tarafından bir ay içinde alınmayan veya kendilerine
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SUÇ EŞYASI tebligat yapılamayan kimselere ait eşya en geç iki ay içeri-

YÖNETMELi Ğİ sinde satılarak bedeli milli bankalardan birinde ilgiisi adma
aç ılacak faizli bir hesaba yatırılir. Satışa karar verecek merci
suç eşyasının bulunduğu yer sulh ceza hakimidir.

Satışm şekli ve satış için emanet memuru yanında kim-
lerin görevlendirildiği kararda gösterilir. Satış için yapılan
bütün masraflar satış bedelinden karşılan ır.

Satılacak suç eşyas ınm değerinin, satış masraflar ını kar-
şılamayacağının bu işlemler sırasında anlaşılması halinde,
satışa karar veren hakimin karar ı üzerine 21 inci madde uya-
rmca işlem yapılır.

Gaip veya ölmüş olanlara ait suç eşyası

Madde 20- İadesine karar verilmiş olup da sahibi ölmü ş
veya hakkında gaiplik kararı alınmış bulunanlara ait eşya,
yetkili sulh hukuk hakimli ğine tevdi olunur.

Değeri olmayan şyanm imhas ı işlemleri

Madde 21 - İadesine karar verilmiş olup da yap ılan teb-
ligata rağmen sahipleri tarafından 19 urıcu maddede yazılı
süre içerisinde alinmayan veya kendilerine tebligat yap ıla-
mayan kimselere ait olan ve ekonomik değeri bulunmayan
eşyan ın, Cumhuriyet savcrs ı başkanlığında, emanet memuru
ve iki zabıt katibinden oluşan komisyonca imhasma karar
verilir. imha, komisyon huzurunda yap ılır ve buna dair bir
tutanak tanzim olunur.

Birinci fıkrada belirtilen imha komisyonuna hangi zab ıt
katiplerinin katılacağı, adalet komisyonlarmca, bulunmayan
yerlerde kıdemli hakim tarafından belirlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	 SUÇ E ŞYASI

Çeşitli ve Son Hükümler	
YÖNETMaİĞ

Adalet emanet dairesinde tutulacak defterler

Madde 22 - Emanet dairesinde aşağıda yazıl ı defterler
tutulur:

a) Suç eşyası esas defteri,

b) Kasa defteri,

c) Muhabere defteri,

d) Zimmet defteri.

Bu defterlerin içerdi ği sütuıılar,tahsis amaçlarma uygun
şekilde eksiksiz olarak işlenir.

Cumhuriyet başsavcılığmm uygun görmesiyle, uyuştu-
rucu madde, k ıymetli eşya, para ve malvarlığı değerleri ile
ateşli silAhlara ilişkin suç eşyas ı hakkmda ayr ı ayrı numara-
landırılmak suretiyle suç eşyas ı esas defteri tııtulabilir.

Suç eşyas ı esas ve kasa defterleri takvim y ılına göre tu-
tulur.

Adalet emanet dairelerinde tutulacak defterlerin örnek-
leri, Bakanl ıkça tespit edilerek bast ırılır ve dağıtılır.

Adalet emanet dairesinde tutulacak kartonlar

Madde 23 - Emanet dairesinde a şağıda yazdı kartonlar
tutulur:

a) Suç eşyasuıın müsaderesine dair kararlar kartonu,
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SUÇ [ŞYASI	 b) Suç eşyasmın elden ç ıkarılmas ına, iadesine dair karar-
YÖNErMELİĞİ 	 lar kartonu,

c) Emanet makbuzlarmuı saklanmas ına dair karton,

d) Müsaderesiiıe karar verilen mal varl ığı değerleri ve
paraların mahaliin en büyük malnıemurluğuna yatınldığma
dair makbuzlar kartonu,

e) Yazışmaların saklanacağı karton.

Adalet müfettişlerince yap ılacak denetim

Madde 24 - Adalet Müfettişleri teftiş s ıras ında, suç eş-
yasmm alınmas ı, saklanmas ı, iadesi, müsaderesi ve tasfiyesi
işlemlerinde, bu ve ilgili diğer Yönetmelik hükümlerine uyu-
lup uyulinadığm ı incelerler.	 -

Sayıştay Denetimi

Madde 25 - Emanet memurları, Ayniyat Talimatname-
sinin 58 inci maddesi gere ğince, her takvim y ılı sonunda he-
saplarını, evrak ı müsbiteleri ile Sayıştay'a gönderirler.

Yollanıalar

Madde 26 - Mevzuatta, yürürlükten kald ırılan
26/10/1971 tarihli ve 13998 say ıl ı Resmi Gazete'de yay ımla-
nan Suç Eşyas ı Yönetmeliğine yap ılan yollamalar, bu Yönet-
meliğin, ilgili hükümlerin kar şılığın ı oluş turan maddelerine
yap ılmış say ılır.
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-	 Yürürlükten kaldınlan mevzuat	 SUÇ E ŞYASI

Madde 27 - 26/10/1971 tarihli ve 13998 say ılı Resmi YONETMELIG İ
Gazete'de yayımlanan Suç Eşyas ı Yönetmeliği yürürlükten
kald ınimıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeli ğin yürürlüğe girdi-
ğe tarih itibarıyla Cumhuriyet ba şsavc ı lığı zaptolunan eşya
defterinde ve emanet memurluğu esas defterinde kayd ı ol-
mayan, üzerinde herhangi bir soru şturma veya kovu ştur-
ma ile ilgisini gösteren etiket ya da yaz ı bulunmayan ve
yap ılan tüm inceleme ve ara ştırmalara rağmen sahibi tespit
edilemeyen suç eşyalarınm tür, nitelik, miktar ve sair evsa-
bn gösteren listeleri Cumhuriyet savc ıs ı ve emanet memuru
tarafmdan hazırlanır. Bu listeler o yer adliyesinde herkesin
görebileceği bir yerde onbe ş gün süreyle as ı l ır. Ask ı süresini
müteakip, üzerinde herhangi bir hak talep edilmeyen e şya-
larm, sulh ceza lükimli ğinden almacak karar doğrultusunda
bu Yönetmelik hükümlerine göre tasfiyesi gerçekle ştirilir. Bu
işlemler, Yönetmeli ğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı
ay içerisinde tamamlan ır.

Bu Yönetmeli ğin yürürlü ğe girdiği tarihten önce ban-
kaya yatırılmış olan paralar ın faiz ve ikramiyelerine ili ş-
kin iş lemler, yürürlükten kald ı r ı lan Suç Eşyas ı Yönetmeli-
ğinin 14 üncü maddesi uyar ınca sonuçland ır ıhr.

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmelik yay ımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme

Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakan ı
yürütür.
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B İRİ NCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve ilkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmehic;

a) 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayı lı Polis Vazife ve SelAhi-
yet Kanununun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803
sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 5
inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 say ı l ı Devlet İstihba-
rat Hizmetleri ve Milli istihbarat Te şkilatı Kanununun 6 nc ı
maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 say ılı Ceza Muhakeme-
si Kanununun 135 inci maddesi ile belirlenen çerçevede tele-
komünikasyon yoluyla yap ılan iletişimin tespiti, dinlenmesi,
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda aimmas ına iliş-
kin usul ve esaslarm belirlenmesi,

b)Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınm kuruluş, gö-
rev ve yetkilerinin düzenlenmesi,

Amac ıyla hazırlanmıştır.
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ELEKOMÜN İ KASYON	 Hukuki dayanak
YO tU YİA YA P1 LAN Madde 2- Bu Yönetmelik, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say ı l ı

ILUJ İŞİMIN TESPiT İ, Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayd ı
İ iNLENMESLS İ NYAL Kanunun ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 say ılı

B İ LG İ LER İ N İN Kanunun-6 nc ı maddesi ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 say ıli
)EĞERLEND İ R İ LMES İ Kanunun 135 inci maddesine dayan ılarak hazırlanmıştır,

VE KAYDA

ALINMASINA

DA İ R USUL VE

ESASLAR İ LE

ELEKOMÜN İ KASYON

İ LETİŞİM

BAŞ KAN U Ğ IN İ N

(URULU Ş, GÖREV VE

YETK İ lER İ HAKKINDA

YÖNEİMEI İ K

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
.4> t.

a) Arama: Haberleşmeye imkan tanıyan kamuya açık bir
telekomünikasyon hizmeti yoluyla kurulan ba ğlantıyı,

b) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanmı,

c) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

d) Cecikmesinde sakınca bulunan hal: Derhal işlem ya-
pılmadığı takdirde suçun iz, eser, emare ve delillerinin kay-
bolmas ı veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptana-
maması olasılığının ortaya ç ıkması halini,

e) iletişimin dinlenmesi ve kayda almmas ı: Telekomüni-
kasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konu şmalar ile diğer
her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kay-
da alınmasına yönelik işlemleri,

f) iletişimin tespih: iletişimin içeriğine müdahale etme-
den iletişim araçlarmm diğer iletişim araçlanyla kurdu ğu ile-
tiş inıe ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin
tespit edilmesine yönelik işlemleri,

g) İlgili kurum: İlgisine göre Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarliğmı, Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire-
si Başkanhğmı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Baş-
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kanliğmı veya 5271 sayılı Kanun kapsammda yetkilendiril-
miş birimleri,

h) işletmeci: Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi de
dahil olmak üzere, Kurum ile yap ılan görev sözleşmesi, imti-
yaz sözleşmesi, Kurumdan alman telekomünikasyon ruhsat ı
veya genel izin uyarınca telekomünikasyon hizmetleri yürü-
ten ve telekomünikasyon alt yap ısı işleten şirketleri,

i) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

j) Kurum Başkanı: Telekomünikasyon Kurumu Başkanı-
nı,

k) Sinyal bilgisi: Bir şebekede haberleşmenin iletimi veya
faturalama amac ıyla işlenen her türlü veriyi,

1) Telekomünikasyon: Her türlü işaret, semboL ses ve gö-
rüntünün ve elektrik sinyallerine dönüştürülebilen her türlü
yerinin kablo, telsiz, optik, elektrik; manyetik, elektromanye-
tik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletiın sistemle-
ri vas ıtas ıyla iletilmesi, gönderilmesi ve al ınmasmı,

İfade eder.

ilkeler

Madde 4- Haberleşmenirı gizliliği esastır.

Bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller dışmda hiç
kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini
tespit edemez, dinleyemez, sinyal bilgilerini de ğerlendire-
mez ve kayda alamaz.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen faaliyetler
çerçevesinde elde edilen kayıtlar ve bilgiler, Yönetmelikte ve.
4/7/1934 tarihli ve 2559 saplı Kanunun ek 7 nci maddesi,

rELtKDMÜNiKAsyo
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10/3/1983 tarihli ve 2803 say ı l ı Kanunun ek 5 inci maddesi.
1/11/1983 tarihli ve 2937 say ı l ı Kanunun 6 nc ı maddesi ile
4/12/ 2004 tarihli ve 5271 say ı l ı Kanunun 135 inci maddesin-
de belirtilen amaçlar ve usul d ışında kullan ılamaz.

• Elde edilen bilgi, belge ve kayıtlarm saklanmas ında ve
korunmasmda gizlilik esast ır.

İ KİNCİ BÖLÜM

Suçun Önlenmesine Yönelik veya İstihbari Amaçlı
Tedbirlere Dair Usul ve Esaslar

2559 sayı lı Kanun gereğince yap ılacak işlemler

• Madde 5-2559 sayıl ı Kanunun ek 7 nci maddesinin birin-
ci fıkrasmda belirtilen görevlerirı yerine getirilmesine yönelik
olarak, 5271 say ılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk
suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci f ıkrasınm (a) / (b) ve
(c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesinin önlenmesi ama-
c ıyla verilen hakim kararlar ı ile gecilcmesirıde sak ınca bulu-
nan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi
Başkan ı tarafından verilen yazıli emirler, gere ğinin icras ı için
teknik uzmana havale edilir.

Bu Yönetmeliğe ayk ırıliğı tespit edilen talepler, noksan-
liklarm giderilmesi için Emniyet Genel Müdürlü ğü İstihbarat
Dairesi Başkanlığına iade edilir.

2803 sayılı Kanun gereğince yap ılacak işlemler

Madde 6- 2803 say ıl ı Kanunun 7 nci maddesinin (a) ben-
dine ilişkin görevleri yerine getirirken önleyici ve koruyucu
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tedbirleri almak üzere, sadece kendi sorumluluk alan ında,
5271 sayıh Ceza Muhakemesj Kanununun, casusluk suçla-
rı hariç, 250 nci maddesinin birinci fılcrasmm (a) , (b) ve (c)
bentlerinde yazıli suçlarm işlenmesinin önlenmesi amac ıyla
verilen hakim kararlar ı ile gecikmesinde sak ınca bulunan
hallerde Jandarma Genel Komutan ı veya İstihbarat Başkan
tarafından verilen yazıl ı emirler, gereğinin icrası için teknik
uzmana havale edilir.

Bu Yönetmeliğe aykırılığı tespit edilen talepler, noksa ıı-
lıklarm giderilmesi için Jandarma Genel Komutanh ğı Istihba-
rat Başkanlığına iade edilir.

2937 saydı Kanun gereğince yap ılacak işlemler

Madde 7- 2937 say ılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayı-
lan görevlerin yerine getirilmesi amac ıyla Anayasanın 2 nci
maddesinde belirtilen temel niteliklere ve demokratik hukuk
devletine yönelik ciddi bir.tehlikenin varl ığı halinde Devlet
güvenliğinin sağlanmas ı, casusluk faaliyetlerinin ortaya ç ıka-
rılması, Devlet s ırrmın ifşasmm tespiti ve terörist faaliyetlerin
önlenmesine ilişkin olarak verilen hakim kararları ile gecik-
mesinde sakınca bulunan hallerde Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarı veya yardımcıs ı tarafından verilen yazılı emirler,
gereğinin icras ı için teknik uzmana havale edilir.

Bu Yönetmeliğe aykırıliğı tespit edilen talepler, noksan-
lıklann giderilmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarl ı-
ğına iade edilir.

Yazdı emir

Madde 8- Gedilcmesinde sakınca bulunan hallerde; Milli
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı veya yard ımc ısı, Emniyet Genel

TUEKOMÜNSYOI
YOLUYLA YAPIL4N
IIJ İŞ iMiN IESPiJi,

D İNLENMESi SNYA!
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ikri ş iM
BAŞ KAN LI Ğİ N İ N
KURUEU Ş, 6REV VE
YEIKILER İ HAKKINDA
YÖN ETMFUK

885



Ceza Muhakemesi Kanunu

ELEKOMÜN İ VASYON Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanı ve Jandarma Genel
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Karar ve yaz ılı emirlerde belirtilmesi gerekli hususlar

Madde 9- iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgileri-
nin değerlendirilmesi ve kayda ahnmas ına dair hakim kara-
rında ve yetkili merciler tarafmdan verilen yaz ı l ı emirlerde;

a) Hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim
aracmm türü, kullandığı telefon numaralar ı veya iletişim
bağlantısmı tespite imkan veren kodundan belirlenebilenler,

b) Tedbirin türü, kapsam ı ve süresi,

c) Tedbire başvurulmasm ı gerektiren nedenler,

Belirtilir.

Kararlar en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre ayn ı usul-
le üçer ay ı geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzat ılabilir.
Ancak, terör örgütlerinin faaliyeti çerçevesinde devam eden
tehlikelere ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, hakim ta-
rafmdan üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit
defalar uzatılmas ına karar verilebilir.

Karar veya yazdı emrin uygulanmas ı

Madde 10- Hakim kararları ve yazılı emirler işletmecile-
re gönderilmez. Kararlar ile yap ılan inceleme sonucunda bu
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Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilen yazılı emirler, ilgili
kurum görevlileri ve Başkanlık çalışanları arac ıliğıyla teknik
uzmanın nezaretinde yerine getirilir.

işlemin başlatıldığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

Bu Yönetmeliğe aykırı biçimde verilen yaz ılı emirler ye-
rine getirilmez.

Kayıtların yok edilmesi

Madde 11- Hakim kararları ile yazılı emirler hakkındaki
gelişmeler ilgili kurum tarafmdan derhal Ba şkanliğa bildiri-
lir.

Uygulanan tedbirin sona ermesi, gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde verilen yazılı emir hakkında hakim tarafın-
dan aksine karar verilmesi ya da yazil ı emir hakkında yirmi-
dört saat içinde hakim onay ımn al ınamamas ı hallerinde, ka-
rann veya yazılı emrin uygulanmasına Başkanlık tarafından
derhal son verilir.

Dinlemenin içeriğine ilişkin kayıtlar Başkanın ve ilgili
kurumların en üst amirinin denetimi alt ında en geç on gün
içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tır-
tanak denetimlerde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
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Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince İletişimin
Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin
Değerlendirilmesi ve Kayda Al ınması

iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda al ınmas ı ve sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi

Madde 12- Bir suç dolay ıs ıyla yap ılan soruşturma ve
kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebep-
lerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkan ının
bulunmaması durumunda, hakim veya gecikmesinde sak ın-
ca bulunan hallerde Cumhuriyet savc ıs ın ın kararıyla şüpheli
veya sanığm telekomünikasyon yoluyla ileti şimi tespit edi-
lebilir, dinlenebiir, kayda al ınabilir ve sinyal bilgileri değer-
lendirilebilir. Cumhuriyet savc ıs ı, kararmı derhal hakiınin
onayma sunar ve hakim, kararın ı en geç yirmidört saat içinde
verir. Sürenin dolnıas ı veya hakim tarafmdan aksine karar
verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savc ıs ı tarafmdan der-
hal kald ırılir.

Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle
aras ındaki iletişimi kayda almamaz. Kayda alma gerçekle ş-
tikten sonra bu durumun anla şılmas ı halinde, alınan kay ıtlar
derhal yok edilir.

Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen su-
çun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, ileti-
şim aracının türü, telefon numaras ı veya iletişim bağlantısım
tespite imkan veren kodu, tedbirin türü, kapsam ı ve süresi
belirtilhr.

Tedbir karar ı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir
defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hakim
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bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar
uzatılmas ına karar verebilir.

Şüpheli veya san ığın yakalanbilmesi için, mobil telefo-
nun yeri, hakim veya gecikmesinde sak ınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savc ısmın kararına istirıaden tespit edilebilir. Bu
hususa ilişkin olarak verilen kararda, mobil telefon numaras ı
ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay
için yap ılabilir; bu süre, bir defa daha uzat ılabilir.

Bu madde hükümlerine göre alman karar ve yap ılan iş-
lemler, tedbir süresince gizli tutulur.

Sınırlan

Madde 13- 12 nci madde kapsamında ilehşimin dinlen-
mesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin de ğerlendirilmesi,
ancak aş ağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakç ılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82,83),

3. İşkence (madde 94, 95),

4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

5. Çocuklar ın cinsel istismar ı (madde 103),

6. Uyuşturucu veya uyar ıcı madde imal ve ticareti (mad-
de 188),

7. Parada sahtecilik (madde 197),

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve seki-
zinci fıkralar hariç, madde 220),
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9. Fuhuş (madde 227, fıkra 3),

10. ihaleye fesat karış tırma (madde 235),

11.Rüşvet (madde 252),

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
(madde 282),

13.Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sa ğ-
lama (madde 315),

14.Devlet S ırlar ına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,
329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçlar ı,

b) Ateşli Silahlar ve B ıçaklar ile Diğer Aletler Hakkmda
Kanunda tanımlanan silah kaçakç ı lığı (madde 12) suçları,

c) BankacılIk Kanununun 160 mci maddesinin birinci,
ikinci ve üçüncü f ıkralarmda tan ımlanan zimmet suçu,

d) Kaçakç ılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve ha-
pis cezasını gerektiren suçlar,

e) Kültür ve Tabiat Varl ıklarmı Koruma Kanurninun 68
ve 74 üncü maddelerinde tan ımlanan suçlar.

Kararların yerine getirilmesi

Madde 14-12 nci maddeye göre verilecek kararlar, Cum-
huriyet savcısı veya görevlendirece ği adli kolluk görevlileri
tarafından Başkanlığa iletilir. Kararlar işletmecilere gönderil-
mez. Söz konusu kararlar ilgili kurum görevlileri ve Ba şkan-
l ık çalış anları arac ı liğiyla teknik uzman ın nezaretinde yerine
getirilir.

İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi ya-
panm kimliği bir tutanakla saptan ır.

890



Ceza Muhakemesi Kanunu

JELEKOMÜN İ ISYON

YOLUYtA YAPILAN

i ıiri ş MiN IESMTi>

DiNLENMFSi, S İ NYAL

B İ LG İ LER İ N İ N

DE Ğ ERLENDIRILMESI

VE KAYDA

AUNA%INA

DAIR USUL VE

ESASLAR ILE

TELEKOMÜN İ KASYON

İ LEJ İŞİ M

BAŞ KAN LI Ğİ N İ N

KU RU Eli Ş , GOREV VE

YEtKiLER İ HAKKINDA

YÖN ErMEL İ K

Kayıtların yok edilmesi

Madde 15- Uygulanan tedbirin sona ermesi, karar ın
uygulanmas ı sırasında şüpheli hakkında kovuş turmaya yer
olnıadığma dair karar verilmesi ya da gecikmesinde sakm-
ca bulunan hallerde Cumhuriyet savc ıs ı tarafından verilen
kararlar hakkında hakim tarafmdan aksine karar verilmesi
halinde, tedbirin kald ırıldığı Cumhuriyet savc ıs ı tarafından
-derhal Başkanlığa bildirilir.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen karar, süresi İçeri-
sinde hakim tarafından onaylanarak Ba şkanlığa gönderilme-
miş ise kararın uygulanmasma Başkanlık tarafından derhal
son verilir.

Yap ılan tespit veya dinlemeye ilişkin kay ıtlar, 26 nc ı
maddede belirtilen yetkili ve görevli mahkeme nezdindeki
Cumhuiyet savc ısmm denetimi altmda en geç on gün içinde
yok edilerek durum bir tiıtanakla tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanlığın Görev ve Yetkileri, Uzmanlar,
ilgili Kurum Temsilcileri

Kuruluş

Madde 16- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Tele-
komünikasyon Kurumu bünyesinde do ğrudan Kurum Baş-
kanına bağh olarak faaliyet gösterir.

Başkanlık, Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile teknik
uzman, hukukçu uzman ve idari uzmandan oluşur.
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Başkanlikta, Başkanm görüşü doğrultusunda Kurum
Başkanı tarafından Kurum içinden veya Kurum d ışmdan ye-
teri kadar teknik, hukukçu ve idari personel görevlerıdirilir.

Başkanlikta, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanli ğınm ilgili birimle-
rinden birer temsilci bulündurulur. Bu temsilciler Ba şkanlık-
taM görevleri esnasmda Ba şkanm talimatlarma ve Başkanlık
tarafmdan belirlenen kurum içi düzenlemelere riayet eder.

Başkanlığrn görevleri

Madde 17- Başkanliğın görevleri şunlardır:

a) 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 say ı l ı Ka-
nunun ek 5 inci maddesi ve 2937 say ıli Kanunun 6 nc ı mad-
desi uyarmca, telekomünikasyon yoluyla yap ılan iletiş imin
tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve
kayda alınmas ına yönelik iş ve işlemleri tek bir merkezden
yürütmek,

b) 5271 say ılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında ya-
pılacak iletiş imin tespiti, dinlenmesi, kayda alınmas ı ve sin-
yal bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri tek
bir merkezden yürütmek,

c) (a) ve (b) bentleri kapsammdaki taleplerin bu Yönet-
meliğe ve diğer ilgili mevzuata uygun olup dlmad ığm ı incele-
mek ve gerektiğinde yetkili mercilere başvuruda bulunmak,

d) (a) ve (b) bentleri uyarınca gerçekleş tirilen işlemler
sonucunda elde edilen verfleri ve bilgileri ilgisine göre Milli
istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, Emniyet Genel Müdürlü-
ğüne ve Jandarma Genel Komutanlığına, talep etmeleri halin-
de mahkemeye ve Cumhuriyet başsavc ı l ıklanna iletmek,
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e) Bu Yönetmelilc çerçevesinde yapılacak tespit, dinleme,
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda aimmas ı faali-
yetlerini olanakl ı kılacak her türlü teknik alt yapının, kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurulu ş lar ve
işletmeciler tarafından kurulmasm ı sağlamak, sağlatmak, ge-
rekli alt yap ıyı kurmayan işletmecilerin cezaland ır ılmas ı yö-
nünde girişimde bulunmak,

f)11 inci maddenin üçüncü fıkrası, 12 nci maddenin ikin-
ci fılcrası ile 15 inci maddenin üçüncü fıkras ı sakli kalmak
kayd ıyla, Başkanlik faaliyetleriyle ilgili olarak kamu kurum
ve kuruluşlar ı ile kamuhizmeti veren kurulu şlar ile işletme-
cilerden gelen her türlü bilgi, belge ve kay ıtlarm bilgi güven-
liği kriterlerine uygun olarak ar şivlenmesini sağlamak,

g) Görev alan ına giren konularla ilgili mevzuatta ulusal
ve uluslararas ı alanda meydana gelen geli şmeleri takip et-
mek,

h) Başkanlık faaliyetleri için yurt içinden ve yurt d ışm-
dan teminine ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, sistem, ya-
zı lım ve donanım ı belirleyerek Kurum Ba şkan ına bildirmek,

i) Başkanlık faaliyetleriyle ilgili olarak talep etti ğinde
derhal Baş bakana bilgi vermek,

j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan

Madde 18- Başkan, Kurum Ba şkanmm teklifi üzerine
Başbakan tarafmdan atanır.

Başkan, Telekomünikasyon Kurulu üyelerinin sahip ol-
duğu özlük haklarına sahiptir.
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Başkan, Başkanlığm genel yönetiminden ye emri altın-
dakilerin faaliyetlerinden do ğrudan Kurum Başkan ına karşı
sorumludur.

Başkanm yoklu ğunda Başkanhğa vekalet edecek uzman,
Başkanm önerisi üzerine Kurum Başkanı tarafmdan belirle-
nir.

Başkanın görevkri

Madde 19- Ba şkanm görevleri şunlardır:
a) Başkanlığı temsil etmek; Başkanlığm, Kurum ve diğer

kamu kurum ve kurulu şları, kamu hizmeti veren kuruluşlar
ve iş letmeciler ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek,

b) Başkanlığın etkin ve verimli çah şmasmı sağlamak,

c) Başkanlıkta görevli bulunan ilgili kurum temsilcileri-
nin çalışmalar ı hakkmda ilgili kuruma y ılda en az bir defa
yaz ılı olarak bilgi vermek, ilgili kurum temsilcilerinin, Baş-
kanlığın etkin ve verimli çal ışmas ın ı aksatacak tutum ve dav-
ranışlarmı tespit ettiğinde, ilgili kuruma bilgi vererek de ğişti-
rilmesini sağlamak,

d) Teknik, hukukçu ve idari uzmanlar ile ilgili kurum
temsilcileri aras ında ç ıkabilecek görev ve yetki sorunlar ını
çözmek,

e) Diğer kurumlarla koordinasyonu sa ğlamak,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Flukukçu uzmanın görevleri

Madde 20- Hukukçu uzmanmm görevleri şunlardır:
a) 17 nci maddenin (a) ve (b) bentleri kapsammdaki ta-

leplerin Yönetmeli ğe ve ilgili mevzuata uygun olup olmad ı-
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ğmı kontrol etmek; Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata ayk ırıliğm
veya noksanhklarm tespiti halinde durumu Ba şkana bildir-
mek,

b) Başkanın görevlendirdiği konularla ilgili olarak hu-
kuki görüş bildirmek,

c)Başkanlığm görev alanına giren konularda mevzuata
derlemek, değerlendirmek, değişiklikleri takip ederek zama-
nında Başkan ve ilgilileri bilgilendirmek,

d) Başkanlığm faaliyetleri ile ilgili .yurt içi ve yurt dışı ge-
lişmeleri takip etmek, bunlarm Başkanl ık hizmetlerine yarıs ı-
tılması için önerilerde bulunmak,

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine ge-
tirmek,

Teknik uzmanın görevleri

Madde 21- Teknik uzmamn ın görevleri şunlard ır:

a) 17 nci maddenin (a) ve (b) bentleri kapsam ında kalan
taleplerin Yönetmeli ğe uygun şekilde yerine getirilmesini
sağlamak,

b) Başkanlığm faaliyetleri için gerekli sistemleri olu ştur-
mak, alt yapıyı kurmak, kurdurmak, geliş tirmek, işletmek,
bak ım ve onar ımlarım yapmak veya yaptırmak ve bu alan-
daki teknolojik geli şmeleri takip etmek ve Başkana görüş bil-
dirmek,

c) Aym iletişim hakkmda birden fazla ilgili kurum ta-
rafından hakim karar ı alinmas ı, Cumhuriyet savc ısı kararı
alınması veya yazılı emir verilmesi halinde, taleplerin ayın
anda karşılanarak ilgili kurumlarm her birine gerçek zamanl ı
olarak iletilmesini sağlamak,
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d) ilgili kurumlar ın sisteme kesintisiz, h ızl ı ve gerçek
manlı erişimi için ilgili kurumlarca talep edilecek miktar ve
kapasitede ihtiyaç duyulan noktalar aras ında güvenli ileti şim
alt yap ısm ı kurmak,

e) Kaydedilen ses, faks, veri ve internet dahil her türlü
iletişim bilgilerinin ilgili kurumlara çözümlenmi ş olarak or-
tak formatta ulaştır ılmas ı ve sistemin yirmidört saat esas ına
göre çalışmasını sağlamak,

f) Yap ılan kay ıtları, iletişimin içeriği ve içeriğin dışında
kalan iletişime ait bilgilerle birlikte tedbir devam etti ği sürece
saklamak,

g) Yap ılan kay ıtlar içerisinde kriptolu haberle şmeye rast-
lanılmas ı halinde çözümlenme imkan ı araştırılmak üzere il-
gili kuruma kaydm orijinal halini göndermek, ilgili kurumca
talep edilmesi halinde kripto çözüm mekanizmas ının sisteme
dahil edilmesini sağlamak,

l-ı ) ilgili kurumlara ait kay ıtları, Başkanl ık ve ilgili ku-
rumlann sistem üzerinde gerçekleş tirdikleri her türlü faaliye-
te ait bilgisayar kay ıt ve bilgileri kompartımantasyon ilkeleri
çerçevesinde muhafaza etmek, olu ş turulacak yetki seviyeleri
doğrultusunda ilgili kurumlar ın erişimine açmak,

i) Kurulan ve işletilen sistemlerin, kaydedilen verilerin
güvenliğini sağlamak,

j) Başkanl ık faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü
malzeme, sistem ve donan ımm yurt içi ve yurt dışmdan te-
min edilmesi konularında görü ş bildirmek,

k) Başkanlık için kurulacak ayr ı ve özel bir ağ üzerinden
bilgi akışmm düzenli ve güvenli bir şekilde yapılmasmı sağ-
lamak, ilgili kurumlarca Ba şkanlığa yap ılacak bağlantılarm
güvenliğini sağlamak,
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1) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getir-
mek.

idari uzmanın görevleri

Madde 22- idari uzmanın görevleri şunlardır:

a) 11 inci maddenin üçüncü f ıkras ı, 12 nci maddenin
ikinci fıkrası ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrası sakli kalmak
kayd ıyla Başkanlık faaliyetleriyle ilgili olarak kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kuruluşlar ve işletme-
cilerden gelen tüm bilgi, belge ve kay ıtların bilgi güvenliği
kriterlerine uygun olarak ar şivlenmesini sağlamak,

b) Başkan tarafmdan uygun görülen, Başkanliğm per-
sonel, muhasebe, finansman, lojistik ve ikmal aç ısından her
türlü hizmetlerini yerine getirmek amac ıyla Kurumun ilgili
birimleriyle koordinasyonu sa ğlamak, Başkanlık için ihtiyaç
duyulacak her türlü fiziki güvenlik önlemini almak,

c) Başkanlıkla ilgili evrakm zamanında işleme konulma-
sını sağlamak, evrak hizmetleri ve faaliyetlerini düzenlemek
ve yürütmek,

d) Başkanl ık hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malze-
menin temini hususunda Kurumun ilgili birimleriyle koordi-
nasyonu sağlamak,

e) Başkanlığa gelen yaz ı ve mesajları bilgisayar ortam ı-
na kaydetmek, ilgiisine havale etmek, gerekenleri Ba şkana
sunmak,

k) Başkanlığm faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışı ge-
lişmeleri takip etmek, bunların Başkanlık hizmetlerine yans ı-
tilmas ı için önerilerde bulunmak,
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g) Başkanlikta istihdam edilen personelin hizmet içi
eğitim programlar ını hazırlamak ve yürütmek; personel te-
mininde ilgili kurumlarca güvenlik ara ştırmas ı yap ılmas ını
sağlamak,

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine ge-
tirmek.

ilgili kurum temsilcilerinin görevleri

Madde 23- ilgili kurum temsilcilerinin görevleri şunlar-

dır:

a) 17 nci maddenin birinci fıkrasmın (a) bendi kapsamm-
da kendi kurumlarmdan gelen ve yerine getirilmesi Başkan-
likça uygun görülen kararlar ın, teknik uzman nezaretinde
Başkanlık personeliyle birlikte yürütülmesini sa ğlamak,

b) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine ge-
tirmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Flükümler

Denetleme

Madde 24- Başkanlığın Yönetmelikte yer alan faaliyetler-
le ilgili denetimi, Ba şbakanın özel olarak yetkilendirece ği kiş i

veya komisyon tarafından yapılır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Yönetmelikte yer alan
faaliyetlerle alakah kendi birimlerindeki işlemlerine ilişkin
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denetimi; s ıral ı kurum amirleri, Emniyet Gene! Müdürlüğü
ve İçişleri Bakanhğmm teftiş e!eman!arı ile Başbakanm özel
olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon taraf ından yapılır.

Jandarma Gene! Komutan!ığmm Yönetmelil<te yer alan
faaliyetlerle alakal ı kendi birim!erindeki işlem!erine ilişkin
denetimi; s ıralı kurum amirleri, Jandarma Genel Komutan-
lığı ve Içişleri Bakaıılığmm teftiş elemanları ile Başbakanm
özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafmdan
yap ıhr.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarliğmın Yönetmelikte
yer alan faaliyetlerle alakal ı kendi birimlerindeki işlemlerine
ilişkin denetimi; s ıralı kurum amirleri, Başbakanlık teftiş ele-
manları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya
komisyon tarafından yap ı l ır.

Tutulmas ı gereken defterler

Madde 25- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında;

a) Kay ıt defteri,

b) Zimmet defteri,

c) Denetleme defteri,

ile ihtiyaç duyulan diğer defterler tutulabilir.

11 inci maddenin üçüncü f ıkras ı, 12 nci maddenin ikinci
fılcras ı ile 15 inci maddenin üçüncü fıkras ı saklidır.

Yetkili ve görevli hMcim

Madde 26- Bu Yönetmeli ğin İkinci Bölümü çerçevesinde
iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de ğerlendiril-
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mesi ve kayda alınmas ı konularmda yetkili ve görevli hakim,
ilgili kurumların talepte bulunan biriminin bulundu ğu yer
itibarıyla yetkili olan ve 5271 say ıl ı Kanunun 250 nci madde-
sinin birinci fıkrasına göre kurulan a ğır ceza mahkemesinin
üyesidir.

Bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümü çerçevesinde ileti şi-
min tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin de ğerlendirilmesi
ve kayda almmas ı konularmda yetkili ve görevli hakim, 5271
sayıli Kanun hükümlerine göre belirlenir.

Cezai hükümler

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülen
faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgiler, bu Yönetmeli ğin
dayanağını oluşturan kanunlarda belirtilen amaç ve usul d ı-
şında kullanılamaz. Elde edilen bilgi, belge ve kay ıtların sak-
lanmasmda ve korunmasmda gizlilik ilkesine riayet edilir. Bu
fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında görev s ı-
rasmda veya görevden dolay ı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet
savcılarmca doğrudan soruşturma yap ılır.

17 nci maddenin (e) bendinde belirtilen hususların iş-
letmeciler tarafından yerine getirilmemesi halinde, 5/9/2004
tarihli ve 25574 say ılı Resmi Gazetede yay ımlanan Teleko-
münikasyon Kurumu Taraf ından Işletnıecilere Uygulanacak
idari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkın-
da Yönetmeliic kapsamında gerekli işlemlerin başlatılması
hususu Başkan tarafından Kuruma iletilir ve konu hakkında
talebi yapan ilgili kuruma bilgi verilir.

Geçici Madde 1- Başkanliğın kuruluşu ile ilgili her tür-
lü mal ve hizmet al ımları ile yapmı işleri, ceza ve ihaleler-
den yasaklama işleri hariç 4734 sayd ı Kamu ihale Kanunu ve
4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerinden
muaftır; söz konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işleri
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Ulaştırma Bakanliğmca belirlenecek usul ve esaslara göre y ıl-
rütülür.

Faaliyete geçi ş dönemi uygulamalar ı30'

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 23/7/2006 tarihini geçmemek
üzere; personel ve sistemler yönünden noksanhlçlarmm gi-
derilerek Ba şkanlığm faaliyete geçtiği ve bu durumun Baş-
kanlık tarafından ilgili kurumlara bildirildiği tarihe kadar, bu
Yönetmeliğin 5 inci, 6 na, 7 nci, 10 uncu, 11 inci, 14 üncü ve
15 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaz. An ılan
tarihe kadar, 2559 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi, 2803 sa-
y ıh Kanunun ek 5 inci maddesi ve 2937 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesi hükümleri uyar ınca verilen iletişimin dinlenmesi,
tespiti, sinyal bilgilerinin de ğerlendirilmesi ve kayda al ıruna-
sma dair karar veya yaz ıl ı emirler, telekomünikasyon hizmeti
veren kurum ve kurulu şlar tarafmdan derhal yerine getirilir;
ilgili kurumlarm mevcut sistemlerinin kulian ılnıasma devam
olunur.	 -

Yürürlük

Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu,
11 inci, 14 üncü ve 15 inci maddeleri 23/1/2006 tarihinde, di-
ğer maddeleri yay ım ı tarihinde yürürlü ğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönetmeliiç hükümlerini Başbakan yürü-
tür.

301 Bu geçici madde Yönetmeli ğe, 24.02.2006 tarihli ve 26090 say ıl ı
• RG de yay ımlanan yönetmelik değiş ikliği ile eklenmiştir. Yü-

rürlük maddesi gereğince 23.01.2006 tarihinden geçerli olmak
üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
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MU HAK [MIS
KAVRAMA GÖRE MADDE D İZ İNI
	

KANUNU

KAVRAU GÖRE

KAVRAM	 MADDE NO:
	 MADDE D İl İ N İ

Aç ı kl ığı n kald ı r ı lmas ı hakk ı nda karar

Adalet emanet dairesi

Adalet emanet dairesinde tutulacak detteder

Adalet emanet dairesinde tutulacak kartonlar

Adalet emanet dairesinin özellikleri

Adalet emanet iş lemlerinin denetimi

Adalet emanet memuru

Adli aramada emir verme yetkisi

Adli araman ı n kapsam ı

Adli aramaya karar verme yetkisi

Adli kolluğun delil toplama görevi

Adli kolluğun görevleri

Adli kollu ğun hizmet öncesi ve hizmet içi eğ itimi

Adr kollu ğun olay yerinde ald ığı tedbirlere uyulmamas ı
halinde yetkisi
Adli kolluk görevlileri

Adli kolluk görevlileri hakk ı nda değerlendirme raporu düzen-
lenmesi
Adli kolluk görevlilerinin çal ışma esaslar ı

Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri

Adli kolluk hizmetinin OSavc ı lar ı nca denetimi

Adli kolluk personeli görevlendirilecek yeder

CMK 184

SEY4

SEY22

SEY 23

SEY4 İ3

SEY24,25

SEY 4/2

ADÖAY 7

ADÖAY5

ADÖAY 7

AKI 6/5

AKI 5/a, 6

AKI9

CMK 168

AKI3

CMK 166,
AKI 11
AKI 12

AKY8

AKI 13

AKI 4

/
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CEZA	 Adli kolluk personeline sertifı ka verilmesi

	

MUHAKEMES İ	 Adli koNuk sorumlusunun tan ı m ı
KANUNU

MVR	 RE	
Adli kolluk ve görevi

	

MADDE D İ l İ N İ	 Adli Kolluk Yönetmeliğ i

Adli kotlukla ilgili esaslar

Adri kontrol

Adli kontrol defteri

Adli kontrol defteri

'Adli kontrol karar ı ve hüknı edecek merciler

Adli kontrol karar ı n ı n kald ı r ı lmas ı

Adli kontrol süresinin cezadan indirilememesi

Adli kontrol tedbirlerine uymama üzerine tutuklama karar ı
verilmesi
Adli kontrol yükümlülükleri

Adli kontrol yükümlülüklerinin kayd ı ve takibi

Adli kontrol yükümlülüklerinin türleri

Adli kontrole ili şkin kararlara itiraz

Adli sidl bilgileri verilebilecek kurum ve kurulu ş lar

Adli sicil bilgilerini vermeye yetkili olanlar

Adli sidl bilgilerinin s ı n ı d ı olarak verilmesi

Adli sicil bilgilerinin silinmesi

Adli sidl kay ıtlannda sorgulama yapma yetkisi

Adli sidi kay ı tlar ı n ı n tutulr ı as ı

Adli sidl komisyonu

Adli sidl ve arşiv bilgilerinin gizlili ğ i

Adli sidl ve arşiv bilgilerinin silinmesi

AKY İ O

AKY 3

CMK 164,
YG İY4

CMK 167

AlÇ ı' 5

GMK 109

KHYDY 14

DSKKY87

CMK 110

CMK 111

CMK 109)6

CMK 112

DSKKY 18

DSKKY3 İ

CMK 109/3

CMK 11112, 268

ASK7,ASY9

ASK 8, ASY 10

ASY 14

ASK 9, ASY 11

ASK 13, ASY 15

ASK2

ASK 14

ASK 11

ASK 12,ASY 13
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[[/A

MU HA KE M[ 51

KANUNU

KAVRM46ÖRF

MADDE D İ l İ N İ

Adli sicile bildirilmeyecek kararlar

Adli sicile diğer bilgilerin kaydedilmesi

Adli sicile kaydedilecek bilgiler

Adli sicile kaydedilecek bilgileri göndermekle yükümlü
makamlar
Adli sicile kaydedilecek bilgilerin bildirilme usulü

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler

Ad13 tatil

Adli T ı p Başkanlar Kurulunun olu şumu

Adli T ı p Genel Kurulu

Adli T ı p ihtisas daireleri

Adli T ı p ihtisas kurullar ı

Adli T ı p Kurumu Ba şkan yard ı mc ı lar ı n ı n görevleri

Adli T ı p Kurumu Ba şkan ı n ı n görevleri

Adli T ı p Kurumu Başkanlar Kurulunun görevleri

Adli T ı p Kurumu Grup Başkanl ı klar ı

Adli T ı p Kurumuna analiz için gönderilecek örneklerin amba-
lajlanr ı as ı
Adli T ı p Kurumuna atanma

Adli T ı p Kurumuna materyal gönderme usulü

Adli t ı p Kurumunda bilirkişi dinlenmesi

Adli T ı p Kurumunda olopsi raporu tanzim süresi

Adli T ı p Kurumunda olopsi yap ı lmas ı

Adli T ı p Kurumundan randevu al ı nmas ı

Adli T ı p Kurumunun görevi

Adli T ı p şube müdürlükled

ASY 8

ASK6

ASK4

ASY6

ASY 7

ASK5

CMK 331

ATKK5

ATKK 615

ATKK8, 14,17

ATKK7, 14.16

ATKK 12

ATKK 11

ATKK 13

ATKK9

ATKIJY 19/41

ATKK 26

ATK1JY 1219

ATKK 24,
ATKUY 21

ATKUY 10/b

ATKUY 10/b

ATKUY 19/9

ATKK2

ATKK 10,
ATKUY 18
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CEZA	 Af nedeniyle verilen düşme veya KYOK n ı n lazminal istemeye	 CMK 144/ic

	

MUHAKEMES İ	 etkisi

	

KANUNU	
Ağı r ceza mahkemesinin görevi 	 5320112

	VVR»M GÖRE	 Ağı r cezal ı k işlerde tutukluluk süresi 	 CMK 10212

	

MADDE D İ Z İ N İ	 Ağı r cezal ı k olmayan i şlerde tutukluluk süresi	 CMK 102/1

Aile yükünılülüklerinin yerine gelirilmesine ve nal akan ı n	 DSKKY 27
ödenmesine dair güvence
Ambalal malzemeleri	 DTMGY 16

Ambalaja konulacak evrak 	 DTMGY 17

Ambala] ı n mühürlenmesi 	 DTMGY 18

Ara karalar ı n ı n yerine getirilmesinde sorumluluk 	 KHYDY 85

Arama defteri	 KHYDY 15

Arama emrinde bulunmas ı gereken hususlar	 CMK 11912

Arama karar veya emrinin içeriğ i	 ADÖAY 7/8

Arama karar ı	 CMK 119

Arama s ı ras ı nda arama emrine konu olmayan delil elde 	 ADÖAY 10
edilmesi
Arama sonunda koruma alt ı na al ı nan veya elkonulan eşyan ı n	 CMK 121
mühürlenmesi
Arama sonunda talep üzerine verilecek belgenin içeri ğ i	 ADOAY 12

Arama sonunda verilecek belge 	 CMK 121

Arama lulanağı n ı n içeriğ i	 ADÖAY Il

Arama ve elkoyma s ı ras ı nda ba şka bir suça ili şkin delil elde	 CMK 138/1
edilmesi
Aramada avukat ı n haz ı r bulunmas ı	 CMK 12013

Aramada ele geçirilen e şyan ı n koruma alt ı na al ı nmas ı	 ADÖAY 4, 15

Aramada ele geçirilen e şyan ı n tesliminden kaç ı n ı lmas ı halinde AOÖAY 15/son
disiplin hapsi
Aramada elkonulan belgelerin geri verilmesi 	 CMK 12213

Aramada elkonulan eşyada mülkiyet iddias ı	 CMK 121/2
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CEZA

MUR4KEMES İ

KANUNU

KAVRAU GÖRE

MADDE D7 İ N İ

Aramada haz ı r buluhabilecekler	 -

Arş iv bilgilerinin silinmesi

Asker tan ı klar hakk ı nda zorla getirme karar ı n ı n infaz ı

Askeri mahallerde arama yap ı lmas ı

Askeri mahallerde elkoyma i ş lemi

Asliye ceza mahkemesinin görevi

Avukat bürolar ı nda arama yap ı lmas ı na karar verme yetkisi

Avukat bürolar ı nda arama, elkoyma ve postada elkoyma

Avukat bürosunda bulunan e şyaya elkonulmas ı na karşı ç ı kma

Avukat ı n denetim rapodar ı hakk ı nda bilgi edinme hakk ı

Avukat ı n kanun yollar ı na başvurma hakk ı

Ayni veya şahsi güvence gösterme yükümlülü ğü

Aynlan davalarda yap ı lacak i şlemler

Bağ lant ı kavram ı

Bağ lant ı l ı davalarda giderler

Bağ lant ı l ı suçlarda yetki

Banka hesaplar ı na elkoyman ı n icras ı

Bankaya yat ı r ı tan emanet paran ı n faizi

Bankaya yat ı r ı lan paran ı n müsadere ve iade i ş lemi

Başkan veya hkimin görevi

Beden muayenesi ve Fizik kimli ğ in Tespiti Yönetmeli ğ i

Beden muayenesi ve vücuttan örnek almada ma ğdurun
r ı zas ı n ı n varl ığı
Beden parças ı

Bedenin t ı bbi muayenesi

• CMK 120

ASK 10, ASY 12

CMK43/2

CMK 119/5

CMK 127/6

5320111

CMK 130/1

CMK 130;
ADÖAY13
GMK 130/2

DSKKY6O

CMK 261

CMK 10913h

KHYDY63

CMK8

CMK 326

CMK 16

CMK 128/5

SEY 13

SEY 17

CMK 192

CMK 82

CMK 76/2

BMGiFKTY3

BMG İ FKTY3
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CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRAMA GÖRE

MADDE D İİİ N İ

Belge veya k ğı Ilar ı inceleme yetkisi

Belgelerin geri istenmesi halinde yap ı lacak i ş lem

Belirlenen baz ı yerlere gidememe veya ancak baz ı yerlere
gidebilme yükümlülüğü
Belirlenen çevre s ı n ı rlar ı d ışı na ç ı kmama yükümlülü ğü

Belirlenen kiş i ve kurulu şlarla ilişki kurmama yükümlülü ğü

Belirlenen yerlere belirtilen süreler içinde başvurma yüküm-
lülüğü
Belirli mercilerin ça ğ r ı lar ı na uyma yükümlülüğü

Belirli yerlere ba şvurma yükümlülüğü

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan
yasaklanma yapt ı r ı m ı n ı n yerine getirilmesi
Belli hak ve yetkinin kullan ı lmas ı n ı n yasaklanmas ı güvenlik
tedbirinin infaz ı
Beraat veya ceza verilmesine yer olmad ığı karar ı verilmesi
hğ linde gider
Bilgi alman ı n tan ı m ı

Bilgi istek fışi ve düzenlenmesi

Bilgi isteme

Bilgisayar kay ı tlar ı n ı n saklanmas ı

Bilgisayar, bilgisayar külükleri ve verilerin saklanmas ı

Bilgisayariarda, bilgisayar programlar ı nda ve kütüklerinde
arama, kopyalama
ve elkoyma
Bilirkişi atama karar ı ve incelemelerin yürütülmesi

Bilirki ş i gider ve ücreti

Bilirki ş i listelerinin ilan ı

Bilirki ş i listelerinin yenilenmesi

Bilirkiş i listesinde yer almak için başvuru usulü ve ba ş vuru
dilekçesi
Bilirkişi listesinden ç ı kar ı lma sebepleri

CMK 122;
ADÖAY 16
KHYDY84

DSKKY .29

DSKKY28

DSKKY3O

DSKKY2O

CMK 109/3c

CMK 10913b

DSKKY33

DSKK'39

CMK 327

YG İ Y4

ASY 3,7

CMK332

KHYDY 88

SEY9/2

CMK 134;
ADÖAY İ 7

CMK66

CMK72

BLDHY 11

BLDHY 14

BLDI-IY 7,8

BLDRY 12
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BLDHY 13

BLDHYB

CMK64

CMK 67/6

CMK67

CMK 67/5

CMK62

CMK 6415,6;
BLDI-IY 10
BLDHY 5

CMK6S

BLDHY 9

CMK7O

CMK63

CMK7 İ

CMK 66/2

CMK64/2

CMK69

CMK66/4

CMK 146/7

CMK 6417

CMK 316

CMK 160

CMK 189

CMK 255

CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRAMA GÖRE

MADDE DON!

Bilirkişi lislesinden ç ı kar ı lma usulü

Bilirkiş i listesine kbul şartlar ı

Bilirkişi olarak atanabilecekler

Bilirkiş i raporu hakk ı nda uzman raporu al ı nmas ı

Bilirkiş i raporu, uzman niülalaas ı

Bilirkiş i raporunu incelemek üzere taraflara süre verilmesi

Bilirkiş ilere uygulanacak hükümler

Bilirkiş ilerin yemin etmeleri

Bilirkişiliğe başvuru için ilan

Bilirkişiliğ i kabul yükümlülüğü

Bilirkişilik için yap ı lan başvurular ı n de ğerlendirilmesi

Bilirkiş ilikten çekinme, bilirki ş i olarak dinlenemeyenler

BilirI<iş inin atanmas ı

Bilirkiş inin ça ğ r ı ld ığı halde gelmemesi veya görevini yapma-
mas ı
Bitirkiş inin değ i ş tirilmesi

Bilirkişinin liste d ışı ndan seçilmesi

Bilirkişinin reddi

Bilirkiş inin uzmandan bilgi almas ı

Bilirkişinin zorla getirilmesi

Bilirkiş iye yaz ı l ı olarak yemin verilmesi

Bir suça dayanan 'enileme istemlerinin kabulü ko şullar ı

Bir suçun iş lendiğini öğ renen Cumhuriyet savc ı s ı n ı n görevi

Birden çok Cumhuriyet sav ı s ı ve avukat ı n duru şmaya
kat ı lmas ı
Birden çok fail bulunmas ı halinde uzlaşma
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CEZA	 Birden çok ma ğduru bulunan suçlarda uzla ş ma

	

MUHAKEMESi 	 Birleş lirilen davalarda yap ı lacak işlemler
KANUNU

	

VRM%A GÖRE	
Biyoloji ihtisas dairesinin görevi

	

tMFDE D İ Z İ N İ 	 Bozma karar ı ndan sonra dosyan ı n mahkeme esas defterine
kayd ı
Bölge adliye mahkemeleri, Cumhuriyet ba şsavc ı l ı klar ı ve
adalet komisyonlar ı n ı n Denetimi
Bölge adliye mahkemelerinin görevleri

Bölge adliye mahkemelerinin kurulu şu

Bölge adliye mahkemelerinin olu şumu

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri

Bölge adliye mahkemesi ba şkan ve üyelerinin i ş ledikleri
suçlardan dolay ı
soruşturma ve kovuşturnı a usulü
Bölge adliye mahkemesi ba şkan, daire ba şkan ı ve üyelerinin
nitelikleri ve atanmalar ı
Bölge adliye mahkemesi ba şkan ı n ı n görevleri

Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kurulu

Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kurulunun görevleri

Bölge adliye mahkemesi ba şkanl ığı

Bölge adliye mahkğmesi ceza dairelerinin görevleri

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba şsavc ı l ığı

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba şsavc ı s ı ve savc ı lar ı n
nitelikleri ve atanmalar ı
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba şsavc ı s ı n ı n görevleri

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc ı lar ı n ı n görevleri

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc ı s ı n ı n görvi

Bölge adliye mahkemesi Daire ba şkanlar ı n ı n görevleri

CMK 253/7

KHYDY 62

ATKK 20,AT-
KUY 13

KHYDY61

5235148

5235133

5235125

5235126

5235131

5235/42

5235/47

5235143

5235/34

5235/28

5235/35

5235/27

5235/37

5235/30

5235144

5 235/40

5 235/4 1

CMK 278

5235/38
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Bölge adliye mahkemesi daireleri

Bölge adliye mahkemesi dairelerinin toplanma ve karar verme
nisab ı
Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri

Bölge adliye mahkemesi yaz ı iş leri müdürlükleri

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovu şturma

Bölge adliye mahkemesine istek üzerine atama yap ı lmas ı

C. Ba şsavc ı l ığı nda tutulacak dosya ve karton türleri

C.Başsavc ı l ığı nda tutulacak defterlerin türleri

Cerrahi müdahale

Cesetlerin Adli T ı p Kurumuna gönderilme usulü

Cesetlerin kimliklendkilmesi

Ceza fiş inin tan ı m ı ve düzenlenmesi

Ceza karamamesi ile sonuçlanm ış , fakat kesinleşmemi ş
davalar
Ceza mahkemeleri

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi

Ceza mahkemelerinin kurulu ş u

Ceza mahkemelerinin yarg ı çevresi

Ceza muhakemesi kanununa yap ı lan yollamalar

Ceza Muhakemesi Kanununu yürütmek görev ve yetkisi

Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlük tarihi

Cezan ı n ertelenmesi halinde yarg ı lama gideri

Cezan ı n ertelenmesinde rehberin görevi

Cezan ı n konulta infaz ı ile ilgili iş lemler

CMK n ı n 102. maddesinin ağı r cezal ı k suğar bak ı m ı ndan
yürüdük tarihi

5235129
	

(EtA

5235/46
	 MU HAK E M E S

KANUNU
5235/39
	

KAVRAMA GÖRE

5235/32
	

MADDE D İ L İ N İ

CMK 280

5235/45

KHYDY28

KHYDY 9

BMG İFKÜ 3

ATKUY 10/d

ATKUY 10/c, i

ASY3,7

5320/10

5235/8

CMK 218

523519

5235/15

5320/3

CMK 335

CMK 334

CMK 325/2

DSKKY48

DSKKY3B

5320/12
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CEZA	 CMK n ı n uygulama alan ı

	

MUHAKEMES İ	 CMK nun yürürlüğe girmesinden önce aç ı lm ış olan davalarda

	

KANUNU	 şahsi hak talepleri

	

K&VRMM GÖRE 	 CMK yürürlü ğe girmeden önce yap ı lm ış olan usule ilişkin

	

MADDE BiliNi 	
i ş lemler ve kararlar
CMUK göre adi ve acele itiraza tabi kararlara kar şı kanun yolu
uygulamas ı
CMUK na göre verilmiş olan g ı yabi tutuklama kararlar ı n ı n
niteliğ i
CMUK nun yürürlükte olan hükümleri (Temyiz ve Karar
Düzeltme)
Cumhuriyet ba şsavc ı vekilinin görevleri

Cumhuriyet Ba şsavc ı l ığı na yap ı lan tebligat

Cumhuriyet ba şsavc ı l ığı n ı n görevleri

Cumhuriyet ba şsavc ı l ığı n ı n kurulu ş u

Cumhuriyet Ba şsavc ı l ı klar ı n ı n kesinleş miş hükümleri adli sicile
gönderme görevi
Cumhuriyet başsavc ı s ı n ı n görevjeri

Cumhuriyet savc ı lar ı n ı n adli kolluğa emir vermesi

Cumhuriyet savc ı lann ı n yetkisi

Cumhuriyet savc ı s ı haz ı r olmaks ı z ı n arama yap ı lmas ı

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n arama emri vermesi

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n başvuru sonucunun kapsam ı

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n değerlendirme raporu yetkisi

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n elkoyma yetkisi

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n görev ve yetkileri

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n görevi

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n görevleri

Cumhuriyet savc ı s ı n ı n karar ı na ifiraz

5320/4-1

53201Gm. 1

53201 4.2

5320/7

532015

532018

5235/19

CMK 38

5235/17

5235/16

ASY 6

5235/16

AKY 5

5235/21

CMK 119/4

CMK 119/1,

CMK 265

CMK 166,
Mü' 11

CMK 127/1

CMK 161

CMK 160

5 235/2 0

CMK 173
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Cumhuriyet savc ı s ı n ı n tutuklama karar ı n ı n geri al ı nmas ı n ı
istemesi
Cumhuriyet savc ı s ı n ı n tutukluyu serbest b ı rakmas ı

Çağ r ı lan tan ı klar ı n ad ve adreslerinin san ığa ve Cumhuriyet
savc ı s ı na bildirilmesi
Çağ r ı lara ve kontrol tedbirine uyma yükümlülü ğü

Çağ r ı tmas ı reddedilen tan ığı n ve uzman ki ş inin doğ rudan
mahkemeye getirilmesi
Çağ r ı ya uymayan tan ı klar

Çocuğa kelepçe tak ı lmas ı

Çocuğa uygulanacak denetim plan ı ve raporu

Çocuğun ailesinin ekonomik durumu

Çocuğun duru şma salonundan ç ı kar ı lmas ı
Çocu ğun duru şmadan bağışı k tutulmas ı
Çocu ğ un gözalt ı nda tutulmas ı

Çocuğun ifadesinin al ı nmas ı

Çocuğun nakli

Çocuğun sorgusu
Çocu ğun temsilcisinin denetim raporlar ı hakk ı nda bilgi edinme
hakk ı
Çocuğ un tutuklanmas ı
Çocu ğun yakalanmas ı

Çocuk bürosu

Çocuk hakk ı nda adli kontrol
Çocuk hakk ı nda duru ş ma
Çocuk hakk ı nda kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi
Çocuk hakk ı nda kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi halinde
zamanaşı m ı
Çocuk hakk ı nda kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi karar ı -
n ı n sisteme kayd ı
Çocuk hakk ı nda kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi karar ı -
n ı n uygulama koşulu
Çocuk hakk ı nda sosyal inceleme raporu

Çocuk hakk ı nda tedbir uygulanmas ı n ı isteme

CMK 103	 CEZA

MURAKEMES İ
CMK 10312	

KANUNU
CMI< 179	 KAVRM6RE

DSKKY 21	 MADDE D İL İ N İ

CMK 178

CMK44

ÇKI< 18

DSKKY58

ÇKK 19/1 son

ÇKK22/3
ÇKK22/3
ÇKI< 16

ÇKK 1512

ÇKI< 18

ÇKK 2212
DSKKY 60

ÇKK2O
YAGAY 19

ÇKK 29,36

ÇKK2O
ÇKK22
ÇKK 19

ÇKK 19/3

ÇKI< 19/4

ÇKK 19/2

DSKKY57

ÇKK 15/3
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CEZA	 Çocuk hakk ı nda tutuklama yasağı

	

MUHAKEMESi	 Çocuk hakk ı ndaki denetimin sona ermesi

	

KANUNU	 Çocuk hakk ı ndaki yarg ı laman ı n bekletilmesi

	

XAVRAIM GÖRE	 Çocuk mahkemelednin görevi
MADDE DlllNl

Çocuk mahkemelenn ı n yarg ı çevresi

Çocuk suçlular hakk ı nda uzlaşma

Çocuklar ı n denetimine ili şkin defter

Çocuklar ı n yetişkinlerle birlikte suç iş lemesi

Dan ışma Kurulunun görevleri

Dan ışma Kurulunun oluşumu

Dava dağı t ı m kartonu

Dava dosyalar ı

Dava dosyalar ı n ı n düzenlenmesi

Davalar ı n bideştirilerek aç ı lmas ı

Davalann birleş tirilmesi mecburlyeti

Davan ı n nakli

Davaya yeniden bakacak mahkemenin i şlemleri

Dedektörle kontrol

Deftederin düzeni

Deftederin numaraland ı r ı lmas ı

Değeri olmayan eşyan ı n imhas ı

Değ i ş ik işler defteri

Değ i ş ik işler karlonu

Delil ve olay ı n geç bildirilmesi

Delilin tan ı m ı

ÇKK 21
DSKKY59

ÇKK 17)2

ÇKK26

ÇKK27

ÇKK24

DSKKY82

ÇKK İ 7

DSKK67

DSKKY66

KHYDY73

KHYDY67

KHYDY 80

CMK9

ÇKK 17/3

CMK 19

CMK 307

ADAÖAY21 a-d

KF{YDYS8

KHYDYS7

SEY2I

KHYDY53

KHYDY 42, 69

CMK 207

DTMGY 3
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CEZA

MUHAKEMES İ
XM1UNU-

YVRWM GÖRE

MAODE D İ /iNi

Delilleri takdir yetkisi

Delillerin ambalajianmas ı

Delillerin ilgili yerlere gönderilmesi

Delillerin muhafazas ı

Delillerin ortaya konulmas ı ve reddi

Delillerin tart ışı lmas ı

Delillerin toplanmas ı	 -

Denenı alt ı na alma karar ı ile denetimli serbestlik görevlisinin
belirlenmesi
Denellmli serbestlik daire ba şkanl ığı ve görevleri

Denemli serbestlik defteri

Denelimli serbestlik defteri

Denetimli serbestlik denetim raporu

Denetimli serbestlik görevlisinin görevleri

Denetimli serbestlik hizmet personeline ilişkin mali hükümler

Denetimli serbesilik hizmetlerinde di ğer kurumlar ı n görevleri,
teşvik ve iş birliğ i
Denetimli serbestiik hizmetlerinde gönüllü çal ışanlar

Denetinıli serbestlik iş lemlerinin elektronik ortamda kayda
al ı nmas ı
Denetimli serbestlik şube müdürlü ğü demirbaş eşya defteri

Denetimli serbestlik şube müdürlüğü ve büro personelinin
disiplin ve sicil işlemleri
Denetimli serbesliik şube müdürlüğü ve büro personelinin
eğ itimi
Denelimli serbesliik şube müdürlüğü ve büro personelinin k ı l ı k
ve k ı yafeti
Denelimli serbesliik şube müdürlü ğü ve büro personelinin
özlük i şleri
Denetimli serbestlik şube müdürlü ğü ve görevleri

CMK 217

DTMGY 15

DTMGY 20

DTMGY 14

CMK 206

CMK 216

CMK 320

DSKKY53

DSKKY 9110

KHYDY 13

DSKKY 61

DSKFÜ'43

DSKKY 54

DSKKY79

DSKKY78

DSKKY75

DSKKY 103

DSKKY92

DSKKY72

DSKKY77

DSKIC'( 73

DSKKY 71

DSKKY 11,12
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DSKKY68

DSKKY 74

DSKKY69

DSKKY65

DSKKY65

DSKKY76

DSKKY65

DSKKY 14

DSKKY 15

DSKICY 16

DSKKY 13

DSKKY94

DSKKY93

DSKKY9B- 100

DSKKY 104

DSKKY 70

DSKKY 101

DSKKY 105

DSKKY 65

DSKKY 102

KHYDY 3

CMK 15

	

[?A	 Denetimli serbestlik şube müdürlü ğü veya büro bulunmama-

	

MUHAKEMES İ	 s ı h ğ linde yerine getirme

	

NUNU	
Denetimli serbestlik şube müdürlü ğü veya büro personelinin
atama ve nakil i şlemleri

	

KAVRAM GORE	 Denetimli serbestlik şube müdürlüğü y ı ll ı k i ş program ı ve

	

MADDE DiliNi	 projeleri ile çal ışma raporlar ı n ı n haz ı rlanmas ı
Denetimli serbestlik şube müdürlüğünce haz ı rlanan rapor
nedeniyle ş ikyet
Denetimli serbestlik şube müdürlüğünce haz ı rlanan rapora
itiraz
Denetimli serbeallik şube müdürlüğünün denetimi

Denetimli serbesdik şube müdürlüğünün idari nitelikteki
kararlar ı na itiraz
Denetimli serbesllik şube müdürlü ğünün kovu ştumı a evresin-
deki görevler
Denetimli serbesliik şube müdürlü ğünün kovu şturma evresin-
den sonraki görevleri
Denetimli serbestlik şube müdürlüğünün sal ı verme sonras ı
görevleri
Denetimli serbestlik şube müdürlüğünün soru şturma evresin-
deki görevleri
Denetimli serbestlik şube müdürlükleri defterlerinin düzeni

Denetimli serbestlik şube müdürlükleri defterlerinin numara-
land ı rı lmas ı
Denelimli aerbeatiik şube müdürlüklerinde Tutulacak kartonlar

Denelimli serbestlik şube müdürlüklerinde yaz ış ma usulü

Denelimli serbestlik uygulamas ı yla ilgili bildirim

Denetimli serbestlik yükümlüled hakk ı nda dosyalama i ş lemi

Denelimli serbestlikle ilgili defterlerle bas ı l ı evrak ı n temini

Denetimli serbestlikle ilgili hükmün yorumunda veya yerine
getirilmesinde tereddüt
Denetimli serbeatlikle ilgili tutanak ve di ğer yaz ı l ı kağıtlarda
uyulmas ı gereken esaslar
Denetleme kartonu

Deniz, hava ve demiryolu ta şı tlar ı nda veya bu ta şı tlarla
iş lenen suçlarda yetki
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CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

K4VRMGRE

MADDE D İ Z İ N

Devlet s ı rr ı niteliğ indeki bilgilerle ilgili tan ı kl ı k

D ış beden muayenesi

Diğer adli ekspertiz kurumlar ı

Diğer ceza mahkemelerinin görevi

Diğer kanunlarda yer alan suçlarda uzlaşt ı nna

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örnek al ı nmas ı

Diğer kişilerie ilgili arama

Diğer koltuk birimlerinin adli kolluk görevi

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulmas ı

Direnme yasa ğı

Disiplin hapsi

Doğ rudan soru yöneltme

Dosya üzerinde ön inceleme

Duruşma günleri defteri

Duru şma haz ı rl ığı

Duru şma listesi

Duruşma s ı ras ı nda işlenen suç hakk ı nda işlem

Duruşma tutanağı

Duruşma tutanağı n ı n baş l ığı

Duruşma tutanağı n ı n düzenlenmesi ve imzalanmas ı

Duruşma tutanağı n ı n içeri ğ i

Duruşma tutanağı n ı n ispat gücü

Duru şma yap ı lrnaks ı z ı n yenileme isteminin incelenmesi

Duru şmada bilirkiş inin aç ı klamas ı

CMK47

BMGiFKTY

ATKK3I

5320/13

CMK 253/2

CMK76,
BMGIFKTY 7,8

CMK 117

CMK 165,
AKY7

CMK 215

CMK 284

CMK 60,
ADÖAY 14
CMK 201

CMK 279

KHYDY 50

CMK 281

KHYDY 81

CMK 205

CMK 219

CMK 220

KHYDY 79

CMK 221

CMK 222

CMK 322

CMK68
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	CEZA	 Duruşmada haz ı r bulunacaklar

	

MUHAXEMESi	 Duru şmada okunmas ı zorunlu belge ve tulanaklar
NUNU

	

RE	
Duru şmada okunmas ı yla yetinilebilecek belgeler

KAVRMACÔ

	

MADDE Dz İ N İ	 Duruşmada okunmayacak belgeler

Duru şmada usul

Duru şmalarda C.Başsavc ı l ığı n ı temsil

Duru şmal ı inceleme

Duruşman ı n aç ı kl ığı

Duru şman ı n ba ş lamas ı

Duru şman ı n sona ermesi ve hüküm

Duru şmaya ara verme

Duyarl ı kap ı dan geçirme

Eğ itim kurumuna devam etme yapt ı r ı m ı n ı n veya yükümlülü ğü-
nün yerine getirilmesi
Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri al ı nmas ı ve belli bir meslek
ve sanat ı yapmaktan yasaklanma seçenek yapt ı r ı m ı n ı n yerine
getirilmesi
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler

Elkonulan eşyan ı n elden ç ı kar ı lmas ı na karar verme usulü

Elkonulan eşyan ı n elden ç ı kar ı lmas ı na karar verme yetkisi

Elkonulan eşyan ı n iadesi

Elkonulan eşyan ı n iadesine karar verme yetkisi

Elkonulan e ş yan ı n muhafzas ı veya elden ç ı kar ı lmas ı

Elkonutan e ş yan ı n rayiç değerini ödeyen ilgiliye teslimi

Elkonulan e ş yan ı n şüpheliye, san ığa veya diğer bir kişiye
teslimi

CMK 188

CMK 209

CMK 211

CMK 210

CMK 300

5320/22

CMK 299

CMK 182

CMK 191

GMK 223

CMK 190

ADÖAY 21

DSKKY32

DSKKY34

CMK 126;
ADÖAY 16
CMK 13213
	 —

CMK 13212

CMK 131;
ADÖAY 16
CMK 130/1

CMK 132

CMK 132)6

CMK 132/5
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Elkonulan gönderilerin ilgilisine teslimi

Elkonulan suç eşyas ı n ı n ambalajianmas ı

Elkonulan suç eşyas ı n ı n kayd ı

Elkonulan ui şturucu maddelerin muhafazas ı

Elkoyma

Elkoyma işlemine maruz kalan zilyedin hakk ı

Elkoyma iş leminin bildirilmesi

CMI< 129/4

SEY5/3

SEY6

UMKUY 1112

CMK 123-132

CMK 127/4

CMK 127/5,
12817.12913

CEZA

MURAKEMES İ
KANUNU

KAVRAMA GÖRE

MADDE D İL İ Ni

Elkoyma karar ı n ı verme yetkisi

Elkoyma kararı n ı n gereklerine ayk ı r ı hareket etmek

Elkoyma karar ı n ı n kendiliğ inden ortadan kalkmas ı

Elkoyman ı n mağdura bildirilmesi

Elkoyman ı n tan ı m ı

Emanet dairesinde saklanmas ı mümkün olmayan veya sak-
lanmas ı sak ı ncal ı eşya
Emanet eşyan ı n iadesi

Emanet eşyan ı n müsaderesi

Emanet memurunun dava sonucunu takip etme görevi

Emanete al ı nan paran ı n banka hesab ı na yat ı r ı lmas ı

Emanete kay ı tl ı suç eşyas ı n ı n başka yerlere gönderilmesi

Eski Mle getirme

Eski bale getirme dilekçesi

Eski bale germe dilekçesi üzerine verilecek karar

Eski bale gedrme süresi içinde istinaf süresinin i ş lemesi

Eski bale getirme süresi içinde temyiz süresinin i ş lemesi

Eşya veya kazanc ı n muhafaza alt ı na al ı nmas ı ve bunlara
elkonulmas ı

CMK 127

CMK 128/8

CM Ki 27/3

SEY5/5

ADÖAY4

SEY9/4

SEY 14,1 5,16

SEY 15,16

SEl 18

SEY 12

SEY 8,10

CMK42

CMK4 İ

CMK 274

CMK 292

CMK4O

CMK 123
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CEZA	 Eşyalar ı x- ray dhaz ı ndan geçirme
MU HA KEM ES İ Etkin pişmanl ı k halinde hükmedilen güvenlik tedbirinin infaz ı

KANUNU

	

GÖRE	
Fezleke kartonu

KAVWM 

	

MADDE D İ Ni	 Firar eden ki ş inin tekrar yakalanmas ı amac ı yla arama

Fizik ihtisas dairesinin görevi

Fizik kimliğ in tespiti

Fizik kimliğ in tespitine yönelik kay ı tlar ı n yok edilmesi

Fotoğ raf çekme

Fuhuş yap ı lan yederin denetimi ve aranmas ı

Gaibe ihtar

Gaibin tan ı m ı ve yap ı labilecek iş lemler

Gaiplere ait suç eşyas ı

Gazino, pavyon, birahane ve benzeri e ğ lence yerlednde
arama
Gazino, pavyon, birahane ve benzeri eğ lence yerlerinin
denetimi ve aranmas ı
Gece vaktinin tan ı m ı

Gece yap ı lacak arama

Gecikmesinde sak ı nca bulunan halin tan ı m ı

Gecikmesinde sak ı nca bulunan hallerde arama

Gecikmesinde sak ı nca bulunan hllerde yetkisiz hakimin
yaptığı işlemler
Gelen evrak ı n havalesi

Genelevledn denetimi ve aranmas ı

Genetik inceleme sonuçlar ı n ı n gizliliğ i

Geniş bağ lant ı sebebiyle birleştirme.

Gizli soru şturmac ı görevlendirilebilecek suçlar

ADÖAY21 a-d

DSKKY4I

KHYDY34

CMI< 116/2

ATKI< 21,
ATKLJY 14
CMK8I

8MGiFKTY 15
CMK8 İ /2

DTMGYB

ADÖAY 18,b, 19

CMK 245

CMK 244

SEY2O

ADÖAY 19

ADÖAY 18/a, 19

TCKB/1 e,
ADÖAY4
CMK 118

ADÖAY 4,
YG1Y4

CMK 118/2

CMK 21

KHYDY7S

ADÖAY 18/b, 19

CMK8O

CMK 11

CMK 139/7
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ULA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRNM Göl

MADDE D İ L İ N'

Gizli soru şturmac ı görevlendirilmesi

Gizli soru şturmac ı n ı n kimliğ inin değ i ş tirilmesi

Gizli soru şturmac ı n ı n yükümlülüğü

Görev

Görev ve yarg ı çevresinin belidenmesi

Görevini yapmayan bilirki ş i hakk ı ndaki iş lem

Görevli olmayan hğkim veya mahkemenin i ş lemleri

Görevsizlik karar ı verilemeyecek hl

Görevsizlik karar ı verilmesi gereken hl ve sonucu

Görevsizlik ve yelkisizlik kartonu

Görevsizlik ve yetkisizlikle gelen dosyalar ı n kayd ı

Görülmekte olan davalar ı n birle ştidlmesi ve ayr ı lmas ı

Gözalt ı

Gözall ı biriminin tan ı m ı

Gözalt ı iş lemle ıinin denetimi

Gözalt ı süresi

Gözalt ı süresinin uzat ı lmas ı

Gözalt ı ve nezarethane sorumlusu

Gözalt ı na alman ı n tan ı m ı

Gözlem alt ı na al ı nacaklar ı n Adli T ı p Kurumuna gönderilmesi
usulü
Gözlem alt ı na al ı nma

Gözlem alt ı na al ı nma karar ı na karşı kanun yolu

Gözlem alt ı na alma nedenleri

Gözlem ihtisas dairesinin görevled

CMK 139

CMI< 13912

CMK 13914,5

CMK3

CMK 250

CMK7 İ

CMK 7

CMK6

CMK5

KRYDY 33

KHYDYGO

CMK 10

CMK 91

YG İ Y4

cMKg2

CMK9I,
YG İY 13

CMK 91/3,
YG İ Y 14
YG İY 4

YGiY4

ATKUY 11/o, ö

CMK 74

CMK 74/4

CMK74/1 veS

ATKI< 18,
ATKUY 11

921



	

CEZA	 Gözlem süresi

	

MUHAKEMES İ	 Güvence
KANUNU

	

KAVRAMA GÖRE	
Güvence gösterme karar ı nda gösterilmesi gereken hususlar

	

/MDOE DiliNi 	 Güvence gösterme zorunlu ğunun amac ı

Güvence yat ı rma yükümlülü ğü

Güvence yat ı rma yükümlülü ğ ü

Güvencenin geri verilmesi

Güvencenin hakim kararı yla mağdur veya nafaka alacakl ı s ı na
verilmesi
Güvenlik aramas ı

Haberleşmede gizlilik ilkesi

Hak ve alacaklara elkoyma karar ı n ı n icras ı

Hakim veya başkan ı n yetkisi

Hkimin çekinmesi ve inceleme mercii

Hkimin davaya bakamayaca ğı haller

Hkimin kararı ve inceleme yap ı lmas ı

Hkimin reddi istemine karar verecek mahkeme

Hkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler

Hapis ile tazyik defteri

Harç ve mahkeme masraf ı tahsil müzekkeresi kartonu

Herkes taraf ı ndan yakalanabilecek olanlar

Hizmetler listesinin olu şturulmas ı

Hukuk uzınan ı n ı n görevi

Hukuka kesin ayk ı r ı l ı k halleri

Hükmün aç ı klanmas ı

CMK 74)3

CMK 113

CMK İİ 3/2

CMK 113/1

CMK 109/3!

DSKKY24

CMK 115

CMK 114

YG İY İ O

İ TDDKY4

CMK 128)7

CMK 203

CMK3O

CMK 22

CMK79

CMK27

CMK24

kHYDY 15

KHYDY 71

CMK 90/1,
YGY 5/3

DSKKY36

ITDDKY 20

CMK 289

CMK 231
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CMK 231254;
ÇKK23

DSKKY 56

CMK 325/2

GMK
23111 2,ÇKK

2317
CMK

231 /13 ,ÇKK
23/8

CMK 23118ÇKK
23/3

CMK 306

CMK 232

CMK 230

CMK 225

CMK 287

CMK 311

CMK 115

BMG İ FKTY 3

CMI< 7515

CMK 125

İ TDDKY 22

CEZA

MUHAKEMES İ
NUNU

KAVRAMA GÖRE

MADDE D İ l İ Ni

Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı

Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı halinde yap ı lacak
i ş lemler
Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı halinde yarg ı lama
gideri
Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı karar ı na karşı kanun
yolu

Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı karar ı n ı n sisteme
kayd ı

Hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri b ı rak ı lmas ı nedeniyle denetimli
serbestlik
Hükmün bozulmas ı n ı n diğer san ı klara etkisi

Hükmün gerekçesi ve hüküm t ı kras ı n ı n içereceğ i hususlar

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar

Hükmün konusu ve suçu de ğeriendirmede mahkemenin
yetkisi
Hükümden önceki karariann temyizi

Hükümlü lehine yarg ı laman ı n yenilenmesi nedenleri

Hükümlülük halinde güvencenin kullan ı lmas ı

İ ç beden muayenesi

İ ç beden muayenesi yap ı lamayacak suçlar

İ çeriğ i Devlet s ı m niteliğ indeki belgelerin mahkemece ince-
lenmesi
Idari uzman ı n görevi

İ ddianame değeriendirme defteri

İ ddianame kartonu

İddianamenin değerlendirilmesi karar ı kartonu

İ ddianamenin iadesi

İ ddianamenin kabulü ve duru şma haz ı rl ığı

KHYDY47

KHYDY 31

KHYDY 66

CMK 174

CMK 175
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CEZA

MUHAtEMES İ
KANUNU

KAVRAM GÖRE

MADDE D İ liNi

İ ddianamenin san ığa tebliğ i ve san ığı n çağnlmas ı

İfade alma ve sorguda yasak usuller

İ fade alman ı n tan ı m ı

İ fade tutanağı n ı n içeriğ i

İ fade ve sorgunun tarz ı

ifade veya sorgu için ça ğ r ı

İ hbar ve ş ikayet

İ hbar ve ş ikayetin şekli

İ hbar ve ş ikayelte bulunulabilecek merciler

Iletişimin Dinlenmesi ve Kayda Al ı nmas ı Yönetmeti ğ ine ayk ı r ı
hareket edilmesi
ileti ş imin dinlenmesi ve kayda al ı nmas ı n ı n tan ı m ı

İ leti ş imin dinlenmesine karar vermeye yetkili hakim

iletiş imin suç önlemeye yönelik veya istihbarat amaçl ı dinlen-
mesi
Iletişimin tespiti Qe dinlenmesi emrinin içeri ğ i

iletiş imin tespiti, dinlenmesi ve kayda al ı nmas ı

Iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda al ı nmas ı hükümlerinin
uygulanabileceğ i suçlar
İ letiş imin tespitinde Kanunlara göre yap ı lacak işlemler

Iletiş imin tespitinin tan ı m ı

Ilgili kurum temsilcisinin görevi

İ lk derece mahkemesi adalet komisyonu

İ nfaz defteri

İ nfaz olunan cezan ı n, diğer cezalar ı n zamanaşı m ı na etkisi

İ nfaza araverme kartonu

CMK 176,
KI-IYDY77
CMK 148,
YG İ Y24
YG İY4

CMK 14711 i

CMK 147,
YG İY23
CMK 145

CMK 158

CMK 15815

CMK 158

İ TDDKY 27

İ TDDKY3e

İ TDDKY26

İ TDDKY 5-il

İTDDKY9

CMK 135,
İTDDKY 12- 14

CMK 135/6,
İ TDDKY 13

İ TDDKY 5,6,7

İ TDDKY3f

İ TDDKY 23

5235/23

KHYDY 13

CMYUK 15

KHYDY35

ıl
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İ nfaz ı n ertelenmesinin veya durdurulmas ı n ı n ceza zamanaşı -
mina etkisi
Infaz ı n geri b ı rak ı lmas ı veya durdurulmas ı

Istenen eşyay ı vermeyenler hakk ı nda yap ı lacak i şlem

İ sticvap

İ stihbarat amaçl ı dinlemede emir verme yetkisi

Istihbari amaçl ı dinleme uygulamas ı na son verme ve kay ıtlar ı n
yok edilmesi
lshbari amaçl ı iletişimin dinlenmesine ili şkin karar ve emirte-
n uygulanmas ı

lstinabe defteri

İ stinaf

istinaf başvurusunun etkisi	 -

İ stinaf defteri

İ stinaf istemi ve süresi

İ stinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi

İ stinaf isteminin tebliği ve cevab ı

İ stinaf kartonu

İ stisnalar

İş arama izin defteri

İş arama izni ile ilgili iş lemler

I ş cetvelleri kartonu

Itiraz olunabilecek kararlar

hiraz usulü ve inceleme mercileri

itiraz ı n Cumhuriyet savc ı s ı na ve karşı tarafa tebliğ i ile incele-
me ve ara şt ı rma yap ı lmas ı
tiraz ı n karann yerine getirilmesinde etkisi

Kabahat eylemleri karar kartonu

5320115.2	 ULA

MU H AK EMF 51
CMK 312	 KANUNU
CMK 124	 KAVRMM GÖRE

KHYDY 78	 MADDE D İ L İ N İ

İ TDDKY8

İ TDDKY 11

İ TDDKY 10

KHYDY 1752

CMK 272

CMK 275

KHYDY54

CMI< 273

CMK 276

CMK 277

KHYDY39

CMK 282

DSKKY 88

DSKKY 37

KHYOY 36, 70

CMK 267

CMK 268

CMK 270

CMK 269

KHYDY32
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([M	 Kabahat eylemled kay ı t defteri

	

MUHAKEMES İ 	 Kaçağın tan ı m ı
KANUNU

	

MVWM GÖRE	
Kaçak eşyan ı n zoral ı m ı

	

MADDE DiliNi	 kaçak e şyaya elkonulmas ı

Kaçakç ı l ı k suçlar ı nda görevli mahkeme

Kaçakç ı l ı k suçlar ı nda önödeme

Kaçakç ı l ı k suçlar ı nda soruş turma ve kovu şturnıa

Kaçakç ı l ı k suçları nda temyiz incelemesi

Kaçakç ı l ı k suçunun önlenmesi i ğn önleme aramas ı

Kad ı n ı n muayenesi

Kalem Hizri,etlerinin yürütülmesi

Kalem memudar ı aras ı nda iş bölümü

Kamu davas ı aç ı ld ı ktan sonra uzlaşma

Kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi karar ı n ı n sisteme kayd ı

Kamu davas ı na kat ı lma

Kamu davas ı n ı açma görevi

Kamu davas ı n ı açmada takdir yetkisi

Kamu davas ı n ı n aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi

Kamu davas ı n ı n aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi h ğlinde yap ı lacak
iş lemler
Kamu davas ı n ı n aç ı lmas ı n ı n ertelenmesi halinde zamana şı m ı

Kamu görevlisi hakk ı nda iş leme konulmayacak ihbar ve
şikayet
Kamu görevlisi hakk ı nda ön inceleme

Kamu görevlisi hakk ı nda ön inceleme yapanlar ı n yetkisi

KHYDY 11

CMK 247

KMK 31/son

KMK 31/2

KMK26

KMK34

KMK 2614

KMK 26/4

ADÖAY2O

CMK77,
YGiY 9/son

BMGIFKTY 11

KHYDYS

KHYDY6

CMK 254

CMK 171)5

CMK 237

CMK 170

CMK 171

CMK 171/2

DSKKY 55

CMK 171/4

448314

4483/5

4483/6
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Kamu görevlisi hakk ı nda soruşturma izni

Kamu görevlisi hakk ı nda soruşturma izni verme süresi

Kamu görevlisi hakk ı nda suç ihbar ı

Kamu görevlisi hakk ı nda vedlen soruşturma izninin kapsam ı

Kamu görevlisi hakk ı ndaki ihbar ve şikayetin nileliğ i

Kamu görevlisi hakk ı ndaki soru şturma iznine ili şkin karadara
karşı kanun yolu
Kamu görevlisinin Mal Beyan ı Kanununa tabi suçlar ı nda yarg ı
mercJ
Kamuya yarad ı bir işte çal ış l ı rma yapt ı r ı m ı veya yükümlülü ğü-
nünintaz ı
Kanun yarar ı na bozma

Kanun yollar ı na başvurma hakk ı

Kanun yotlanna başvuru sonucunda gider

Kanun yolu

Kanun yoluna başvurma halinde yap ı lacak işler

Kanun yoluna başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi

Kanun yolunun belirlenmesinde yan ı lma

Kanuna ayk ı rı koruma tedbiri uygulamas ı nedeniyle tazmin

Kanuni temsilci veya eşin duruşmada haz ı r bulunmas ı

Kanunun kapsam ı

Kapal ı duruşmada bulunabilme

Kapal ı l ı k karar ı n ı n ve nedenlerinin yaz ı lmas ı

Karar

Karar almadan arama yap ı lmas ı

Karar defted

Karar kartonu

4483/3	 CEZA

448317	 MUHAKEMESI

KANUNU
448314	

KAVRAMA GÖRE
448318	 DDE DiliNi

4483/4

4463/9

4483//lo

DSKKY35

CMK 309

CMK 260

CMK 330

CMK 258

KHYDY 87

CMK 266

CMK 264

CMK 141

CMK 155

GMK 1

CMK 187

CMK 186

CMK 271

ADÖAY8

KHYDY 49

KHYDY68
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CEZA	 Karar ve hiikümlerde gerekli oy say ı s ı

	

MUHAKEMES İ	 Kararlar ı n aç ı klanmas ı ve tebli ğ i
KANUNU

KAVPA 	 RE	
Kararlar ı n gerekçeli olmas ı

	

MADDE DiliNi	 Kararlar ı n tebliğe ç ı kar ı lmas ı

Kararlar ı n vedlmesi usulü

Kararlar ı n yedne getirilmesi, ileti ş im içeriklerinin yok edilmesi

Karşı l ı kl ı hakaret hllednde gider

Kat ı lan ı n haklar ı

Kat ı lan ı n kanun yoluna ba şvurmas ı

Kat ı lma usulü

Kat ı lmadan önceki kararlara itiraz

Kat ı lman ı n davaya etkisi

Kat ı lman ı n hükümsüz kalmas ı

Kayy ı m tayini uygulanabilecek suçlar

Kayy ı m tayinine karşı kanun yolu

Kayy ı ma ücret takdiri

Kazanç

Kendisi veya yak ı nlar ı aleyhine tan ı kl ı ktan çekinme

Kendisinin gerçek d ışı beyanla suç iş lediğ ini bildirerek gözal-
t ı na al ı nan veya
tutuklananlar
Keş if

Keş ifte, tan ı k veya bilirkiş inin dnlenmesinde bulunabilecekler

K ı ymetli eşya, para ve kambiyo senetlerinin saklanmas ı

Kimliğ ini ispat edemeyenlerin yakalanmas ı

Kimya ihtisas dairesinin görevi

CMK 224

CMK35

CMK 34

KHYDY8G

CMK33

CMK 137

CMK 328

CMK 239

CMK 242

CMK 238

CMK 241

CMK 240

CMK 243

CMK 133/4

CMK133/3

CMK 133/2

SEY3

CMK48

CMK 14411c

CMK83

CMK84

SEl 9/1

CMK 90/lb,
YG İ Y5/2
ATKK 19,
ATKUY 12

1
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Kilapl ı k defteri

Kolluğun çocuk birimi

Kolluk amirinin emriyle arama

Kolluk amirinin emriyle arama

Kolluk görevlilerinin elkoymas ı

Kolluk görevlilerinin resen yakalayabilecekleri ki ş iler

Konutla arama

Konutla ve diğer kapal ı yerlerde arama

Koruma kurullar ı defteri

Koruma kurullanna başvuru'

Koruma kurullar ı n ı n çal ışma usul ve esaslar ı

Koruma kurullann ı n görevleri

Koruma kurullar ı n ı n oluşumu

Koruma tedbirleri nedeniyle tazminatta uygulanacak kanun
hükümleri
Korumu kunillann ı n idari nitelikteki kararlar ı na itiraz

Kovışturma

Kovuş tumı a aşamas ı nda dosyalar ı n incelenmesi usulü

Kovuşturrnaya yer olmad ığı na dair karar

Kumar oynanan umuma aç ı k yerlerin denetimi ve aranmas ı

KYOK karar kartonu

Lokallerin denetimi ve aranmas ı

Maddi delilin tan ı m ı

Madeni para

Mağdur ile şikyetçinin davete uymamalar ı

KHYOY 18

ÇKK3 İ

ADÖAY 712,3,4

CMK 119/1

CMK 127/1

CMK9O/2,
YGY5

ADÖAY 714

CMK 118/1,
11911

DSKKY91

DSKKY64

DSKKY 63

DSKKY62

DSKKY 61

5 32 0/6

DSKKY6S

CMK 252

KHYDY83

CMK 171, 172

ADÖAY 18/b, 19

KRYDY 30

ADÖAY 18/b, 19

DTMGY3

SMPS İY4

CMK 235

CEZA

MU HAKEM E S

KANUNU

KAVRAU SÜRE

MADDE D İ LiN İ
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CEZA	 Mağdur ile ş ikyetçinin dinlenmesi

	

MUHAKEMES İ	 Mağdur ile ş ikyetçinin haklar ı
IN UNU

	

RE	
Mağdura ait olup elkonulan e şyan ı n iadesi

	

ADD{ D İL İ Ni	 Mağdurun haklann ı n güvence alt ı na al ı nmas ı

MağdunJn zorla getirilmesi

Mahalli adli sicil

Mahkeme esas defteri

Mahkeme esas defterinde y ı l sonu devir i şlemi

Mahkeme esas defterine kay ıt

Mahkeme taraf ı ndan uzla şt ı rma

Mahkeme yaz ı lar ı n ı n gönderilmesi usulü

Mahkemede tutulacak defterlerin türleri

Mahkemede tutulan dosya ve kartonlar ı tutulmas ı esaslar ı

Mahkemede tutulmas ı gereken dosyalar ve karton türleri

Mahkemeterin görevinin belirlenmesinde ilke

Makul şüphe

Merkezi adli sicil

Merkezi ve mahalli adli sicillerin görevleri

Meslek ve sürekli u ğ raşı lar ı sebebiyle tan ı kl ı ktan çekinme

Meslek veya sanat ı n icras ı n ı n yasaklanmas ı ya da sürücü
belgesinin geri al ı nmas ı güvenlik tedbirinin infaz ı
Mobil telefonun yerinin tespiti

Moleküler genetik inceleme

Moleküler genetik inceleme sonuçlar ı n ı n gizliliğ i

Moleküler genetik inceleme yapacak bilirki ş i

CMK 236

CMK 234

CMK 13012

DSKFCY 26

GMK 146/7

ASY 5

KHYDY48

KHYDY 64

KHYDY 59

CMK 254

KHYDYB2

KHYDY46

KHYDY 66- 74

KHYDY65

5320)14

ADÖAY6

ASY 4

ASK3

CMK46

DSKKY4O

CMK 135/4

CMK78
BMGIFKTY

3,12,13
CMKBO

BMGFKTY 14
CMK79/2

930



GIA

MU HA KEM E Si

KANUNU

KAVRAMA GÖRE

MADDE D İ LiN İ

Moleküler genetik incelemeler

Moleküler genetik incelemeye karar verme yetkisi

Morg ihtisas dairesi

Muayene için al ı nacak güvenlik tedbirleri

Muayene raporlar ı n ı n düzenlenmesi

Muayene ve diğer iş lemlere karşı kanun yolu

Muayeneye r ı za göslermeme

Muhabre defteri

Muhabere defteri

Muhabere kartonu

Muhafaza alt ı na alman ı n tan ı m ı

Mübaş irin kalem hizmetlerinde çalışt ı r ı lmas ı

Müdafi görevini yerine getirmedi ğ inde yap ı lacak iş lem

Müdafi haz ı r bulunmaks ı z ı n al ı nan ifade

Müda6 ile görü şme

Müdafı , vekil ve uzlaşt ı r ı c ı ücreti

Müdafiin bürosu ve yerleş im yeri

Müdafı in bürosu ve yerle ş im yerindeki telekomünikasyon
araçlar ı
Müdatiin dosyay ı inceleme yetkisi

Müdaflin görevlendirilmesi

Müdafiin görevlendidimesinde usul

Müdafihik görevinden yasaklanma

Müdahale

CMK78

CMK79/1

ATKUY 10

BMGIFKTY 21

BMGIFKrY 20

CMK 7516, 7615
BMGIFKTY 24
BMG İ FKrY 18

KHYDY 19, 51

DSKKY89

KHYDY75

YGIY4

KHYDY9O

CMK 151

CMK 14814

CMK 154,
YG İY2İ
5320/13

CMK 136

CMK 136

CMK 153,
YG İY22

KI-IYDY 45, 83
GMK 150
YG İY2O
CMK 156

CMK 151

BMGIFKTY 3
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CEZA	 Müddeiname
MUHAKEMES İ Mükerridere ili şkin defter

KANUNU

(AVRAW 	
Mükerrirlere özgü denetin ı li serbestlik tedbirinin infaz ı

hDOF DiliN İ	 Müsadere

Müsadere davas ı nda ba şvuru

Müsadere duru şmas ı ve karar

Müsaderesine karar verilen uyu şturucu maddeler

Müzakerenin yönefimi

Müzakereye kat ı lacak hhkimler

Nafakay ı düzenli ödeyeceğ ine dair güvence verme

Nezarethane i ş lemleri

Nezarethane kay ı t defteri

Nezarethane ve ifade alma odalar ı n ı n denetimi

Nezarethane ve ifade alma odas ı

Nezarethaneye giri ş

Nezarethaneye giri ş ve ç ı k ış rapo ı lan

Olay yeri inceleme tutana ğı

Olay yeri krokisi

Olay yeri plan ı

Olay yerinde al ı nacak tedbirier

Olay yerinde delil arama

Olay yerinde delil toplama

Olay yerine gidiş haz ı ri ığı

Olay yerinin sistematik incelenmesi

Olay ı n tan ı m ı

KHYDY 44

DSKKY83

DSKKYSO

CMK 256, SEY
15,1617
CMK 256

CMK 257

UMKUY 13,14

CMK 228

GMK 227

CMK 10913i

YGIY 11

YG İY İ 2

YGİY 26

YG İY25

YGIY 11/1

YG İY 916-8

DTMGY 11

DTMGY 7

DTMGY9

DTMGY5

ADÖAY 9

OTMGY ia

DTMGY4

DTMGY 6,10

DTMGY3
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Onbeş ya şı ndan küçüklerde kamu davas ı aç ı lmas ı n ı n ede-	 ÇKK 19/5	 CEZA
lenmesi	 MUHAKEMESi
Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde arama	 ADOAY 19

Otel, motel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinin denetimi ve ADÖAY 18/a, 19	 KAVM GÖRI
aranmas ı
Otopsi	 CMI< 87	 MD0EDl1lNl

Otopsi kartonu	 KRYDY 43

Oylar ı n toplanmas ı	 CMK 229

Ödediğ i tazminat nedeniyle Devletin rücu hakk ı	 CMI< 14312,3

Ölmüş kişilere ait suç e şyas ı	 SEY 20

Ölünün gömülmesi için izin verme	 CMK 15912

Ölünün kimliğ ini belirleme ve adIT muayene 	 CMK 86

Öncedbn ödetme	 CMK 114

Önleme aramas ı karan	 ADÖAY 20

Önleme aramas ı n ı n içeriğ i	 ADÖAY 20

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sormas ı	 ADÖAY 21

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri	 ADÖAY 21

Özel kanunlar ı n temyize ili şkin hükümleri	 CMK 285

Özel yemi	 CMK İ 3

Patlay ı c ı ve uyu şturucu maddelerin ambalajlanmas ı	 DTMGY 19

Polisin adli görevinin tan ı m ı	 DTMGY 3

Posta gönderilerine elkoyan kolluk görevlilerinin yetkisi	 CMK 12912

Posta gönde ıilerine elkoyma yetkisi	 CMK 12911,
130/3

Posta gönderisinin avukata ait olmas ı ve elkoymaya kar şı	 CMK 13013
ç ı k ı lmas ı
Postada elkoyma	 CMK 129

Psiko- sosyal yard ı m	 DSKKY 51
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CEZA	 Psiko- sosyal yard ı m defteri

	

MUHAKEMES İ	 Rapor defteri
KANUNU

MMM	
Rapor, belge ve di ğer yaz ı lar ı n okunmas ı

	

MADDE  Ol/ İ N İ	 Reddi istenen lükimin yapabileceğ i iş lemler

Rehber görevlendirilmesi

Rehbedik hizmetlerine ili şkin defter

Re'sen görev karar ı ve görevde uyu şmazl ı k

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve ba şvurulacak kanun
yollar ı
Ret isteminin geri çevrilmesi

Ret isteminin usulü

Sahipleri taraf ı ndan al ı nmayan eşya

Sahte banknot izleme sistemi

Sahte banknot tan ı m ı

Sahte banknollar ı inceleme ve de ğerlendirme yapma yetkisi

Sahte banknoliar ı inceleme yapl ı rmaya yetkili merci

Sahte banknotlar ı izleme sisteminin olu şturulmas ı

Sahte banknotlar ı n imhas ı

Sahte madeni para ve sikke

Sahte madeni para ve sikkelerin imhas ı

Sahte madeni paralar ı izleme sistemi

Sahte para ve değerler üzerinde yap ı lacak incelemeler

Sahteliğ inden şüphelenilen banknotlara kot numaras ı verilme-
si ve kullan ı lmas ı
Sahteliğ inden şüphelenilen banknotlar ı n gönderilme usulü

Sahteliğinden şüphelenilen banknotlarla ilgili ön rapor

DSKKY85

DSKKYB4

CMK 214

CMK29

D5KKY46

DSKKYB6

CMK4

CMK28

CMK3 İ

CMK 26

SEY 19

5320/17
581Y4
SB İY4

SBiY7

SB İY6

581Y9

SB İY 16

SMPS İ DY 4

SMPS İ DY 16

SMPS İ DY
4910,11
CMK73

SB İ Y 12-15

SB İY8

SB İY5
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SMPS İ Y 7

SMPS İ Y 12- 15

SMPS İY 6

SMPS İY 8

CMI< 106

DSKKY45

DSKKY49

CMK 246

CMK 10612

CMK 204

CMK 193

CMK 196

CMK 15512

CMK 194

GMK 197

CMI< 213

CMI< 177

CMI< 108

CMK 290

CMK 195

CMK 325

CMK 199

CMK 198

CMK 283

CEZA

MU HA KE M E 51

KANUNU

KAVRAMA GRE

DDE tI İ 7 İ N İ

Sahteliğ inden şüphelenilen madeni paralar üzerinde inceleme
yapma yetkisi
Sahteliğ inden şüphelenilen madeni paralara kot numaras ı
verilmesi ve kullan ı lmas ı
Sahteliğ inden şüphelenilen madeni paralar ı Darphanede
incelettirme yetkisi
Sahteliğ inden şüphelenilen madeni paralar ı n Darphaneye
gönderilme usulü
Sal ı verilenin yükümlülükleri

Sal ı verilme öncesinde düzenlenecek rapor

Sal ı vermede rehberin görevi

San ığa verilecek güvence belgesi

San ığın adres bildirme yükümlülü ğü

San ığın d ışar ı ç ı kar ı lmas ı

San ığı n duruşmada haz ı r bulunmamas ı

San ığı n duruşmadan bağışı k tutulmas ı

San ığı n eşinin duruşmada haz ı r bulunmas ı

San ığı n mahkemeden uzaklaşmas ı

San ığı n müdafi gönderebilmesi

San ığı n önceki ifadesinin okunmas ı

San ığı n savunma delillerinin toplanmas ı istemi

San ığı n tutukluluk durumunun devam ı n ı n gerekip gerekmeye-
ceğ i karar ı
San ığı n yarar ı na olan kurallara ayk ı r ı l ı k

San ığı n yokluğunda duruşma

San ığı n yükümlülüğü

San ığı n zorla getirilebilmesi

San ı k haz ı r bulunmaks ı z ı n yap ı lan duruşmada eski hale
getirme ko şulu
San ı k lehine başvurma hğ linde verilecek hüküm
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CEZA	 San ı k veya hükümlünün aleyhine yarg ı laman ı n yenilenmesi

	

MUHAKEMES İ	 nedenleri

	

KANUNU	
Sat ı lan emanet e şya

	

KAvwM GÖRE	 Savc ı l ı k esas defteri

	

MADDE DiliNi	 Ses ve görüntü al ı c ı aletlerin kullan ı lmas ı yasağı

Sikke

Silah bulunduramamak ve la şıyamama yükümlülü ğü

Silah bulundutmama ve ta şı mama yükümlülüğü

Sinyal bilgisinin tan ı m ı

Sorgu s ı ras ı nda san ığı n mahkeme salonundan ç ı kar ı labilmesi

Sorgunun tan ı m ı

Soruşturma

Soruşturma defteri

Soruşturma dosyalar ı

Soruşturma evrak ı n ı n incelenmesi

Soru ş turma evresinde bilirki ş inin reddi istemi ve buna kar şı
kanun yolu
Soru ş turma evresinde yap ı lan iş lemlerin tutana ğa bağ lanmas ı

Soru ş turmada Cumhuriyet savc ı s ı n ı n hakim karar ı istemi

Soruşturman ı n gizliliğ i

Soruşturman ı n sulh ceza hkimi taraf ı ndan yap ı lmas ı

Sosyal araşt ı rma raporu

Soy bağın ı n araşt ı nlmas ı

Stajyerlrin kalem i ş lerinde çal ış t ı r ı lmas ı

Suç eşyas ı

Suç eşyas ı esas defteri

CMK 314

5EV 9/4

KHYDY 12

CMK 183

SMPS İ Y 4

DSKKY25

CMI< 109/3g

ITDDKY3k

CMK 200

YG İY4

CMK 251

KHYDY 10

KHYDY29

KHYDY45

CMK 69/3

CMK 169

CMK 162

CMK 157,
YGIY27
CMK 163

DSKKY44

CMK76/3
BMGIFKTY 9

KHYDY 8

SEY 3

KHYDY 21
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CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRAM GÖRE

DDE D İ l İ Ni

Suç e şyas ı na elkoyma tutanağı ve içeri ğ i

Suç kayna ğın ı n araşt ı r ı lmas ı

Suç konusu olmayan e şyan ı n müsaderesi

Suç şüphesi nedeniyle iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda
al ı nmas ı
Suç şüphesi nedeniyle verilen ileti ş imin dinlenmesi karar ı n ı n
yerine gerilmesi
Suç şüphesi nedeniyle yap ı lan iletiş im kay ı tlar ı n ı n yok
edilmesi
Suç şüphesiyle ileti şimin dinlenmesinin s ı n ı rlar ı

Suç uydurma ve iftira gibi hallerde gider

Suça sürüklenen çocuk hakk ı ndasoruşturma merci

Suçun mağduru ile ş ikyetçinin çağı r ı lmas ı

Suçun niteliğ inin değ i şmesi

Suçun şikayete tabi oldu ğunun kovuşturma evresinde anla-
şı lmas ı
Suçüstü halinde ak ı l hastalar ı ve acizlerin yakalanmas ı

Suçüslü halinde arama

Suçüstünün tan ı m ı

Sulh ceza mahkemesinin görevi

Sürelerin hesaplanmas ı

Şahsi davac ı n ı n (CMUK göre aç ı lm ış davada) kat ı lan s ıfat ı n ı
almas ı
Şahsi davada (CMUK göre aç ı lm ış) uzlaşma uygulama
zorunlulu ğu
Şahsi davan ı n kamu davas ı na dönü şmesi

Ş ikayetçinin zorla getirilmesi

Ş ikayele ba ğ l ı suçlarda yakalaman ı n ilgililere bildirilmesi

SEY 5/1

DTMGY 12

CMK 259

TDDKY 12

TDDKY 14

iTDDKY 15

İTDDKY 13

CMK 329

ÇKK 15/1

CMK 233

CMK 226

CMK 158/6

CMK 9013,
YGIY5/4

CMK 118/2

ADÖAY 4

5235/10

CMK39

5 32 0)9

532019

532019

CMK 14617

CMK96,
YG İ Y 5/son
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CEZA 	 Ş ikayetten vazgeçme nedeniyle velen dü şme veya KYOK

	

MUHAKEMESi 	 n ı n tazminat istemeye

	

KANUNU	 Etkisi
-	 Şirket paylar ı na elkoyman ı n icras ı

KAVRW GORE

	

ADOF D İ LiN İ	 Şirket yönetimi için kayy ı m atama yetkisi

Ş irket yönetimi için kayy ı m tayini

Şube müdürlü ğ ü görev plan ı

Şube müdürlü ğ ünün Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili görevleri

Şüpheli ölüm ihbar ı

Şüpheli veya san ığın beden muayenesi ve vücudundan ömek
al ı nmas ı
Şüpheli veya san ığın beden muayenesi ve vücudundan örnek
al ı nmas ı na karar verme
yetkisi
Şüpheli veya san ığın birden fazla olmas ı halinde savunma

Şüpheli veya san ığı n delilledn toplanmas ı n ı isteme hakk ı

Şüpheli veya san ığı n d ış beden muayenesi

Şüpheli veya san ığı n faaliyetleri ve i şyerinin teknik araçlarla
izlenmesi
Şüpheli veya san ığın iç beden muayenesi

Şüpheli veya san ığı n isnad ı öğ renme hakk ı

Şüpheli veya san ığı n kimliğ i ve ki ş isel durumu hakk ı nda bilgi
verme yükümlülüğ ü

ı Şüpheli veya san ığı n müdafi seçme hakk ı

Şüpheli veya san ığın müdaden yararlanma hakk ı

Şüpheli veya san ığı n sal ı verilme istemleri

Şüpheli veya san ığın susma hakk ı

Şüpheli veya san ığı n yak ı nlar ı na haber verme hakk ı

Şüpheli veya san ığı n zorla getirilmesi

CMK 144/lc

CMK 128)6

CMK 133/1

CMK 133,

DSKKY42

DSKKY52

CMK 159

CMK75,
BMG İ FKTY 8

CMK 7611

CMK 152

CMK 147/1

BMGIFKTY 5

CMK 140/1

CMK 75123,4
BMG İ FKTY 4
CMK 147/1 b

CMK 14 7/1 a

CMK 150

CMK 14711 c,
149

CMK 104

CMK 14711 e

CMK 147/id

CMK 146
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CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRW GÖRE

MADDE D İ L İ Ni

Şüpheli veya san ı kla ilgili arama

Şüphelinin adres bildirme yükümlülüğ ü

Şüphelinin veya san ığın müdafı seçimi

Tali karar fışi ve düzenlenmesi

Talimat dağıt ı m kartonu

Tanığa görevinin önemini anlatma

Tan ığ a ilk önce sorulacak hususlar ve tan ığın korunmas ı

Tan ığa öylenecek şeyler ve sorulacak sorular

Tan ığa verilecek tazminat ve giderler,

Tan ığı n duru şma salonundan ayr ı lmas ı

Tan ığı n önceki ifadesinin okunmas ı

Tan ığı n tekrar dinlenmesi

Tan ığı n zorla getirilmesi

Tan ı k ve bilirki şinin dinleneceğ i günün bildirilmesi

Tan ı k ve bilirki şinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri

Taııı klara yemin verilmesi

Tan ı klar ı n çağ r ı lmas ı

Tan ı klar ı n dinlenmesi

Tan ı kl ı ktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi

Tan ı kl ı ktan çekinme

Tan ı kl ı ktan çekinme sebebinin bildirilmesi

Tan ı kl ı ktan çekinme sebeplerinin varl ığı nedeniyle muayene-
den kaç ı nma
Tan ı kl ı klan ve yeminden sebepsiz çekinme

Tan ı mlar

CMK 116 -

CMK 10612

CMK 149, YG İ Y
20

ASY3,7

KHYDY 74

CMK53

CNIK 58

CMK 59

CMK61

CMK 208

CMI< 212

CMK57

CMK43/1,
146)7

CMK 181

CMK 180

CMK54

CMK43

CMKS2

CMK 51

CMK45

CMK 49

CMK 76/4
BMG İ FKTY 10

CMK6O

CMK2
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E?A	 Tarafs ı zi ığı n ı şüpheye dü şürecek sebeplerden dolay ı hkimin

	

MUHAKEMES İ 	 reddi isteminin süresi

	

KANUNU	
Ta şı nmazlara elkoyman ı n icras ı

	

VAVRAM GÖRE	 Ta şı nmaziara hak ve alacaklara elkoyma

	

MADDE DiL İ Ni	 Ta şı nmazlara, hak ve alacaklara elkoyma i ş lemi yap ı labilecek
suçlar
Ta şı nmazlara, hak ve alacaklara elkoyma karar ı verme yetkisi

Ta şı t kullanmama yükümlülüğ ü

Taşı t kullanmaya izin verme

Ta şıtlara elkoyma karar ı n ı n icras ı

Ta şı tlar ı kullanamamak ve sürücü belgesini teslim etmek
yükümlülüğü
Tazminat istemi

Tazminat isteminde bulunma süresi

Tazminat istemine konu olabilecek kararlar ı veren merciledn
görevi
Tazminat isteminin belge eksikli ğ i nedeniyle reddi

Tazminat isteminin ko şullar ı

Tazminat istenebilecek kanuna ayk ı r ı uygulamalar

Tazminat isteyemeyecek ki ş iler

Tazminat karar ı na karşı kanun yolu

Tazminat karar ı n ı n taraflar ı n yokluklannda velmesi

Tazminata karar verecek mahkemenin ara şt ı rma yetkisi

Tazminata karar vermeye yetkili mahkeme

Tazminal ı n geri al ı nmas ı

Tazminat ı n geri al ı nmas ı karar ı na itiraz

Tebligat kadonu

Tebligat usulleri

CMK25

CMK 128/3

CMK 128

CMK 128/2

CMK 128/9

CMK 109/3d

CMK 109/5

CMK 128/4

DSKKY 22

CMK 141

CMK 142/1

CMK 14112

CMK 142/4

CMK 142

CMK 141/1

CMK 144

CMK 142/8

CMK 142/7

CMK 142/6

CMK 142)2

CMK 143

CMK 143/1

KHYDY 41,72

CMK 37
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CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

KAVRAM GÖRE

MADDE Dilimi

Tebligal ve yazış ma usulü

Tedavi amaçl ı müdahale

Tedavi kurumunda geçen adli kontrol süresinin cezadan
mahsubu
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infaz ı ile rehberin
görevi
Tedavi veya muayene tedbirine uyma yükümlülüğü

Tedaviyi kabul etme yükümlülü ğü

Tedavül etmeyen paran ı n ve malvarl ığı değedednin müsade-
resi ve iadesi i ş lemi
TedavıJldeki paran ı n emanete al ı nmas ı

Tedbirlere uymama

TSiiş tavsiye raporlar ı kartonu

Teknik araçlarla izleme

Teknik araçlarla izleme karar ı vdrme yetkisi

Teknik araçlarla izleme karar ı n ı n süresi

Teknik araçlarla izlenebilecek suçlar

Teknik uzman ı n görevi

Telekomünikasyon ileti ş im Ba şkan ı n ı n atanmas ı

Telekomünikasyon ileti şim Ba şkan ı n ı n görevleh

Telekomünikasyon ileti şim Ba şkanl ığı nca tutulmas ı gereken
deflerler
Telekomünikasyon ileti ş im Ba şkanl ığı n ı n denetlenmesi

Telekomünikasyon ileti şim Ba şkanl ığı n ı n görevleh

Telekomünikasyon ileti şim Başkanl ığı n ı n kuruluşu

Telekomünikasyon yoluyla ileti ş imin denetlenmesi s ı ras ı nda
başka suça ilişkin delil
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin dinlenilmesine ili şkin
kay ıtlar ı n yok edilmesi
Telekomünikasyonun tan ı m ı

CMK 36

BMG İ FKTY 19

CMK 109/6

DSKKY47

DSKKY23

CMK 109/3e

SEY 16

SEY Il

CMK 112

KRYDY 37

CMK 140

CMK 140/2

CMK 140/3

CMK 140/a-d

ITO DKY 21

TDDKY18

TDDKY 19

TDDKY 25

1TDDKY24

İ TDDKY 17

ITDDKY 16

CMK 138/2

CMK 137/3
TDDKY 15

İ TDDKY 31
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CEM	 Temyiz

	

MURAKEMESi 	 Temyiz başvurusunun etkisi
KANUNU

	

VRA GÖRE	
Temyiz başvurusunun içeriğ i

	

MADDE D İ liNi	 Temyiz defIe

Temyiz dilekçesinin tebli ğ i ve cevab ı , Yarg ıtay Cumhuriyet
Başsavc ı l ığı n ı n
Görevi
Temyiz gerekçesi

Temyiz incelemesinde öncelik

Temyiz istemi ve süresi

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulmas ı

Temyiz isteminin hükmü veren mahkemece reddi

Temyiz isteminin reddi

Temyiz kartonu

Temyiz nedeni

Temyizde incelenecek hususlar

Tercüman bulundurulacak h ğller

Tesadüfen elde edilen deliller

Teslim al ı nmayacak suç eşyas ı

Tespit ve dinlemeye ilişkin kay ı tlar ı n yok edilmesi halinde
ilgiliye bilgi verilmesi
Trafik ihtisas dairesinin görevi

Tutuklama isteme yetkisi

Tutuklama karar ı

Tutuklama nedenleri

Tutuklanan yabanc ı n ı n durumunun ilgili konsoloslu ğa bildiril-
mesi

CMK 286

CMK 293

CMK 294

KHYDY55

CMK 297

CMK 295

KMK 26/4

CMK 291

CMK 302

CMK 296

CMK 298

KHYpY4O

CMK 288

CMK 301

CMK 202

CMI< 138

SEY 7

CMI< 137/4

ATKI< 22,
ATKLJY 15
CMK 101/1

CMK 101

CMK 100

CMK 107/3
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CEZA

MUHAKEMESi

KANUNU

KAVRMtA GÖRE

MADDE D İ Z İ N İ

Tutuklanan in durumunun yak ı nlar ı na bildirilmesi

Tutuklular ı n Adli Tip Kurümunda gözlemi

Tutuklulu ğun adli kontrole çevrilmesi

Tutuklulu ğun incelenmesi

Tutuklulukta geçecek süre

Tutuklunun kanun yollanna başvurmas ı

Tutuklunun, tutuklamayi yak ı n ı na bizzat bildirmesi

Tutuklunun, tutukluluk durumunun incelenmesini isteme hakk ı

Tüzel kiş inin temsili

Usul

Uyu şturucu madde imha heyeti ve görevi

Uyuşturucu madde örne ğ inin Jandarma Genel Komutanl ığı na
gönderilmesi
Uyu şturucu madde ömeklerinin Laboratuvara gönderilme
usulü
Uyuşturucu madde örneklerinin saklanmas ı

Uyuşturucu maddeden örnek al ı nmas ı

Uyuşturucu maddelere elkoyma yetkisi

Uyu şturucu maddelerin gönderilmesinde C.Savc ı lar ı n ı n görevi

Uyu şturucu maddeledn imhas ı ve ilgili makamlar ı n görevi

Uyuşturucu maddelerin kurye ile gönderilmesi

Uyu şturucu maddelerin posta ile gönderilmesi

Uyu şturucu maddelerle ilgili raporlar aras ı nda çelişki bulun-
mas ı
Uyu şturucu maddenin örnek al ı nmas ı na müsait olmamas ı

Uyuşturucu maddeye elkoyma tutanağı

Uyuştururcu madde analizi

CMK 107

ATKUY İ lla

CMK 103

CMK 108

CMK 102

CMK 263

CMK 107/2

CMK 10812

CMK 249

CMK 105

UMKUY 19,20

UMKUY7

UMKUY 8,9

•UMKUY24

UMKUY 4,5.6

UMKUY 2

UMKUY 15

UMKUY
21,22,23

UMKUY 16

UMKUY İ T

UMKUY 25

UMKUY 10

ÜMKUY 3

ATKUY İ 2
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CEZA	 Uzlaşma

	

MUHAKEMES İ	 Uzlaşma nedeniyle yenen düşme veya KYOI< n ı n tazminat

	

KANUNU	 istemeye etkisi

	

KAvRM GÖRE	 Uzlaşma uygulamas ı nedeniyle hükmün aç ı klanmas ı n ı n geri

MADDE 	
b ı rak ı lmas ı

	

E OlZlNl 	 Uzlaşt ı rma sonunda verilek kararlara kar şı kanun yoluna
başvurma
Uzlaş t ı rma yoluna gidilemeyecek suçlar

Uzlaş t ı rman ı n sonuçsuz kalmas ı

Uzmanl ı k alanlar ı n ı n belirlenmesi

Verilerin imhas ı

Verilerin korunmas ı

Yabanc ı ülkede i ş lenen suçlarda yetki

Yabanc ı n ı n tutukluluk durumunun bildirilmesi

YAGAY' ı uygulamakla görevli kolluk kuvvetlerinin niteli ğ i ve
eğ itimi
YAGAY' ı n uygulanmas ı nda kolluk görevlilerinin sorumlulu ğu

Yakalama emri ve nedenleri

Yakalama tutana ğı n ı n içeriğ i

Yakalama ve gözalt ı işlemine karşı kanun yolu

Yakalama ve yakalanan ki ş i hakk ı nda yap ı lacak i ş lemler

Yakalama, Gözalt ı na Alma ve İ fade Alma Yönetmeliğ i

Yakalama, gözalt ı na alma ve muhafaza alt ı na alma yetkisi

Yakataman ı n tan ı m ı

Yakalanan kiş inin haklar ı ve bildfrilmesi

Yakalanan kiş inin mahkemeye götürülmesi

Yakalanan kiş inin serbest b ı rak ı lmas ı

CMK 253

CMK 144/lc

CMK 254/2

CMK 253/24

CMK 253/3

CMI< 253118

BLDHY4

CMK 80/2
BMG İ FKTY 16
BMGiFKTY 17

CMK 14

CMI< 107/3

YG İ Y3O

YG İY29

CMK98

CMK97,
YG İY 6,7
CMK9I/4,
YG İ Y 15
CMK9O,
YG İY6/8
CMK99

YG İ Y5

YG İ Y4

YG İY 6/4

CMK94,
YG İY 16

CMK 90/6,
YG İ Y 17

944



(f/A

MU HAK FM ES

KANUNU
KAVRAW GORE

MADDE D İL İ Ni

Yakalanan veya gözalt ı na al ı nan ı n durumunun yak ı nlar ı na
bildi ıilmesi
Yakalanan veya tutuklanan ki şilerin nakli

Yakalanana kelepçe tak ı lmas ı

Yakalanan ı n muayenesi ve muayenede i şkence bulgular ı na
rastlanmas ı
Yakalan ı n sağ l ı k kontrolü

Yarg ı lama giderleri

Yarg ı laman ı n yenilenmesine engel olmayan haller

Yarg ı laman ı n yenilenmesinin kabul edilmeyeceğ i hl

Yarg ı lamaya kat ı lamayacak hğkim

Yarg ı lamaya kat ı lamayacak hakim kavram ı n ı n kapsam ı

Yarg ı tay Cumhuriyet Başsavc ı s ı n ı n itiraz yetkisi

Yarg ıtay Cumhuriyet Ba şsavc ı s ı n ı n kanun yarar ı na başvur-
mas ı
Yarg ı lay karar ı n ı n gönderileceğ i merci

Yarg ıtayca davan ı n esas ı na hükmedilecek hüller, hukuka
ayk ı r ı t ığı n düzeltilmesi
Yarg ıtayda hükmün aç ı klanmas ı

Yasal temsilcinin ve eş in başvurma hakk ı

Yaz ı işleri müdürlüğü -

Yemin verilmeyen tan ı klar

Yeminin biçimi

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini

Yeni doğan ı n cesedinin adiri muayenesi veya otopsi

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm

Yeniden yakalama yasa ğı

Yenileme istemi hakk ı nda uygulanacak hükümler

CMK9S,
YGiY6/6ve8

CMK93

Y0 İY7

YG İ Y 91910

YG!Y9

CMK 324

CMK 313

CMK315

CMK23

5320111,
CMK23, 163

CMK 308

CMK 310

CMK 304

CMK 303

CMK 305

CMK 262

5235/24

CMK5O

CMKS5

.CMK56

CMK88

CMK 323

CMK 91/5,
YGIY 18
CMK 317
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CEZA	 Yenileme isterninin kabulü halinde yap ı lacak i ş lem

	

MUHAKMES İ	 Yenileme isteminin esass ı z olmas ı ndan dolay ı reddi, aksi

	

KANUNU	 takdirde kabulü

	

UVRM GÖRE	 Yenileme isteminin kabule de ğer görülmemesi nedenleri

	

ADDE D İ L İ N İ	 Yenileme isteminin kabule de ğer olup olmad ığı karar ı ve
mercii
Yer gösterme

Yerine getirme fi şi ve düzenlenmesi

Yetkide olumlu veya olumsuz uyu şmazl ı k

Yetkili mahkeme

Yetkili olmayan hakim veya mahkemenin i ş lemleri

Yetkisizlik iddias ı

Y ı l içinde sonuçlanmayan denetimli serbestlik karar ve i ş lem-
erinin devredilmesi
Yönetmelikleri ç ı karmakla görevli merci

Yurt d ışına ç ı kma yasağı

Yurtd ışına ç ı kamama yükümlülüğü

Yürürlük Kanunu ile yürürlükten kald ı r ı lan kanunlar

Zab ı t ktibinin reddi veya çekinmesi

Zab ı l katiplerinin yeti ştirilmesi

Zehirlenme şüphesi üzerine yap ı lacak i ş lem

Zilyedin aramada bulunmamas ı

Zimmet defteri

Zimmel defteri

Zorla getirme

CMK 319

CMK 321

CMK 319

CMK 318

CMK85,
YG İ Y28
ASY3,7

CMK İ 7

CMK 12

0MK20

CMK İ B

DSKKY 95

CMK 333

CMK İ O9/3a,
KMK2S

DSKKY 19

5320/18

CMK32

KHYDY 7

CMK89

CMK 12011,2

KHYDY 20, 56

DSKKY 90

CMK 431!, 44,
146
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Zorla getirme karar ı n ı n içeriğ i

Zorla getirmenin baş lamas ı ve sona ermesi

Zorlama amağı elkoyma ve teminat belgesi

Zorunlu kapal ı l ı k

CMK 146/2

CMK 14615

CMK 248

CMK 185

CEZA

MUHAKEMES İ
KANUNU

UVRAU GÖRE

MADDE DiliNi
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