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ZORUNLU MÜDAFİNİN KONTROL LİSTESİ1 

 

Adınız ve Soyadınız: ........................... 

Şüphelinin Adı ve Soyadı: ................... 

Görevlendirilme Tarihi: ....................... 

Soruşturma Numarası: ......................... 

 

I. MÜDAFİ OLARAK GÖREVLENDİRİLME 

 
1. Kolluk birimine gitmeden önce yapmanız gereken hazırlık 

1- Şüpheliye isnat edilen suç nedir? .................................... 

2- Şüpheliye yüklenen suçun şikâyete bağlı olup olmadığını (TCK 73), önödeme (TCK 75), uzlaştırma (CMK 

253), kamu davasının açılmasının ertelenmesi (CMK 171/2), seri muhakeme usulü (CMK 250) veya etkin 

pişmanlığa tabi olup olmadığını araştırdınız mı? (E) (H) 

3- Sizinle irtibata geçen kimseden bu suçla ilgili olarak ham bilgi aldınız mı? (E) (H) 

2. Kolluk birimine giriş 

4- Avukat kimliğinizi hazır ederek, girişlerde kim olduğunuzu ve hangi nedenle kolluk biriminde olduğunuzu 

açıkladınız mı? (E) (H) 

5- Suçun işlendiği yerin soruşturmayı yürüten kolluk biriminin yetki alanına girip girmediğini kontrol ettiniz mi? 

(CMK 12) (E) (H)  

6- Olaya müdahale eden kolluk memuru yer ve görev bakımından yetkili mi? (E) (H) 

3. Soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile görüşme 

7- Kolluk olayı nasıl ve ne zaman öğrenmiştir? (CMK 158) ............... 

8- Her adli kolluk işlemi için Cumhuriyet savcısından ayrı talimat alınmış mıdır? (CMK 161/3) (E) (H)   

9- Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme tutanağının içeriği nedir, belirlediniz mi? (CMK 169) (E) (H) 

10- Kolluk yer gösterme (CMK 85) yapmış mıdır? (E) (H) 

11- Olay yeri incelemesi yapılmışsa (PVSK EK 6) neler bulunmuş ve bu bulgular hakkında neler yapılmıştır, 

belirleyiniz. ...................... 

12- Şüpheliye siz gelmeden önce kolluk görevlisine bilgi verip vermediğini sordunuz mu? (CMK 147) (E) (H) 

13- Cevap evet ise, görüşmeye ilişkin tutanak tutulmuş olup olmadığını sordunuz mu? (E) (H) 

14- Olayın tarafları doğru tespit edilmiş midir? (E) (H) Şüpheli ve mağdur gerçekten bu konumda mıdır? (E) (H) 

15- Kolluk olay yerindeki kişilerden bilgi almış mıdır? (E) (H) İşlenen suç hakkında bilgi alınan kimseler 

objektif midir? (E) (H) (Bu kişilerin daha sonra tanıklığına itiraz etmek açısından bu incelemeye önem verin.)  

16- Soruşturmayı yürüten kolluk görevlisine, suçla ilgili olarak, o aşamaya kadar hangi araştırma işlemlerinin 

yapıldığını ve arama veya benzeri başka hangi işlemler (CMK 161) yapmayı planladığını sordunuz mu? (E) (H) 

17- Soruşturma işlemleri konusunda yaptığınız görüşme hakkında notlar aldınız mı? (E) (H) 

II. ARAMANIN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETLENMESİ  

1. Adli arama 

18- Olayın işlendiği yer kamuya açık bir yer mi, yoksa özel mülkiyete ait bir alan mıdır, tespit ettiniz mi? (E) (H) 

                                                 

1 Bu kontrol listesi Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi IGUL Direktörlüğü tarafından uygulamacı avukatlar ile birlikte 

hazırlanmıştır. CMK avukatı olarak görevlendirildiğiniz her dosya için ayrı bir kontrol listesi düzenleyip, yaptığınız hukuki 

yardımın eksiksiz olmasını sağlayın. Kontrol noktaları arasındaki boşluğa küçük notlar alarak, bu formu daha sonra 

dosyanıza ekleyin. Bu bilgileri soruşturma evresinde yapacağınız işlemler için kullanabilirsiniz. Formu kullanırken formda 

yer almayan hususların da eklenmesi görüşünde iseniz, not alıp bunu bize bildiriniz (igul@law.bau.edu.tr). 
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19- Özel bir mülkiyete tabi ise, hâkimden arama kararı veya Cumhuriyet savcısından arama emri alınmış mıdır? 

(CMK 119/1) (E) (H) 

20- Arama kararı alınmadan önce kolluk tarafından makul şüpheyi destekleyen "olgu" elde edilerek, bu olgu 

hakime sunulmuş mudur? (E) (H) 

21- Arama kararında; aramanın nedenini oluşturan fiil (makul şüphe), aranılacak kişi veya eşya, aramanın 

yapılacağı adres, arama kararının geçerli olduğu zaman süresi açıkça yazılmış mıdır? (E) (H) Somut olayda 

alınan arama kararı önleme araması kararı (PVSK 9) olup, adli arama için kullanılmış ise hukuka aykırı delil 

elde edildiği konusunda Cumhuriyet savcısına duyuru yaptınız mı? (E) (H) 

22- Arama sırasında Cumhuriyet savcısı hazır bulunmuş mudur? (E) (H) Cevap hayır ise, ihtiyar heyetinden 

veya komşudan iki kişi hazır bulundurulmuş mudur? (E) (H) 

23- Arama sırasında aranılacak yerin sahibi veya zilyedi hazır bulundurulmuş mudur? (E) (H) Cevap hayır ise, 

temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişi veya 

komşusu hazır bulundurulmuş dur? (E) (H) 

24- Arama şüpheli dışındaki bir kişinin evinde yapılıyorsa (CMK 117/1), zilyede ve o bulunmazsa yerine 

çağırılan kişiye aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilmiş midir? (CMK 120/2) (E) (H) 

25- Aramada kişinin avukatının hazır bulunmasına engel olunmuş mudur? (CMK 120/3) 

26- Aramada ele geçen eşyaya el konulmuşsa, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bilgi verilmiş midir? 

(E) (H) 

2. Aramada belge inceleme konusu 

27- Arama sırasında, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge ve kağıtları kolluk görevlisi tarafından 

incelenmiş midir? (CMK 122) (E) (H) Cevap evet ise, hukuka aykırı delil elde edildiği yolunda duyuruda 

bulundunuz mu? (CMK 217/1) (E) (H) 

28- Aramada ortaya çıkan ve 45 ve 46. maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek kişiler nezdinde bulunan 

mektup ve belgeler bakımından elkoyma yasağına uygun davranılmış mıdır? (CMK 126) (E) (H) 

29- Arama sırasında ele geçirilen belge ve kağıtların zilyedine kendi mührünü koyma veya imzasını atma 

olanağı sağlanmış mıdır? (CMK 122/2) (E) (H) 

30- Aramada ele geçirilen belge ve kağıtlar Cumhuriyet savcısı ve hakim tarafından incelenmiş midir? (CMK 

122/1) (E) (H) Cevap evet ise, soruşturma konusun suça ilişkin olmadığı anlaşıldığında ilgilisine geri verilmiş 

midir? (CMK 122/2) (E) (H)  

3. Arama tutanağı 

31- Arama sırasında görüntü kaydı alınmış mıdır? (E) (H) 

32- Arama sonrası usulüne uygun tutanaklar tutulmuş (CMK 121/1) ve elkonulan eşyanın ilgilisine bunun 

mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına yer verilmiş midir? (E) (H) 

4. Postada elkoyma 

33- Postada elkoyma işlemi yapılmış mıdır? (E) (H) Cevap evet ise, bu gönderilerin maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olmasının zorunlu olduğuna ve gecikmede 

sakınca bulunduğuna ilişkin hakimin veya Cumhuriyet savcısının kararında gerekçe açıklanmış mıdır? (CMK 

129/1) (E) (H)  

34- Hakim veya Cumhuriyet savcısı kararı ile postada elkoyma işlemini gerçekleştiren kolluk memurlarının 

gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri kendiliklerinden açmadıklarını belirlediniz mi? (CMK 

129/2) (E) (H) Zarf ve paketlerin açılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının talimatı var mı? (CMK 129/3) (E) (H) 

35- TCK 174 ve 188 ile 6136 sK m. 12, 13 ve 2863 sK m. 67 ve 68 inci maddelerde tanımlanan suçlarla ilgili 

zarf ve paketleri kolluk memurları açabilir. Ancak açmadan önce Cumhuriyet savcısının bu konuda kendilerine 

talimat vermiş olması gerekir. Dosyayı inceleyerek, bu talimatın açma işlemi öncesinde alındığını tespit ettiniz 

mi? (E) (H) 

36- Postada elkoyma işlemi yapıldığının ilgilisine bildirilmesi gerekir (CMK 129/4). Bildirim yapılmamışsa, 

soruşturmanın amacına zarar verme olasılığının hangi olguya dayandırıldığı, bildirim yapmama kararına 

yazılmış mı? (E) (H) Bu konuda karar veya kararın gerekçesi yoksa, hukuka aykırı delil elde edildiği konusunda 

Cumhuriyet savcısına bildirimde bulundunuz mu? (E) (H) 
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5. Avukat bürosunda arama 

37- Avukat bürosunda arama yapılmış mıdır? (CMK 130/1) (E) (H) Cevap evet ise, aramada Cumhuriyet savcısı 

ve Barı başkanı veya onu temsil eden bir avukat hazır bulundurulmuş mudur? (E) (H) 

38- Avukat bürosunda yapılan aramada elkonulan eşyanın avukat ile müvekkil arasındaki mesleki ilişkiye ait 

olduğu öne sürülerek karşı gelinmiş midir? (E) (H) Cevap evet ise, bu eşya paketlenerek mühürlenmiş ve 

gereken kararı vermesi için sulh ceza hakimine verilmiş midir? (E) (H) Hakim kararını 24 saat içinde vermiş 

midir? (CMK 130/3) (E) (H)  

6. Elkoyma 

39- Elkoyma işlemi hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca olan hallerde Cumhuriyet savcısının emri 

ile yapılabilir. Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile elkoyma işlemi 

gerçekleştirilebilir (CMK 127/1). Elkoyma işlemi hakim kararı ile mi yapılmıştır? (E) (H) 

40- Delil olabilecek ve ispat aracı olarak yararlı görülen eşya veya müsadere konusu olabilen eşyayı yanında 

bulunduran kişi, kolluk görevlisinin istemi üzerine bunu rızasıyla teslim ederse, muhafaza altına alma işlemi 

uygulanır (CMK 123/1) ve hakim kararı aranmaz (CMK 127/1). İlgili kişi eşyayı rızasıyla mı teslim etmiştir? (E) 

(H) 

41- Elkoyma işlemi hakim kararı olmaksızın da yapılabilir, ancak bu işlemin 24 saat içinde hakim onayına 

sunulmuş ve kararın elkoymadan itibaren 48 saat içinde verilmiş olması gerekir (CMK 127/3). Somut olaydaki 

elkoyma işlemi hakim kararına dayanmıyorsa, onaya sunulmuş ve karar alınmış mıdır? (E) (H) Cevap hayır ise, 

hukuka aykırı delil elde edildiği konusunda Cumhuriyet savcısına bildirimde bulundunuz mu? (E) (H) 

7. Bilgisayarda arama 

42- Bilgisayarda arama yapılmış mıdır? (CMK 134) (E) (H) Cevap evet ise, arama öncesinde hakim kararı veya 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararı var mıdır? (E) (H) Cevap evet ise, kararda 

somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri açıklanmış ve başka surette delil elde etme imkanının 

bulunmadığı olgulara dayanılarak açıklanmış mıdır? (CMK 134/1) (E) (H) Cevap hayır ise, hukuka aykırı delil 

elde edildiği konusunda Cumhuriyet savcısına bildirimde bulundunuz mu? (E) (H)  

43- Bilgisayardaki verilere elkoyma işlemi sırasında sistemdeki tüm verilerin yedeklemesinin yapılması gerekir 

(CMK 134/3). Yedekleme yapılmış ve yedekten alınan kopya şüpheliye verilmiş midir? (CMK 134/4) (E) (H) 

Cevap hayır ise, hukuka aykırı delil elde edildiği konusunda Cumhuriyet savcısına bildirimde bulundunuz mu? 

(E) (H)   

44- Bilgisayara elkoymak mülkiyet hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğu için, sadece şifrenin çözülememesi 

nedeni ile girilememesi veya gizlenmiş olan bilgilere ulaşılamaması ya da yedekleme ve kopyalama işlemlerinin 

uzun süreceği hallerde kabul edilmiştir (CMK 134/2). Somut olayda bilgisayara elkonulmuşsa, şifre sorunu 

yaşanmış mıdır? (E) (H) Cevap hayır ise, hukuka aykırı delil elde edildiği konusunda Cumhuriyet savcısına 

bildirimde bulundunuz mu? (E) (H)   

45- Sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınarak bilgisayara elkonulmayabilir (CMK 

134/5). Somut olayda böyle bir olanak var mıydı? (E) (H)  Cevap hayır ise, hukuka aykırı delil elde edildiği 

konusunda Cumhuriyet savcısına bildirimde bulundunuz mu? (E) (H)     

 

III. YAKALAMA VE GÖZALTI İŞLEMLERİNİN DENETLENMESİ  

 
1. Yakalama işlemi hakkında bilgi edinme 

46- Yakalama işlemi, suçüstü haline mi yapılmıştır? (CMK 90/1) (E) (H) 

47- Tutuklama kararı vermenin koşulları oluştuğu için kolluk tarafından yakalama re'sen mi yapılmıştır? (CMK 

90/2) (E) (H) 

48- Cevabınız evet ise, yakalama yetkisinin doğabilmesi için "somut delil" var mıdır? Delil varsa, 

nedir? .................... 

49- Şüpheli yakalama emri (CMK 98/1) üzerine mi yakalanmıştır? (E) (H) Cevap evet ise, yakalama emri 

verilmeden önce, gelmesi için şüpheliye çağrı yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, çağrı yapılamayacak bir durum 

söz konusu mudur? (E) (H) Cevap hayır ise, yakalamanın hukuka aykırı olduğu konusunda sulh ceza 

hakimliğine CMK 91/5 başvurusu yaptınız mı? (E) (H)   
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50- Yakalama CMK 91/4 uyarınca mı yapılmıştır? (E) (H) Cevabınız evet ise, somut olay suçüstü müdür; mülki 

amirin görevlendirdiği kolluk amiri gözaltı kararı vermiş ve Cumhuriyet savcısına bilgi vermiş midir? (E) (H) 

Şüpheli yasal süresi içinde hakim önüne çıkarılmış mıdır? (E) (H) Cevaplarınız hayır ise, yakalamanın hukuka 

aykırı olduğu konusunda sulh ceza hakimliğine CMK 91/5 başvurusu yaptınız mı? (E) (H)    

51- Yakalamada üst araması yapılmış (CMK 90/4), zor kullanılmış (PVSK 16), kelepçe takılmış mıdır? Kelepçe 

takmanın koşulları oluşmuş mudur? (CMK 93) (E) (H) Kolluk tarafından kurallara aykırılık yapıldığını 

belirlerseniz, somut olguları belirterek Kolluk Gözetim Komisyonuna ihbarda bulundunuz mu? (6713 sK m. 7/2) 

(E) (H)    

52- Kolluk Gözetim Komisyonuna yaptığınız ihbar konusunda açılan disiplin veya ceza soruşturması hakkında 

en az iki ayda bir size bilgi verilmesi mecburiyeti vardır (6713 sK m. 8/4). Yasal koşullara uygun olarak bilgi 

verildi mi? (E) (H)    

2. Nezarethane defterinin incelenmesi 

53- Nezarethane defterini inceleyerek şüphelinin hangi suçlamayla ve ne koşullar altında ve nasıl yakalandığını 

öğrendiniz mi? (E) (H) 

54- "Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı" ile "Şüpheli/Sanık Hakları Formu" düzenlenmiş midir? (E) (H) 

55- Yakalama sonrası şüpheli hakkında düzenlenen tutanaklar tam ve eksiksiz midir? (E) (H) 

56- Yakalama işlemi veya gözaltı süresinin uzatılmasında aykırılık bulunup bulunmadığını denetlediniz mi? (E) 

(H) 

57- Somut bir hukuka aykırılık tespit etti iseniz Sulh Ceza Hakimine başvuru yaptınız mı? (E) (H) 

3. Adli işlemler için Cumhuriyet savcısının emirleri 

58- Cumhuriyet savcısına olay hakkında ne zaman bilgi verilmiştir? Bilgi verme vaktini belirlediniz mi? (E) (H) 

59- Gözaltına alınan şüpheli için, nezarethaneye girişte sağlık raporu alınmış mıdır? (E) (H) 

 

IV. DOSYANIN İNCELENMESİ VE ŞÜPHELİ İLE GÖRÜŞME 

 
1. Müdafinin soruşturma dosyasını incelemesi 

60- Soruşturma dosyasını şüpheli ile görüşmeden önce incelediniz mi? (CMK 153/1) (E) (H) 

61- Soruşturma dosyasından fiziki delil elde edilmiş olduğu anlaşılıyor mu? (E) (H) 

62- Kolluk tarafından mağdur veya tanık ifadesi alınmış mı? (E) (H) 

63- Dosya hakkında kısıtlama kararı var mı? (CMK 153/2) (E) (H) 

2. Şüphelinin müdafi ile görüşme koşulları 

64- Şüpheli ile görüşmenizi müdafi için ayrılmış özel bir bölümde, başkalarının duymayacağı bir ortamda mı 

yaptınız? (CMK 154/1) (E) (H)  

65- İlk 24 saat içinde şüpheli ile görüşmeniz engellendi mi? (CMK 154/2) (E) (H) Cevap evet ise, o dönemde 

ifade alınmış mı? (E) (H)  

66- Kısıtlama getiren hakim kararında gerekçe var mı? (E) (H) 

67- Görüşme bölümünde, şüpheli ile sizin dışınızda, herhangi bir kolluk görevlisi var mıydı? (E) (H) 

68- Konuşmalarınız kayıt altına alındı veya dinlendi mi? (E) (H) 

3. Kendinizi tanıtma ve giriş aşaması 

69- Şüpheliye kendinizi müdafi olarak tanıttınız ve kimliğinizi gösterdiniz mi? (E) (H) 

70- Siz gelmeden önce, kolluğun kendisinden bilgi alıp almadığını sordunuz mu? (E) (H) 

71- Şüpheliye ifade almanın ses ve görüntü kaydının yapılabileceğini söylediniz mi? (CMK 147) (E) (H) 

72- Şüpheliye kolluğun kendisine nasıl davrandığını sordunuz mu? (CMK 148) (E) (H) 

73- Eğer fiziki şiddete uğramışsa, adli tabipliğe sevkini talep ettiniz mi? (E) (H) 
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4. Hak öğretme aşaması 

74- Şüpheliye kanuni haklarını öğrettiniz mi? (E) (H) 

75- Daha önceki aşamalarda kolluk tarafından haklarının bildirilip bildirilmediğini sordunuz mu? (E) (H) 

76- Yakalama sırasında haklarının bildirilip bildirilmediğini sordunuz mu? (E) (H) 

5. Yakalama sebebi bildirilmiş mi? 

77- Yakalanan kişiye yakalama sebebi bildirilmiş midir? (E) (H) 

78- Yakalama sebebi nedir? Suç işleme iddiası ( ); İdari gözetim ( ) 

79- Suç işleme iddiası ile yakalamada; yüklenen suçun yeri, zamanı ve kime karşı işlendiği bildirilmiş midir? (E) 

(H) 

6. Susma hakkı bildirilmiş mi? 

80- Kimliğine ilişkin sorunun dışında, susma hakkının bulunduğunu hatırlattınız mı? Kimlik ile ilgili bilginin 

tam ve doğru verilmesi gerektiği aksi takdirde suç işlemiş olacağını belirttiniz mi? (E) (H) 

81- Susma hakkını ve bu hakkı kullanmanın yararlı ve sakıncalı yanlarını açıkladınız mı? (E) (H) 

82- Bazı sorulara cevap verip, bazılarına cevap vermezse, "kısmi susma" durumuna düşebileceğini ve bunun 

aleyhinde sonuçlar doğurabileceğini hatırlattınız mı? (E) (H) 

83- Kolluk görevlisi şüpheliye yakalama sırasında susma hakkını söylemiş midir? (E) (H) 

84- Şüpheli yakalama sırasında susma hakkını kullanmış mıdır? (E) (H) 

7. Müdafinin hukuki yardımından yararlanma hakkı bildirilmiş mi? 

85- Müdafi seçme ve onun hukuki yardımından yararlanma hakkına sahip olduğu, müdafi seçecek durumda 

olmadığı ve hukuki yardım isterse Baro tarafından bir müdafi tayin edileceği bildirilmiş midir? (E) (H) 

86- İfade alma öncesinde müdafi ile konuşmaları başkalarının duyamayacağı bir ortamda her zaman görüşme 

hakkına sahip olduğu bildirilmiş midir? (E) (H) 

87- Müdafiin hukuki yardımı isterse, müdafisinin "ifade alma sırasında" hazır bulunacağı, sorguda müdafiin 

hazır bulunmasının zorunlu olduğu bildirilmiş midir? (E) (H) 

88- Lehine olan hususları ileri sürebileceği bildirilmiş midir? (E) (H) 

8. Yakınlarına bilgi verilmiş mi? 

89- Yakalandığının kanuni yakınlarına kolluk tarafından kendiliğinden bildirileceği söylenmiş midir? (E) (H) 

90- Yakınları dışında bir kişiye haber verilmesini isterse, bunun C. Savcısı'nın kararına bağlı olduğu bildirilmiş 

midir? (E) (H) 

9. Sulh ceza hakimliğine başvuru hakkı bildirilmiş mi? 

91- Yakalama işlemi ve gözaltı süresi uzatılırsa, uzatma kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğine başvurma hakkı 

olduğu bildirilmiş midir? (CMK 91/5) (E) (H) 

92- Başvuru dilekçesinin en seri şekilde yetkili hâkime ulaştırılacağı bildirilmiş midir? (E) (H) 

10. Suçlama hakkında görüşme aşaması 

93- Şüpheliden öyküsünü anlatmasını isteyin. Baştan sona dinleyerek, şüpheli açısından olayın nasıl cereyan 

ettiği konusunda tam ve ayrıntılı bilgi edinin. Bu hususta not tuttunuz mu? (E) (H) 

94- Soruşturma dosyasını incelerken elde ettiğiniz bilgileri şüpheli ile paylaşın. Suçlamayı anlatın, suçun kanuni 

sonuçlarını özellikle öğretin. O zamana kadar toplanan ve soruşturma dosyasında bulunan delillerin neler 

olduğunu şüpheliye anlattınız mı? (E) (H) 

95- Lehine olan delillerin neler olabileceğini şüpheli ile tartışın ve bunların nereden, nasıl toplanacağını 

sordunuz mu? (E) (H) 

96- Gece yarısı ve sonrasında yorgun ve uykusuz olduğu için, ifade vermesinin iradesini sakatlayabileceğini, 

savunma hakkını kısıtlayıcı ve aleyhe sonuçlar doğurabileceğini anlatın. Bunun, özellikle CMK 148 madde 

uyarınca, yasak sorgu yöntemlerinden birisi olacağını, bunun için ifadesini daha sakin ve rahat olacağı ve 
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nispeten dinlenmiş olarak sabah verebileceğini, bundan çekinmemesi gerektiğini anlatınız. Müdafi olarak gece 

yarısından sonra ifade alınmasının CMK 148 ihlali olabileceğini belirttiniz mi? (E) (H) 

97- İfade alma sırasında hukuka aykırı bir soru veya işlem ile karşılaştığınız takdirde, müdafi olarak müdahale 

etme yetkiniz bulunduğunu, bu gibi hallerde sizin harekete geçerek uyarıda bulunacağınızı söylediniz mi? (E) 

(H) 

98- İsnat edilen suç ile ilgili olarak, varsa uzlaşma veya etkin pişmanlık hükümlerini kendisine hatırlatın. Şüpheli 

aleyhinde bazı emareler varsa, bunlar hakkında açıklama yapmasının lehine olabileceğini söylediniz mi? (E) (H) 

99- İfade alma sırasında sorulan sorulara emin olmadan cevap vermemesi gerektiğini, ilerde sıkıntıya 

düşebileceğini kendisine hatırlattınız mı? (E) (H) 

11. Şüphelinin susma hakkının kullanma veya konuşma konusunda verdiği kararı sorma aşaması 

100- Bu öğretici evreden sonra, ifade alma sırasında "susma hakkını kullanıp kullanmama konusunda" bir karar 

vermesini istediniz mi? (E) (H) 

101- Şüpheli susma hakkını kullanmayıp, ifade vermeyi kabul ettiği takdirde; gerek duyduğunuzda, sizin de, 

hukuki yardımda bulunmak için, ara verme isteyebileceğinizi, söyleyin. Gerek duyarsa, müdafii olarak sizinle 

tekrar görüşmek için ara verilmesini isteyebileceğini hatırlattınız mı? (E) (H) 

102- Kolluk tarafından sadece anlattırıcı sorular sorulabileceğini, yönlendirici, suçlayıcı ve suç isnat edici soru 

sorulamayacağını, bu gibi hallerde, müdafi olarak müdahale edebileceğinizi bildirdiniz mi? (E) (H) 

103- Şüpheliye ifade verebilecek durumda olup olmadığını sorun. İfade esnasında yorulduğu anda, ara 

isteyebileceğini hatırlattınız mı? (E) (H) 

104- Şüphelinin özgür iradesi tam olarak yerinde midir? Sarhoş veya hasta olduğu için, ifade verebilecek 

durumda olmadığı kanısında iseniz, görüşmeye son verdiniz ve ifade alma aşamasına geçilemeyeceğini ilgili 

birime bildirdiniz mi? (E) (H) 

105- Makul süresi işin niteliğine göre, müdafi tarafından belirlenen `CMK 154’ görüşmeniz ne kadar 

sürdü? .................. 

106- Müdafilikten çekilmenizi gerektiren nedenler var mı? Şüpheli ile yaptığınız görüşme neticesinde, bu 

şüpheli açısından müdafilik görevi yapmanızı engelleyen yasal nedenler bulunduğunu belirlerseniz, bunları 

aşağıya not ediniz. ......................... 

 

V. İFADE ALMA 

 
1. Giriş Aşaması 

107- İfade alma saat kaçta başladı? İfade alma saat kaçta sona erdi? ................. 

108- Ses ve görüntü kaydı yapıldı ım? (E) (H) 

109- Şüphelinin ifade verecek durumda olmadığını belirlemiş iseniz, bunu ifadeyi alacak olan kolluk görevlisine 

bildirdiniz mi? (E) (H) 

110- Şüphelinin tercümandan yararlanması gerektiğini belirlemişseniz, bunu ifadeyi alacak olan kolluk 

görevlisine bildirdiniz mi? (E) (H) 

2. Kimlik tespiti aşaması 

111- Kimlik tespitinin doğru yapıldığına dikkat ettiniz mi ? (E) (H) 

3. Suçlamanın ve hakların bildirilmesi aşaması 

112- Şüpheliye istinat eden fiil, yer, zaman ve kişi belirtilerek anlatıldı mı? (E) (H) 

113- İfade alan kolluk görevlisi veya savcı susma hakkını hatırlattı mı? (E) (H) 

114- Aleyhine var olan şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehine olan delilleri ileri sürme imkanı verildi 

mi? (E) (H) 

115- İmkan verilmedi ise, ifadeye ara verdirmek üzere müdahale edin ve durumu soruşturmayı yürüten 

Cumhuriyet savcısına bildirin. Her halde, tutanağa şerh düştünüz mü? (E) (H) 
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4. Esas hakkındaki soruların sorulması aşaması 

116- İfade alma sırasında sorulan soruların ‘’anlattırıcı soru’’ olmasına dikkat edin. Soruların 5N/1K tipinde (ne, 

ne zaman, nasıl, ne için, nerede ve kim) olmasını sağladınız mı? (E) (H) 

117- İfadenin CMK 148/1 uyarınca, özgür iradeye dayalı olarak alındığına dikkat edin. Aksi halde müdahale 

edin. Bu yönde müdahaleniz oldu mu? Varsa not ettiniz mi? (E) (H) 

118- Yönlendirici soru sorulmamasına, cevabı içinde bulunan ve sadece ‘’evet’’ veya ‘’hayır’’ ile 

cevaplandırılabilen (kapı açıktı, değil mi?) soru sorulmamasına dikkat edin. Sorulursa, müdahale edin ve 

müdahalenizi tutanağa geçirtin. Bu yönde müdahaleniz oldu mu? Varsa not ettiniz mi? (E) (H) 

119- Yaptığınız diğer bütün müdahalelerin tutanağa geçirilmesini sağlayın. Bu yönde müdahaleniz oldu mu? 

Varsa not ettini mi? (E) (H) 

120- Gözaltına alınmış olan şüphelinin serbest bırakılmasını talep ettiniz mi? (E) (H) 

121- Şüpheli ile tekrar görüştünüz mü? Sorulan sorular ve verilen cevaplar ile ilgili önemli noktalar nelerdi? Not 

etiniz mi? (E) (H) 

5. İfade tutanağının hazırlanması ve imzalanması aşaması 

122- İfade tutanağının şüphelinin ve sizin beyanlarınızı doğru olarak yansıttığına dikkat edin. Tutanağı okuyup 

ye şüpheliye de okutup, imzanızı daha sonra attınız mı? (E) (H)  

123- Tutanağı imzadan imtina ederseniz, nedenlerinizi, mutlaka gerekçeli olarak yazın. Bu yönde müdahaleniz 

oldu mu? (E) (H) 

124- İfadeyi alan, yazanın isim ve sicil numaralarının yazılıp yazılmadığını kontrol ettiniz mi? (E) (H) 

6. İfade alma sonrası işlemler 

125- İfade alma sonrası polis merkezinde kaldınız mı? Kaldı iseniz, ne gibi işlemler yaptınız? ............ 

126- Şüpheli tutuklamaya sevkedildi mi? (E) (H) 

 

VI. SERİ MUHAKEME VE BASİT YARGILAMA USULLERİ 

 
1. Seri Muhakeme Usulü’nde Müdafiin Rolü 

127- Cumhuriyet Savcısı veya kolluk görevlileri şüpheliyi seri muhakeme usulü (CMK 250) hakkında 

bilgilendirmiş mi? (E) (H) 

128- Seri Muhakeme Usulü hakkında şüpheliyi müdafi olarak siz bilgilendirdiniz mi? (E) (H) 

129- Şüpheliye yüklenen suçun CMK 250/1 maddede sayılan suçlardan biri olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

(E) (H) 

130- İştirak halinde işlenen suçlarda şüphelilerden birinin kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulünün 

uygulanamayacağını (CMK 250/11) dikkate alarak suçun iştirak halinde işlenip işlenmediğini araştırdınız mı? 

(E) (H) 

131- Seri Muhakeme Usulünün uygulanmasını kabul ettiği takdirde Cumhuriyet Savcısının tespit edeceği temel 

cezadan yarı oranında indirim uygulanmak suretiyle yaptırımın belirleneceğini şüpheliye söylediniz mi? (E) (H) 

132- Cumhuriyet Savcısının belirlediği yaptırımın seçenek yaptırımlara çevrilebileceğini, ertelenebileceğini, 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanabileceğini fakat güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin 

uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini şüpheliye söylediniz mi? (E) (H) 

133- Seri Muhakeme Usulünün uygulanmasını kabul etmediği takdirde yaptırım belirlenemeyeceğini, savcının 

soruşturmaya devam ederek sonucuna göre iddianame düzenleyebileceği ve genel hükümlere göre muhakemenin 

devam edeceğini şüpheliye bildirdiniz mi? (E) (H) 

134- Soruşturmanın genel hükümlere göre yürütüleceği hallerde seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin 

beyanların ve hazırlanan diğer belgelerin soruşturma ve kovuşturmada delil olarak kullanılamayacağını (CMK 

250/10) şüpheliye bildirdiniz mi? (E) (H) 

135- Seri Muhakeme Usulü’nün müdafi olan sizin yanınızda özgür iradesi ile kabul ettiği ve suçun CMK 250/1 

kapsamındaki suçlardan biri olduğu mahkemece müdafi huzurunda şüpheli dinlenerek saptandığında 
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mahkemenin savcının talebi doğrultusunda hüküm kuracağını ve kesin hüküm ortaya çıkacağını, yani daha sonra 

istinaf veya temyiz kanun yoluna başvuramayacağını şüpheliye anlattınız mı? (E) (H) 

2. Basit Yargılama Usulü’nde Müdafiin Rolü 

136- Basit yargılama usulü (CMK 251) asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren ve adli para cezasını veya 

üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda uygulanabileceği için, sanığa isnat edilen 

suçun bu kapsamına girdiğini kontrol ettiniz mi? (E) (H) 

137- Mahkeme basit yargılama usulünün uygulanmasına kendiliğinden karar verebilmektedir. Bu karar sanığa 

tebliğ edilmekte ve savunmaların 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir (CMK 251/2). Basit yargılama 

usulünde yazılı olarak savunma hazırladınız mı? (E) (H) 

138- Sanığa basit yargılama usulünde duruşma yapılmaksızın hüküm verileceğini ve mahkemenin CMK 223’te 

belirtilen hüküm türlerinden birini seçerek dosyadaki delil durumuna göre ve hazırlanan savunmayı dikkate 

alarak beraat kararı verebileceği gibi, mahkumiyet hükmü de kurabileceğini belirttiniz mi? (E) (H) 

139- Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç cezanın dörtte bir oranında indirileceğini sanığa açıkladınız mı 

mi? (E) (H) 

140- Duruşma yapılmaksızın hüküm verildiği için bu hükme yedi gün içinde itiraz ettiği takdirde hükmün 

ortadan kalkacağını ve yargılamanın genel hükümlere göre devam edeceğini, ancak sanık tarafından itiraz edilen 

hallerde dörtte birlik indirimden sanığın yararlanamayacağını (CMK 252/3) açıkladınız mı? (E) (H) 

141- Basit yargılama usulünde verilen hükme karşı yedi gün içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün 

kesinleşeceğini, yani bu hükme karşı istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulamayacağını sanığa açıkladınız 

mı? (E) (H) 
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Ceza Muhakemesinde  

2019 Yılına İlişkin 

Güncel Gelişmeler 

 

Bu incelememizde, savunmayı ilgilendiren konuları ele almak istedik.2 Bu nedenle ceza muhakemesi 

hukukunda yapılan yeni değişiklikleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin yakın 

tarihli kararlarını ve 7188 sayılı Kanunla ceza adalet sisteminde meydana gelen yenilikleri ana hatlarıyla 

aktarmak istiyoruz. 

 

  I. İdari Yetkiler  

Bu metin soruşturma evresinde görev alan müdafi, vekil ve kolluk mensuplarının yararlanması için 

kaleme alındığından, önce kolluğun idari yetkileri incelenecek, sonra suç işlendikten sonra gündeme gelen 

yetkiler ve haklar üzerinde durulacaktır. 

Devletin adli yetkileri, suçun işlenmesinden sonra başlar. Buna karşılık, suçun işlenmesinden önce suç 

tehlikesini ve genel olarak toplumu tehlikelere karşı korumak amacıyla kolluğa önleyici yetkiler tanınmıştır. Bu 

yetkiler, idari yetkiler olarak adlandırılır ve idari önleyici tedbirlere başvurabilme imkânı verir. Uzak ve yakın 

tehlikeleri önlemek amacıyla başvurulan tedbirlerin büyük kısmı hak ve özgürlükleri kısıtladığı için kanunla 

düzenlenmesi, somut olgulara dayalı olarak uygulanması gerekir.  

Hukukumuzda yürütmeye tanınan yetkiler arasında, örneğin sporda şiddetin önlenmesi amacıyla 

stadyumda seyir yasağı, kadına şiddetin önlenmesi amacıyla şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılması, terör 

ve toplumsal olayları önlemek için silahlı kuvvetlerden yardım istemesi gibi yetkiler yer almaktadır.  

Bu yetkilerin dayanağı somut tehlikedir. Somut tehlikeyi yaratan kişiye, şüpheli değil, tehlikeli kişi 

(Gefährder) denir. Hedef kişi ise, istihbarat yetkilerini harekete geçirir. Kolluk ve istihbarat yetkilerinin 

kullanılmasında, korunan hukuki yararlar arasında denge (Rechtsgüterabwegung) ve üstün yararın korunması 

ilkesi uygulanır.  

 

  1) İl İdaresi Kanunu’nda yapılan değişiklikler  

İl İdaresi Kanunu'nun valinin görev ve yetkilerini düzenleyen 11. maddesinde Devletin suç işlenmeden 

önceki yetkileri genişletilmiştir. Bu genişletme önce İç Güvenlik Paketi diye bilinen 2015 tarihli 6638 sayılı 

Kanun ile gerçekleşmişti.  2018-7145 sayılı Kanun ile kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak 

veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu veya "bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin" bulunduğu hallerde, 

valiye ildeki belirli yerlere giriş veya çıkışı sınırlamak yetkisi verilmiştir.  

Ayrıca belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını ve araçların seyirlerini 

kısıtlama yetkisi verildiği gibi, ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklama yetkisi 

tanınmıştır. 

Yapılan değişikliğin ilginç tarafı, belirtilen bu yetkilerin kamu düzeni veya güvenliğinin sadece 

bozulduğu hallerde değil, "bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin" bulunduğu hallerde de tanınmış olmasıdır. 

Vali bu yetkiyi kısa süreli olarak, yani on beş günü geçmemek üzere kullanabilir. 

 

  2) Mülki amirin görevlendirdiği kolluk amiri  

Suç işlenmeden önce kolluğun önleyici yetkileri varken, işlendikten sonra adli yetkiler kullanılır. 

Böylece önleyici görevler ile adli görevler arasında, bizim “duvar” diye adlandırdığımız bir sınır söz konusudur.  

Türk hukukunda bu ilkeye ters düşecek şekilde, yürütmenin ajanı mülki amire, adli işlemler yapan bir kolluk 

amiri görevlendirme yetkisi tanınmıştır. Bu süje ilk olarak 6638 sayılı Kanun’la değişen PVSK 4/A ve CMK 

91/4 maddelerinde görülmüştür. Mülki amirin görevlendirdiği kolluk amiri toplumsal olaylarda gözaltı işlemleri 

yapabilmektedir (CMK 91/4).  

 

  3) İdari gözetim kararı  

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK 2013-6458), yabancıları sınır dışı etmek üzere, 

valilere idari gözetim altına alma kararı verme yetkisi tanımıştır. 3 

                                                 
2 Bu özeti, Baro CMK Servislerinin eğitim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan mevzuat ile birlikte basılarak, müdafilik ve vekillik 

hizmetleri sırasında avukatların yanlarında taşımaları ve böylece güncel değişiklikleri hatırlamalarına yardımcı olmak üzere hazırladık. 
Eğitimlerde dağıtılacak dosyalarda yer almasını öngördüğümüz bu metnin, kontrol listeleri ile birlikte her bir görevlendirmede kullanılmasını 

ve avukatın özel dosyasında saklanmasını öneriyoruz. Böylece avukatların müdafilik veya vekillik görevi yaparken daha verimli bir hizmet 

sunmalarına yardımcı olmak arzu ettik. Yararlı olması dileklerimizle, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Av. Dr. Salih 

Oktar. 

3 AİHM idari gözaltı uygulamalarını, özgürlük kısıtlaması kapsamında olduğu için sözleşmenin beşinci maddesi açısından denetlenmektedir. 

25.01.2018 tarihli J.R, and Others v. Greece kararında AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci iade anlaşmasında iltica talep edenlerin 
tutuldukları ve sıkça olay yaşanan merkezlerde otuz gün boyunca tutulma Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı değildir. 20 Mart 2016 

tarihinde Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye arasında göçmenlerin geri gönderilmesi konusunda sözleşme yapılmış ve bu sözleşmeye göre 

belli şartlar altında gayri nizami göçmenlerin Yunanistan’dan Türkiye’ye geri gönderilmesi kabul edilmiştir. Afgan uyruklu üç  başvurucu 
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İdari gözetim kararı, süresinin uzatılması ve her ay yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle 

birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi, bir avukat 

tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında 

bilgilendirilir.  

İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı 

bulunmayanlara, talepleri hâlinde Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır. 

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh 

ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, yetkili 

sulh ceza hâkimine dilekçe derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır.  

Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, 

idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir. 

 

  4) Mülki amirin suçu önleyici diğer yetkileri  

İl İdaresi Kanunu'nun valiye verdiği terör ve toplumsal olayları önleyici yetkilerin dışında, başka 

kanunlarda da doğrudan veya dolaylı olarak düzenlenmiş önleyici yetkiler vardır. Aşağıda bunlardan söz 

edilecektir. 

  a) Sporda şiddetin önlenmesi 

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 sayılı Kanun valiye dolaylı önleme yetkileri 

vermektedir. Bu kapsamda “İl Spor Güvenlik Kurulu” başkanı olan vali (K. 6222, 4/1), spor alanlarında güvenlik 

ve düzenin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak zorundadır (K. 6222, 5, 6, 7). 

Bu Kanun’un 18. maddesinde güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma yaptırımı ile koruma tedbiri 

olarak seyirden yasaklanma ayrı hükümler şeklinde düzenlenmiştir.4 Seyirden yasaklanma tedbiri Emniyet 

Genel Müdürlüğü’ndeki özgü elektronik bilgi bankasına kayıt edilerek, spor kulüpleri ile federasyona erişim 

sağlanmıştır (K.6222, 18/4). 

  b) Kadına karşı şiddetin önlenmesi 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı 8 Mart 2012 tarihli Kanun, 

tanımlar maddesinde ev içi şiddet kavramını açıklamıştır (m. 2/1-b). Buna göre, “şiddet mağduru ve şiddet 

uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında 

meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet “ev içi şiddet” sayılmakta ve kolluk 

tarafından önlenmesi gerekmektedir. 

 

  5) Uzaklaştırma, Durdurma ve Kimlik Sorma  

  a) Men etme ve uzaklaştırma yetkisi 

Kolluğun zor kullanma yetkisi kademeli olarak artar. Öncelikle daha az hak kısıtlayan tedbirlere 

başvurulması gerekir (PVSK 16). Bu açıdan en hafif tedbir, adli kolluğun işlemlerini engelleyenleri veya yetkisi 

dahilinde aldığı tedbirlere aykırı davrananları men etme yetkisidir (CMK 168/1). 

  b) Durdurma Yetkisi 

Polis; suç veya kabahat işlenmesini önlemek, kişilerin hayatı, vücudu veya malvarlığı bakımından ya da 

topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek, suç işledikten sonra kaçan faili yakalamak ve 

hakkında yakalama emri bulunan kişileri tespit etmek amacı ile kişileri ve araçları durdurma yetkisine sahiptir 

(PVSK 4A/1).  

Bu takdirin özü makul sebep kavramıdır. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, makul sebep 

bulunması (PVSK 4A/2) ve bunun durdurulan kişiye derhal bildirilmesi gerekir (PVSK 4A/3).  

Durdurma yetkisi hukuka aykırı olarak kullanılırsa, durdurmadan elde edilen delil de kullanılamaz. 

Ancak, iyi niyet kuralı burada da geçerlidir.5 

                                                                                                                                                         
21.03.2016 tarihinde Yunanistan’da bir adaya geçmişler ve yakalanıp göçmenlerin tutulduğu merkeze götürülüp yerleştirilmişlerdir. Polis 
amiri tarafından göçmen merkezinde kalmalarına izin verilmiştir. Öngörülen yasal sürelerin yarı açık merkezde kişiye ulaşılamaması 

nedeniyle idari işlerin tamamlanma süresinin aşıldığı ve keyfi bir davranış yapılmadığı saptandığı için ihlal kararı verilmemiştir.  

4 Bizde de 6222 sayılı Kanun öncesi yürürlükte olan Kanunda buna ilişkin bir düzenleme vardı. Bu idari gözaltı düzenlemesini Anayasa 
Mahkemesi 5.1.2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile iptal etmişti. 6222 sayılı Kanun 18/8 maddesi ile şöyle bir hüküm sevk etti: “Bu madde 

hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı 

olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç 
saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” Bu yükümlülüğe aykırı hareket 

etmek suç sayılmış ve yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılmıştır (K. 6222, 18/9). Görüldüğü gibi, Anayasa 

Mahkemesi’nin 2006 tarihli iptal kararı yakalama ve gözaltına almayı öngören normu yürürlükten kaldırmıştı; kanun koyucu ise şimdi 
yakalama ve gözaltına alma değil, fakat adli kontrol benzeri bir düzenleme yapmış bulunmaktadır. Holiganların maç öncesinde, maç boyunca 

veya sonrasında şiddet eylemleri yapmalarını önlemek üzere, daha önce taşkınlık yaptığı belirlenen kişilerin maç sırasında polis nezaretinde 

tutulması uygulaması Avrupa’da vardır.  

5 Strieff, polisin takibi altında tutulan evden çıktıktan hemen sonra, polis memuru makul sebep bulunmamasına rağmen onu durdurarak evde 

neler olup bittiğini ve kimliğini sorar. Polis bilgisayar sorgulamasından Strieff hakkında yakalama emri olduğunu öğrenir, üstünü aradığı 

Strieff'in cebinde ve uyuşturucu madde bulur. Federal Yüksek Mahkeme, ilk yapılan durdurma işlemindeki hukuka aykırılığın etkisinin, 
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El ile yapılan kontrol neticesinde kişinin üstünün aranması veya aracında veya kapalı yerlerde arama 

yapılması gerektiği hallerde arama İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde, mülki amirin 

görevlendireceği kolluk amirinin yazılı emri ile yapılabiliyordu (PVSK 4A/6, cü.2). Anayasa Mahkemesi 2017 

yılında sözlü emir verilmesini iptal ederken aramaya ilişkin bütün ibareleri de iptal etti. Halen yeni bir 

düzenleme yapılmadığı için PVSK 4A madde uyarınca yapılan durdurma sonrası kolluğun arama yapma yetkisi 

hiç kalmadı. Acele bir hal söz konusu olsa bile, kolluğa sözle arama emri artık verilemez.6  

  c) Kimlik sorma ve kimlik tespit etme yetkisi 

Polise kanunlarla çok sayıda önleyici ve adli yetki verilmiştir. Bir kısmı, durdurma, yakalama veya 

arama gibi hareketle, bir kısmı ise masa başında yazılı olarak kullanılan her bir yetki, hukuki bir işlem yapılması 

demektir. Bir hukuki işlemin taraflarının belli olması gerektiğinden, görevini yerine getiren polis önce kendi 

kimliğini göstermek mecburiyetindedir (PVSK 4A/8).  

 

  II. Bilişim ve Telekomünikasyon Alanındaki Yetkiler 

  1) İnternete erişimin engellenmesi  

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 

Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 4 Mayıs 2007 tarihinde 5651 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş ve 2016 

yılında KHK 671 ile değiştirilmiş, bu değişiklik 6757 sayılı Kanun ile aynen kabul edilmiştir. 

2019 yılında ise, 7188 sayılı Kanunla, bu kanunun 8 inci maddesi değiştirilmiştir: Cumhuriyet savcısı 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiğinde bunun örneğini kuruma göndermektedir. Bunun gibi mahkemece 

beraat kararı verildiğinde de örneğinin kuruma gönderilmesi öngörülmektedir. Değişiklikten anlaşıldığı üzere 

uygulamadaki tereddütleri gidermek için, 7 ve 8. fıkralara “C. Savcısı ve mahkemece” ifadelerinden sonra 

gelmek üzere hükümsüz kalan erişimin engellenmesi kararına konu internet adresini belirtmek suretiyle ibaresi 

eklenmiştir.  

Ayrıca, 8. maddeye 17. fıkra eklenmiştir. Buna göre, 2, 4 ve 14’üncü fıkralar uyarıca verilen erişimin 

engellenmesi kararı ihlalin gerçekleştiği yayın, bölüm, kısım itibariyle (URL vb. şekilde) içeriğe erişimin 

engellenmesi yöntemiyle verilir. Ancak teknik olarak içeriğe erişimin engellenemediği veya ihlalin 

engellenemediği hallerde internet sitesinin tümüne yönelik engelleme kararı verilebilir. 

 

  2) Sanal Ortamda İşlenen Suçların Araştırılması  

  a) İnternet polisi. 

2017-680 sayılı KHK, 2018-7072 sayılı Kanun’la kabul edilmiştir. PVSK Ek 6’ya yeni eklemeler 

yapılmış, polise ek m. 7 ile ülke düzeyinde kullanabildiği yetkileri sanal ortamda kullanma olanağı sağlanmış, 

internet polisi yaratılmıştır. 

  b) Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti 

2018-7072 sayılı Kanun’la aynen kabul edilen, 2017-680 s. KHK, PVSK Ek 6’ya da ek yaparak, polise, 

sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili C. Başsavcılığı’nın tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik 

bilgilerine ulaşma ve sanal ortamda araştırma yapma yetkisi tanınmıştır. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve 

içerik sağlayıcıları talep edilen bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir. 

  c) İnternetteki veri trafiğinin denetlenmesi 

2018-7072 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile aynen kabul edilen, KHK 680 ile PVSK Ek m. 7’de 

değişiklik yapılarak, polisin yetkileri internet alanını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu doğrultuda, 

anılan yetkilerin internet bağlantı adresleri ve internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen veriler 

açısından da kullanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu amaçla bilişim suçları ilgili daire başkanının yazılı emri 

ile veri trafiği denetlenebilecek ve elde edilen veriden bilişim suçları tespit edilecektir. 

  ç) Bilişim suçlarının önlenmesi 

2018-7072 sayılı Kanun ile kolluğun suç işlenmesini önlenme yetkileri sanal ortamı kapsayacak şekilde 

genişletilmiştir. Ek 7. maddenin 2. fıkrasında sayılan suçların ve yeni eklenen bilişim suçlarının önlenmesi 

amacıyla bazı tedbirlerin uygulanabileceği belirtilmektedir. 

 

                                                                                                                                                         
sonradan ortaya çıkan yakalama emri ile azalmış bulunduğunu kabul ederek, elde edilen delilin hüküm verilirken kullanılabileceğine karar 

vermiştir (Strieff v. Utah, 579 U.S., 136 S. Ct. 2056, 2016). 

6 2015-6638 sK ile PVSK 4/A’daki düzenlemeye ek yapılarak, el ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan 

bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin 

görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hâllerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilir hale getirilmiş, kolluk 
amirinin kararının yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartına bağlanmıştı. Anayasa Mahkemesi Ağustos 2017’de 

yayınlanan 5 Mayıs 2017 tarih ve 2017/97 sayılı kararı ile sözlü arama emri verilmesini iptal etmiştir. OHAL döneminde kişi haklarının 

kısıtlandığı bir ortamda özgürlükler lehine böyle bir karar verilmesi olumludur.  
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  3) Önleme Amaçlı İletişim Denetleme   

  a) Suç işlenmesini önlemek üzere iletişim denetleme 

Önleme amaçlı iletişimin denetlenmesi PVSK Ek m.7 ile düzenlenmiştir. Bunun dışında, 2803 sayılı 

Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nda da aynı yönde düzenleme bulunmaktadır (JK Ek m. 5).  

PVSK Ek madde 7 fıkra 7 hükmüne göre istihbari ve önleme amaçlı iletişim denetlenmesi yoluyla elde 

edilen kayıtlar 1.nci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması ve 

korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler Cumhuriyet savcılarınca 

doğrudan soruşturulur. Ayrıca aynı madde 11. fıkra hükmüne göre, maddedeki usul ve esaslara aykırı 

dinlemelerin hukuken geçerli sayılmayacağı kabul edilmiş ve bu şekilde dinleme yapanlar hakkında TCK’ya 

göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.  

Alman Hukukunda da polise suçları önleme amacı ile G10 Kanunu adı verilen bir Kanun ile iletişimi 

denetleme yetkisi verilmiş ve elde edilen bilgilerin delil olarak kullanılması mümkündür. Örneğin, somut bir 

olayda sanık G10 Kanunu uygulanarak istihbarat amaçlı elde edilen bilgilerin delil olarak kullanılmasının 

muhakeme hukukuna aykırılık teşkil ettiği görüşü ile temyize gelmişse de BGH bu görüşü benimsememiştir.7 

  b) Kayıp çocuğun iletişiminin denetlenmesi 

Kolluğa, 2017-680 sayılı KHK ile verilen bir diğer yeni yetki ise “kayıp çocukların araştırılması” 

başlıklı PVSK 13/A maddesinde yer almaktadır. 2018–7072 sayılı Kanunun m. 25 ile aynen kanunlaşan 

hükmüne göre: “Kaybolan çocukların bulunması amacıyla, polis, sulh ceza hâkiminin veya gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile 

kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap 

hareketlerini talep edebilir, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilir ve sinyal bilgilerini 

değerlendirebilir. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilir; ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir 

ay daha uzatılabilir. Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulur. Hakimlik, kararını en geç 

yirmi dört saat içinde verir”. 

  c) İş yerlerinde iletişimin denetlenmesi 

İş yerlerinde kullanılan bilgisayarlar işveren tarafından denetlenebilir. Ancak, çalışanın özel hayatına 

ilişkin kişisel verileri üzerindeki hakları korunmalıdır.8 

 

  4) İletişimin delil elde etmek üzere denetlenmes i 

Delil elde etmek üzere yapılan iletişim denetlemesi, CMK m. 135’de düzenlenmiştir; madde 2014-

6526, 2014-6572 ve 2016-6763 sayılı Kanunlar ile değiştirilmiştir.9 Yapılan bu düzenlemeler neticesinde 

iletişimin denetlenmesi üçe ayrılmıştır: i) iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi, ii) iletişimin tespiti ve iii) mobil telefonun bulunduğu yerin tespiti. 

  a) İletişimi dinleme, kayda alma, sinyal bilgisi değerlendirme 

Özel hayatın gizli alanına en derin müdahaleyi teşkil eden, konuşmanın içeriğinin dinlenmesi, kayda 

alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi yöntemleri, diğer iletişim denetleme yöntemlerine nazaran sıkı 

koşullara bağlanmıştır (CMK 135/1). CMK 135/8’de sayılan suçlar dolayısıyla yapılan soruşturma10 ve 

kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı” ve “başka 

suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması” durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, 

kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. 

                                                 
7 Alman Hukukunda istihbari bilgilerin delil olarak kullanılmasını yasaklayan genel bir hüküm yoktur. İstihbarat makamlarının elde ettikleri 

bilgileri hangi koşullar altında adli makamlara iletecekleri konusu kanunla (§ 4 Abs. 4 Nr. 2 G10) düzenlenmiştir. Alman Ceza Muhakemesi 
Kanununun 161/2 cü.1 maddesi hükmü de bu bilgilerin ceza muhakemesinde delil olarak kullanılmasına izin vermektedir. Delillerin hüküm 

verilirken kullanılmasının koşulu, kişisel verilerin ilk elde edildiği sırada kurallara uyulmuş olmasıdır. Anayasayı Koruma Teşkilatının 

iletişim denetleme ve kayda alma yetkisi kanunla (§ 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 und 2 G10) düzenlenmiştir (BGH, Beschluss vom 3. Mai 2017 – 3 
StR 498/16. Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Hakkındaki hukuka aykırı deliller hakkında ayrıntılı bilgiler için bakınız: (Schroeder/Verrel, 

Ceza Muhakemesi Hukuku, Çeviren Dr. Salih Oktar, Ankara 2019, sh 105-121). 

8 AİHM 2017 yılında verdiği Barbulescu v. Romanya kararında; işverenin sözleşmeye iş yerindeki bilgisayarların özel amaçlarla 
kullanılmasını yasaklayan hükümler koymasının ardından işçinin buna rağmen özel amaçlarla kullandığının ispatında bilgisayarlardaki 

veriler kullanılmıştır. Büyük Daire somut olayda 8. madde ihlali bulunduğunu tespit ederken, iş hayatında özel hayat ilişkilerinin sıfıra 

indirilemeyeceğini vurgulamış ve 95/46/EC sayılı Direktif doğrultusunda iş yerindeki özel hayat hakkının güvence altına almanın devletin 
pozitif yükümlülüğü altında olduğuna karar vermiştir.    

9 Amerikan Yüksek Mahkemesi telefon dinleme sonucu elde edilen delili, ilk kez 1939 yılında İletişim Yasası'na aykırı bulmuş ve delil 

olarak ikame edilmesini kabul etmemişti (Nardone v. U.S. 308 U.S. 338, 1939).  

10 İlgili kişiye bir suç işlediği iddiasının resmi makamlar tarafından bildirildiği veya resmi makamlar tarafından yapılan bir işlem ile hukuki 

durumunun esaslı bir şekilde etkilendiği andan itibaren suç isnadı yapılmış ve soruşturma başlamış sayılır (İbrahim ve Diğerleri v. UK 2016, 

§ 249); Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma defterine kayıt tarihini esas almaktadır.  
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Bu tedbir ancak katalog suçlarda uygulanabilir (CMK 135/8).11 Ayrıca bazı özel ceza kanunlarında da 

iletişimin denetlenmesine izin veren düzenlemeler yapılmıştır.12 

Yapılan düzenlemeye göre sınırlı sayıda yukarıda belirtilen suçlarda CMK 128’de yer alan 

taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma, CMK 135’de yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, 

CMK 140’da yer alan teknik araçlarla izleme tedbirleri ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine 

bakılmaksızın CMK 139 hükümleri uygulanacaktır. 

Görüldüğü gibi aynı KHK ve aynı Kanun ile gizli soruşturma tedbirlerinin uygulanma alanı 

genişletilirken, bir hukuk labirenti daha yaratılmış ve hata olasılığı artırılarak hukuka aykırı delil üretme yolu 

açılmıştır.13 

Ceza Muhakemesi Kanunu (m. 135/4), iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, sinyal bilgilerinin 

değerlendirilmesi kararında, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının 

türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresinin 

belirtilmesini öngörmüştür. İletişimi denetlenecek şüpheli, başkasının telefon, faks veya bilgisayarını 

kullanıyorsa, mahkeme kararında bu şahsın da isim ve adresinin bulunması gereklidir. Kararda iletişimi 

denetlenecek şüphelinin, hangi suç veya suçları işlemekten şüpheli olduğu da belirtilir. Bu suç şüphesinin 

dayandığı şüphe sebeplerinin de hangi delillere dayandığı belirtilecek ve bu şüphe sebebinin kuvvetli olduğu 

kararda irdelenecektir. 

Hâkimin iletişimin denetlenmesi kararında belirtmesi gereken diğer bir husus, denetlemenin süresidir. 

Tedbir kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre bir ay daha uzatılabilir (CMK 135/4). Örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenen suçlarda, hâkim her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam üç ayı geçmemek üzere, 

yukarıdaki sürelere ek süre tayin edebilir. Hâkim denetleme süresini tayin ederken, takdir yetkisini kullanır, ama 

üst süreyi aşamaz. 

  b) İletişimin tespiti 

Hangi telefon numarasının hangi numara ile ne zaman ve ne kadar süre ile iletişim kurduğunun 

belirlenmesine iletişimin tespiti denmektedir (CMK 135/6). Burada konuşmanın içeriği elde edilmemekte, hâkim 

kararı ile sadece irtibat ve kimlik bilgileri belirlenmektedir. Mukayeseli hukukta iletişimin tespiti için ayrıca 

karar alınmasına gerek duymayan sistemler de vardır.14 

                                                 
11 Bu suçlar; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile Organ veya doku ticareti (madde 91), 

Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), İşkence (madde 94, 95), Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), Çocukların cinsel istismarı 
(madde 103), Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149) ile nitelikli dolandırıcılık (madde 158), Uyuşturucu veya uyarıcı 

madde imal ve ticareti (madde 188), Parada sahtecilik (madde 197), Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220, fıkra üç), Fuhuş (madde 

227), İhaleye fesat karıştırma (madde 235), Tefecilik (madde 241), Rüşvet (madde 252), Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
(madde 282), Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar  (madde 

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316), Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları, 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları, Bankalar Kanununun 
22’nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını 

gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu’nun 68 ve 74’ncü maddelerinde tanımlanan suçlar olarak belirlenmiştir. 

12 Örneğin, 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun 23/2. maddesi şike ve teşvik primi suçu bakımından CMK 135’in 
uygulanmasına olanak sağlamıştır. Bunun yanı sıra, özel usul hükmü olarak, bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya 

Hakimler ve Savcılar Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri (6222 s.lı Kanun 23/1) ve idari para 

cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısını yetkili kılmıştır (6222 s.lı Kanun 23/3). 2017-KHK 694, madde 10 
ile Uyuşturucu Madde Murakabesi Hakkında Kanun’un 23/5. maddesi değiştirilmiş ve hapis cezasına ek olarak, beşyüz günden on bin güne 

kadar adli para cezası öngörülmüş; ayrıca eklenen fıkra ile ‘esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçu’ bakımından, CMK 135’deki 

iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile CMK 140’da yer alan teknik araçlarla izleme tedbirlerinin uygulanmasına olanak 
sağlanmıştır. 694 sayılı KHK, 2018–7078 sayılı Kanun ile değiştirilerek kabul edilmiştir. 7078 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 1933-2313 

sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 23. maddesine eklenen 6. fıkra ile esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek 

suçu bakımından CMK 135’te yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması yetkisiyle CMK 140’ta yer alan teknik araçlarla 
izleme tedbiri uygulanabilecektir. Bu değişiklik ilginçtir. Zira sadece esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçu bakımından yetki 

verilmekte ve bu yetki de gizli soruşturma tedbirlerinin bazıları ile sınırlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi sadece CMK 135/6’da yer alan 

iletişimin tespiti, CMK 135/1 de yer alan iletişimi dinleme ve kayda alma yetkisi verilmiş, sinyal bilgisinin değerlendirilmesi yetkisi 

tanınmamıştır. Bunun yanı sıra, CMK 140’da yer alan teknik araçlarla izleme tedbiri uygulanabilecek iken, CMK 139’da yer alan gizli 

soruşturmacı görevlendirilemeyecektir. 2018-7078 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle kabul edilen 2017-694 sayılı KHK madde 23 ile 7258 

sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5’inci maddesine 6. fıkra 
eklenmiştir. Böylece beşinci maddenin ilk fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile TCK 228/3 ve 4 düzenlenen kumar 

oynanması için yer ve imkân sağlama suçları bakımından, gizli soruşturma tedbirlerinin uygulanması yetkisi verilmiştir.  

13 Gizli soruşturma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmesi gereğine, CMK 135/9 ile düzenlenen esas uyarınca, sadece 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile iletişimin denetlenmesine dair kural konabilecek iken, CMK dışındaki kanunlara iletişimin denetlenmesine 

ilişkin hüküm konması kanun yapma tekniğine aykırıdır. Böyle dağınık normlarla düzenleme yapılmasına devam edilirse iletişimin 

denetlenmesinin hangi kanunlarda yer aldığını bulmak çok zor olacaktır. 

14 Davis, silahlı soygun suçundan dolayı mahkûm edilmiştir. Bu mahkûmiyet, Davis'in 67 gün boyunca gittiği yerleri tespit eden ve belirli 

silahlı soygunların olduğu saatlerde nerede olduğunu gösteren delillere dayanmıştır. Davis bu karara karşı kanun yoluna başvurmuş ve arama 

kararı olmadan cep telefonu üzerinden bu şekilde yer tespiti yapılmasının hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştür. Temyiz mahkemesi ise, 
baz istasyonu bilgilerinin ortaya konması durumunda bir özel hayat beklentisinden söz edilemeyeceğini belirterek, bu bilgilerin edinilmesi 

için başvurulan cep telefonu şirketlerine bir arama kararı sunulması gerekmediğine hükmetmiştir. Bu konuda benzer kararlar için bakınız 

(Quartavious Davis v. U.S., 11th Circuit). 
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  c) Mobil telefonun bulunduğu yerin tespiti 

Ceza Muhakemesi Kanunu şüphelinin yakalanması için, mobil telefonun bulunduğu yerin 

belirlenmesini de kabul etmiştir (CMK 135/5). 

  ç) Soruşturmaya bağlılık ilkesi ve tesadüfi delil 

İletişimin denetlenmesi kararı belli bir şüpheli hakkında soruşturma başladıktan sonra, başka yoldan 

delil elde edilemiyorsa, sadece bu gibi hallerde başvurulabilen bir gizli soruşturma yöntemidir. Bu nedenle, yasal 

olarak iletişim denetlenirken bir başkasının işlediği suçun delili ortaya çıkarsa, bu delil kural olarak kullanılamaz 

ise de, Kanun sadece liste halinde saydığı suçlarda kullanılmayı kabul etmiştir.15 

 

  5) Bilgisayarda Arama ve Elkoyma 

OHAL döneminden kalan genel bir diğer düzenleme ise; bilgisayarda arama tedbirinde, gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde C. savcısının emri ile işlem yapılabilmesi ve kopyalama işleminin uzun sürecek olduğu 

hallerde, bilgisayara elkoyma yetkisinin tanınmasıdır. Savcı emriyle yapılan bilgisayarda arama hâkim onayına 

sunulacak 24 saat içinde onaylanmadığı takdirde, çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhal imha 

edilecektir.  

Kopyalamanın uzun süreceğinden bahisle bilgisayara elkoyma, AİHM içtihadı ile mülkiyet hakkına 

tecavüz olarak nitelendirildiği için, Türkiye aleyhine ileride başka ihlal kararları da verilmesine yol açabilir. Zira 

AİHM 3.12.2019 tarihli Kırdök v. Türkiye kararında bu yönde bir ihlal tespit etmiştir.  

 

  6) Teknik Araçlarla İzleme  

Teknik araçlarla izleme değişik CMK 140 ile düzenlenmiştir. Yargıtay, gizli soruşturma yöntemlerinin 

bir arada uygulanamayacağına karar vermişti. Bunun üzerine, CMK madde 140/3 eklenmiş ve içtihat örtülü 

olarak kaldırılmıştır: “Teknik araçlarla izleme tedbiri ile birlikte gizli soruşturmacı görevlendirilmesi halinde, 

bu fıkrada belirtilen süreler bir kat artırılır.” 

Teknik araçlarla izleme aleni yerlerde yapılabilir, konutta yapılamaz. Örneğin, kişinin tek başına 

odasında iken kendi kendine yaptığı konuşmanın görüntülü kaydı delil olarak kullanılamaz.16  

Kullanılacak araçlar, teknik geliştikçe değişmektedir. Artık GPS cihazlarının kullanılması da 

mümkündür.17 

Almanya’da şüpheye dayanmayan hallerde video ile hız kontrolü yapılarak idari para cezasına karar 

verilmesi üzerine yapılan yargılamada, hız kontrolüne ilişkin bir Bakanlık Emri mevcut bulunduğu için, video ile 

                                                 
15 Konu Alman Hukukunda da tartışılmıştır: Eğer iletişimin denetlenmesi kararları birbirleri ile bağlantılı olarak verilmişlerse, bir sanık 

hakkında yapılan iletişimin denetlenmesinden elde edilen deliller diğer sanık hakkında da kullanılabilir: somut olayda birlikte suçlanan iki 

ayrı sanık hakkında verilmiş iletişimin denetlenmesi kararları vardır. Verilen kararların amacı, örgütsel yapılanmayı ortaya çıkarmak, varsa 
diğer failleri belirlemek ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin nasıl aklandığını tespit etmeye yönelik idi. İletişimin denetlenmesi 

kararının verildiği sırada örgüt içindeki mevcudiyeti henüz bilinmeyen bir kişi hakkında elde edilen bilgiler de hüküm verilirken 

kullanılabilir. İddianamede örgüt üyesi olmakla suçlanmış olmasa bile, hakkında aynı fiilden dolayı suçlama yapılmış ise, bu tesadüfi delil 
sanık aleyhine kullanılabilir. Ancak, sanık aleyhine elde edilen tesadüfi deliller haklarında iletişimin denetlenmesi kararı bulunan diğer 

sanıkların faaliyet alanları dışında kalan başka fiillere ilişkin ise, bu tesadüfi deliller hüküm verilirken kullanılamaz. Somut olayda böyle bir 

durum söz konusu olmadığı ve elde edilen tesadüfi deliller katalog suçlara ilişkin olduğu için, delillerin kullanılması hukuka aykırı 
bulunmamıştır. Aynı yönde başka kararlar da vardır (BGH, Beschluss vom 11. Juli 2018 – 2 StR 497/17). 

16 Alman Hukuku kişisel verilerin ve özel konuşmaların insan onurunu ve kişiliğin özgürce geliştirilebilmesi için gizli tutulması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Bu nedenle özel yaşamı korumak amacıyla delil değerlendirme yasağı olarak ‘günlük kararları’ diye bilinen bazı kararlar 
vermiştir. Şüphelinin günlüğüne yazdığı ifadeler, eğer tamamen kişisel nitelikte ise delil olarak ileri sürülemez. Bununla karşılık ‘suç 

işleyerek kişilik geliştirilemeyeceği için’ suç fiilleri hakkında günlüğe yazılan yazıların delil olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür. 

Ancak, bir kişiye kızdığı için ona karşı nasıl bir suç işleyeceğini planlayan ve suç işlemekten vazgeçmek yerine neden suçu işlediğini 
günlüğüne açıklayan yazılar, bunları yazan bir failin notları özel hayatın çekirdek alanına dahil sayılmamakla birlikte, söz konusu içerik 

şüphelinin sosyal çevresiyle, diğer insanlarla ve özellikle de mağdurun özel yaşamı ile bağlantılı bilgiler içerdiğinden, Anayasa Mahkemesi 

4’e karşı 4 oyla alınan kararında, bu tür bilgilerin ceza muhakemesi hukukunda delil olarak kabul edilemeyeceğine karar vermiştir 
(10.8.2005 Selbstgesprächs-Urteil des 1. Strafsenats des BGH, 1 StR 140/051). Başka bir olayda uzun süredir karısı ortadan kaybolmuş olan 

ve kadının kocası tarafından öldürüldüğü şüphelenildiğinden iletişim denetlenmesi ve teknik takip kararı alındığı için şüpheli kendi aracının 

içindeyken kendi kendine bir şarkı söylemiştir. ‘’Karım uzun zamandan beri öldü, geri gelmeyecek, evet onu ben öldürdüm, bu benim 
sorunum’’ kelimelerinin geçtiği bu şarkı, ortam dinlemesi yapılarak kayda alınmıştır. Federal Yargıtay daha önce verdiği ‘günlük’ 

kararlarına benzer bir şekilde günlüğe yazılan düşüncelerin özel hayatın gizli, çekirdek alanına dahil olması örneğinden hareketle şüphelinin 

tek başına bulunduğu sırada kendi kendisiyle yaptığı konuşmaların delil olarak kullanılamayacağına karar vermiştir. Kararın gerekçesi olarak 
bir şüpheli kendi suçu hakkında konuşuyor olsa bile en derin düşüncelerini istemsizce açığa vurmaktadır; bu nedenle, özel hayatın mahrem 

alanına ilişkin bu düşüncelerin delil olarak kullanılamayacağı, sözlerin uçucu olduğu vurgulanmıştır. 

17 Polis, sanığın aracına, ilk derece mahkemesinin kararında belirtilen yerleştirilme şekli ve uygulanma süresine aykırı olacak bir biçimde 
GPS takip cihazı yerleştirmiştir. İlk derece mahkemesinde bu delil kabul edilmiş ve sanık mahkûm edilmiştir. Sanık bu kararı temyiz ederek, 

karara aykırı GPS takibinin ve bu şekilde elde edilen delillerin, Anayasa ek madde 4'teki hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir. Amerikan Federal 

Yüksek Mahkemesi ise, Anayasa ek madde 4'te, keyfi arama ve elkoymalara karşı korunma hakkından söz edildiğini ancak bu hakkın nasıl 
hayata geçirileceğinden söz edilmediğini ifade etmiş ve burada amacın, gelecekteki Anayasa ek madde 4 ihlallerini engellemek olduğunu, 

delilin dosyadan çıkarılması kuralının, kusursuz sorumluluk rejimi gibi katı bir uygulamaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulamıştır (U.S. v. 

Jones, 565 US 200, 2012).  
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yapılan hız denetiminden elde edilen hukuka uygun bulunmuş ise de, Alman Federal Anayasa Mahkemesi aksine 

karar vermiştir.18 

CMK 140/A maddesi ile 135 ile 140’ncı maddelerde düzenlenen koruma tedbirlerinin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine olanak sağlanmış ise de bu konudaki yönetmelik henüz 

yayınlanmamıştır. 

 

  III. Arama ve Elkoyma 

  1) Önleme Aramaları  

Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, umumi veya umuma açık yerlerde, toplu 

taşıma araçlarında, halkın topluca bulunduğu yerlerde, genel kurul toplantılarının yapıldığı yerlerin yakın 

çevresinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılan yerlerde ve yakın çevresinde (konut, yerleşim yeri, kamuya açık 

olmayan işyerleri ve eklentileri dışındaki yerlerde) önleme araması yapabilir (PVSK 9/1,4 ve 5). 

Polisin güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmek 

zorundadır. Polis, herhangi bir karar veya emir olmasına bakılmaksızın, bu kişilerin üstünü, aracını ve eşyasını 

teknik araçlarla kontrol eder ve arar (PVSK 9/7). 

Önleme araması yapılabilmesi için, tehlikenin oluştuğuna veya bir suçun işlenmek üzere olduğuna dair 

makul sebep bulunması gerekir. Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleri ile 

birlikte gösterilmesi gerekir (PVSK 9/2). Makul sebep hakkındaki açıklamalar için, durdurma bahsine bakınız. 

PVSK 9 dışında 6222 sayılı Kanun da önleme araması konusunda yetki vermektedir. Müsabaka 

güvenliğini sağlanmak amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde  özel güvenlik görevlileri, 

mülki amirin yazılı emrine istinaden, spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve 

gerektiğinde el ile kontrol edebilir ve arayabilir (K.6222, m.12/2). Spor müsabakası öncesinde, esnasında ve 

sonrasında spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergâhında, taraftarların 

üzeri ve eşyası Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre aranabilir 

(K.6222, m.12/3). 

Kolluk tarafından uygulanan bir tedbirin çifte karakterli olması, yani hem kolluğun önleme yetkileri 

kapsamına girmesi, hem de bir ceza muhakemesi hukuku işlemi özelliği taşıması mümkündür. Bu gibi hallerde 

yapılan işlemin öncelikle ceza muhakemesi hukuku işlemi olarak kabul edilip, adli işlem kurallarına tabi 

tutulması gerekmez: somut olayda yapılan işlemin hukuka uygun olup olmadığı belirlenirken, sadece işlemin 

amacına bakılmalı ve tehlikeyi önlemek açısından kolluğa verilen yetkiler kapsamında kalıp kalmadığı 

incelenmelidir.19 

Türk uygulaması önleme araması kararı ile adli arama yapılmasını hukuka aykırı bulurken, Alman 

mahkemeleri çifte karakterli işlemler bakımından ceza muhakemesi hukukuna öncelik tanınacağına dair bir kural 

bulunmamasından yola çıkarak, amaçları farklı olan tehlikeyi önleme işlemleri ile, delil elde etmek üzere yapılan 

adli işlemlerin yan yana ve eş değerli olarak uygulanmasını kabul ederler. 20 
 

  2) Askeri mahallerde yapılan arama lar 

Yukarıda belirtilen önleme araması ile ilgili düzenlemelerde askeri mahallerden söz edilmediği için, 

2018-7145 sayılı Kanun ile aşağıdaki hükümler sevk edilmiştir. 

İç Hizmet Kanunu’na eklenen 56/A ve 56/B maddeleri ile esasen PVSK 9 ile düzenlenmiş önleme 

araması ve binalara girişteki kontroller askeri mahallerde de uygulanabilir hale getirilmiştir. Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki askeri mahallerde yapılabilecek önleme aramaları Sahil 

Güvenlik Kanunu ek madde 7 ve Jandarma Kanunu'na ek 15/A madde eklenerek düzenlenmiştir.  

Gecikmede sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanı, kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı 

veya birim amirinin yazılı emir vermesi kabul edilmiştir. Değerlendirmemize göre değişiklik yerinde olmakla 

birlikte, PVSK 9, f.4'te önleme araması yapılan yerlere askeri mahallerin eklenmesi yeterli olurdu.   

                                                 
18 Aşamalardan sonra Federal Anayasa Mahkemesi şu kararı vermiştir: Temel hakların kısıtlanması için kanunla verilen yetki bulunmalıdır. 

Video ile yapılan hız denetimi kişisel veriler üzerindeki temel hak ile ilgilidir. Yasal düzenleme bulunmayan hallerde, elde edilen delil 

hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş delil sayılır. Bu delilin hüküm verilirken kullanılması da yasaktır. Somut olayda idari kabahat yaptırımı 
söz konusu olması durumda bir değişiklik yaratmaz (BVerfG 11.8.2009; 2 BvR 941/08). 

19 Alman uygulaması elde edilen verinin delil olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda bir karar veriirken, StPO 161/2, cü.1 hükmünü 

nazara almaktadır (BGH, Urteil vom 17. Januar 2018 – 2 StR 180/17). 

20 İlk derece mahkemesi önleme araması maskesi altında (legendierte Kontrolle“) adli arama yapılarak elde edilen delilin kullanılmasını 

aramada hakim kararı güvencesini ortadan kaldırmış olduğu gerekçesi ile, hüküm verilirken kullanılamayacağına karar vermiştir. BGH bu 

görüşü kabul etmeyerek hükmü şu gerekçelerle bozmuştur: Gümrüklü alanda bulunan bir kamyonun motor bölgesinde hakimden karar 
almadan arama yapmak, gümrük hukukuna göre hukuka uygun bir işlemdir. Bu nedenle, elde edilen delillerin StPO 161/2 cü.1 uyarınca 

hukuka uygun bir şekilde kullanılması gerekir. Gerek aracın durdurulması ve gerekse neticede uyuşturucu madde bulunmasını sağlayan 

arama gümrük mevzuatı (§ 10 ZollVG) uyarınca hukuka uygun olarak gerçekleşmiştir. Bu hükümler, arama öncesinde hâkim kararı 
alınmasını ön görmemektedir. Araçta arama yapıldığı sırada aslında bu araçta uyuşturucu madde nakledildiği konusunda başlangıç 

şüphesinin mevcut bulunmakta olması ve resmi makamların Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca (StPO 102, 105) işlem yapılabilecek 

olmaları, hukuki değerlendirmede bir fark yaratmayacaktır (BGH, Urteil vom 15. November 2017 – 2 StR 128/17). 
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Yeni eklenen 56/B maddesi, askeri mahallere giren asker kişiler dahil herkesin kontrol tedbirine tabi 

olmasını düzenlemiştir. Değerlendirmemize göre, bu hükmün de PVSK 9/7'ye eklenmesi gerekirdi. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve 76. maddelerinde vücuttan örnek alınması ve beden muayenesi 

düzenlenmiştir. Özellikle uyuşturucu madde ve yasadışı diğer maddelerin kullanılıp kullanılmadığını belirlemek 

açısından örnekleme yoluyla rutin kontrollerin yapılıp yapılmayacağı konusu hukuk açısından tartışmalara yol 

açmıştır. 

Örneğin ABD’de uyuşturucu maddelerle mücadele eden kolluk birimlerinde görev yapan memurların 

örgütler tarafından uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirilip getirilmediklerini tespit etmek üzere memurların 

rutin idrar tahliline tabi tutulması uygulaması yapılmıştır. Herhangi bir suç şüphesine dayanmayan bu tür rutin 

tahlillerin arama sayılıp sayılmayacağı ve hâkim kararı ile yapılması gerekip gerekmeyeceği konusu tartılışmış 

ve sonunda Amerikan Yüksek Mahkemesi bu tür denetimlerin kamu yararına olduğu gerekçesiyle herhangi bir 

kısıtlamaya tabi olmadan yapılabileceğine karar vermiştir.21 Beden muayenesi sayılmayan işlemler de vardır.22  

Askeri mahallerde yapılacak adli arama (CMK 119/5), elkoyma (CMK 120/6), bilgisayarda arama 

(CMK 134) ve AHİM'in  ihlal tespit eden kararından sonra yargılamanın dirilmesi (CMK 172/3) ve yargılamanın 

yenilenmesi (CMK 311/11-f) madde hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır ((2018-7145). 

Askeri mahallerde yapılacak arama ve elkoyma işlemlerinin genel hükümlere uygun olarak Cumhuriyet 

savcısının hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilmesi öngörülmüş, fakat eskisinden farklı olarak bilfiil 

arama ve elkoyma faaliyeti konusunda adli kolluk yetkilendirilmiştir. Buna ilaveten gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle askeri makamların katkılarıyla adli kolluk tarafından 

gerçekleştirilmesi kabul edilmiştir (CMK 119/5, 127/6). 

 

  3) Adli Arama 

Hâkimin adli arama kararı verebilmesi için, aranan kişinin aranılacak yerde bulunduğunu gösteren 

makul şüphe bulunmalıdır (CMK 116). Makul şüphenin objektif izleyiciyi ikna edecek düzeyde olması gerekir.  

Hâkim kararı veya yetkili mercinin verdiği yazılı emir olmadıkça arama yapılamaz. Aramada sadece 

aranan şeyin bulunabileceği yerlere bakılabilir.23 

Hukuka uygun olarak yapılan aramadan elde edilen delil hükümde kullanılabilir.24 Hâkimden karar 

almadan yapılan arama hukuka aykırıdır.25 

Buna karşılık, elkoyma işlemi yapılması için, kural olarak, önceden alınmış hâkim kararına ihtiyaç 

yoktur. Hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi, beş gün içinde görevli hâkimin onayına sunulur.26 

                                                 
21 Benzer bir şekilde AİHM’nin 2018 yılında verdiği bir kararda da sporcuların doping yapıp yapmadıklarını belirlemek üzere testler 

uygulanmasının hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. 18.01.2018 tarihli FNASS v. France kararında belli periyotlarla sporculardan 

doping testleri yaptırıp neticelerini bildirmeleri yükümlülüğünün özel hayatın gizliliğinin korunması ve insan onurunun korunmasına ilişkin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine aykırılık oluşturmadığına karar vermiştir. Karar gerekçesinde burada getirilen yükümlülüğün 

kamusal menfaat ile bireysel menfaat gözetildiğinde müdahalenin kamusal menfaatin üstün olması sebebiyle haklılık temeline sahip olduğu 

belirtilmiş, buradaki kamusal menfaatin sporcuların sağlığı ve sporcu camiasının doping gibi yasadışı vasıtalara başvurulmasının uzak 
tutulması amaçlanmıştır. 

22 Örneğin Almanya’da şüphelinin ayağının havaya kaldırılarak ayakkabısının tabanının fotoğrafının çekilmesi, şüphelinin aktif hareketi 

sayılmaz ve çekilen resim yasak delil kapsamında sayılmaz. Şüpheli ayağını kendisi kaldırırsa, bu yaptığı hareket delil elde etme bakımından 
şüphelinin katkısının çok düşük düzeyde kaldığı bir davranıştır; ayakkabı ayağından çıkartılarak da tabanının resmi çekilebilirdi (BGH, 

Beschluss vom 11. April 2018 – 5 StR 609/17). 

23 Bayan Mapp, evinde yapılan ve sonradan hukuka aykırı olduğu kabul edilen bir arama sonucu elde edilen müstehcen materyallere 
dayanılarak mahkum edilmiştir. Evde yapılan arama, elde edilen materyallerle hiç ilgisi bulunmayan bir kaçağın bulunması amacıyla, eyalet 

görevlileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, tarihinde ilk defa, kişiyi keyfi arama ve elkoymalara karşı 

koruyan Anayasa ek madde 4'ü ihlal ederek elde edilen delillerin, eyalet mahkemelerinde kullanılamayacağına hükmetmiştir. Bu karar ile 
birlikte, hukuka aykırı delilin dosyadan çıkarılması kuralının caydırıcı etkisi ortaya çıkmaya başlamıştır (Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 1961).  

24 Özbek vatandaşı kimlik kontrolü sırasında Almanya’da geçerli olmayan bir kimlik ibraz ettiği için, başlangıç süphesi oluşmuştur. Şüpheli 

kolluk mensuplarına çalıntı olduğu için aranan bir telefon teslim ettiği için, şüphelinin içinde bulunduğu araçta arama yapma yetkisi 
doğmuştur. Gecikmede tehlike bulunduğu için, karar almadan arama yapılabilir (StPO 105/1, cü.1). Şüpheli elkoymaya karşı gelmediği için, 

elkonulan eşya hakkında hakim kararı alınmasına gerek yoktur (muhafaza altına alma) (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2018 – 5 StR 250/18). 

25 Somut olayda gecikmede tehlike bulunduğu için savcı tarafından arama emri verilmişse de, objektif olarak yapılan değerlendirmede 
gecikmede tehlike bulunmadığı saptanmıştır. Daha sonra yapılan usuli işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmiş olması, hakim kararı 

alınmadan yapılan aramadaki delil yasağını ortadan kaldıramaz (BGH, Beschluss vom 21. April 2016 – 2 StR 394/15). 18.6.2019 tarihli 

CGK 2019/477 sayılı kararda, savcılıktan kolluk görevlileri tarafından arama kararı talebinde bulunulması üzerine, sanığın aranan kişilerden 
olmadığı, konuyla ilgili somut delil bulunmadığı, bu nedenle arama kararında bulunamayacağını bildirmesi üzerine sanığın serbest 

bırakıldıktan sonra Sulh Ceza Mahkemesinin önleme aramasına istinaden arama yapılan Trabzon iline girişte tekrar kullandığı aracın 

durdurularak araçta gizli bölme içinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildiği için narkotik köpeği ile yaptıkları kontrolde köpeğin 
yoğun tepki vermesi üzerine, detaylı arama yapmak için aracın bakım onarım şube müdürlüğü tamirhanesine çekildiği, önleme aramasına 

istinaden aracın gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 60 paket eroin ele geçirildiği, savcının somut delil olmaması nedeniyle arama emri 

vermemesi üzerine sanığın aracıyla Trabzon Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki arama noktasına götürüp, arama işlemini yapan görevliler 
hakkında, görevi kötüye kullanma ve hürriyeti tahdit suçlarından valilikten soruşturma izni istendiğinin anlaşılması karşısında durumun 

araştırılarak sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, eksik araştırmaya dayalı hüküm kurulması isabetsiz 

bulunmuştur. 
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Genel usulde, hâkim onayına sunma süresi yirmi dört saat, hâkimin kararı açıklama süresi el koymadan itibaren 

kırk sekiz saattir (CMK 127/3).27 

 

  4) Postada Elkoyma 

Değişik CMK 129/3 ile belli suçlarda kolluğun zarf ve paketleri Cumhuriyet savcısının talimatıyla 

açabilmesi kabul edilmiştir.28 Maddede sayılan suçlar şunlardır: Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak 

bulundurulması veya el değiştirmesi (madde 174), Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) 

suçları, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12’nci ve 13’üncü maddelerinde 

tanımlanan suçlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 67’nci ve 68’inci maddelerinde 

tanımlanan suçlar.  

 

  5) Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma.  

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu hükümlerine göre (2013-6415), BM Güvenlik Konseyi 

kararı üzerine malvarlığının dondurulması kararı alınabilir (6415 sK, m.5). 

Ceza Kanunu suç işlenmesi ile sağlanan menfaatin değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu 

ortaya çıkan ekonomik kazançların müsadere edilmesini (kazanç müsaderesi) kabul etmiştir (TCK 55/1). Bu 

müesseseyi kabul eden sistem içerisinde genişletilmiş müsadere niteliğinde olmak üzere, Ceza Muhakemesi 

Kanunu da hak ve alacaklara ilişkin tedbir olarak 128’nci maddesinde “taşınmazlara, hak ve alacaklara el 

koyma” başlığı altında, liste halinde sayılan ağır suçlarda, haklara elkonulabilir. Katalogda sayılan suçlarla ilgili 

olarak şüpheli veya sanığa ait taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer mali 

kuramlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, 

ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine, bunlar 

şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi el konulabilir (CMK 128/1). Bu 

malvarlığı değerlerinin somut olarak belirlenmiş olması gerekir. 

Kaçakçılık Kanunu’nda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara CMK 128 uyarınca el 

konulur (5607 s.lı Kanun 10/1). Kaçakçılıkta el koyma ile ilgili olarak 2017 yılında KHK 694, m. 11 ile 

eklemeler yapılmıştır. 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’a ek madde 2 eklenmiştir (2017/694 KHK, 

2018/7078 s. K.). Yapılan düzenleme ile, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçunda kullanılan 

araca elkoyma, CMK 128/4 hükmü uyarınca gerçekleştirilecektir. Araç, maddede sayılan özel hallerde iade 

edilmeyecektir. 

 

  IV. Yakalama ve Tutuklama 

  1) Yakalama 

CMK’nun 90’ıncı maddesi iki ayrı tür yakalama yetkisi düzenlemiştir: CMK 90/1 suçüstü yakalamasını 

düzenlerken, CMK 90/2 tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesi gereken ve gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerdeki yakalamayı ele almaktadır.29  

Kolluğun yakaladığı kişinin kendisine ve etrafına zarar vermesini önlemek üzere, silahlı olup 

olmadığını belirlemesi gerekir.30 Bu nedenle, yakalama sonrası arama yapılır (CMK 90/4). Bu aramanın kapsamı 

dardır.31 Delil araması şekline dönüştürülmemelidir.32 

İç Güvenlik Paketi ile, CMK 91’inci maddeye 4’üncü fıkra eklenerek, toplumsal şiddet olayları için 

özel bir yakalama ve gözaltı durumu ve mülki amirin görevlendireceği kolluk amiri kavramı yaratılmıştır. Özel 

                                                                                                                                                         
26 27/07/2016 tarihli 668 sayılı OHAL KHK’sı m. 3,1/h ile yapılan düzenleme 27/11/2016 tarihli RG’de yayınlanan 6755 sayılı kanunun m.3, 

1/h bendi ile kanunlaşarak, aynen kabul edilmiştir. 

27 OHAL döneminde ise, hâkim, kararını el koymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar (668  sayılı 

KHK 3/1-h). 

28 1.2.2018, 7078 s. K. 

29 Yakalamaya konu fiilin suç teşkil etmesi gerekir. Protopapa suç teşkil etmeyen bir eylemden dolayı tutuklandığı, md. 11’e aykırı olarak 

barışçıl toplantı yapma hürriyetinin ihlal edildiği iddiaları ile AİHM’e başvurmuştur. AİHS’nin 7. maddesiyle ilgili olarak başvuranın Kuzey 

Kıbrıs topraklarına kanuna aykırı olarak giriş yaptığı, söz konusu kanunun başvuran tarafından bilinebilir olduğu, dolayısıyla suç teşkil eden 
bir harekette bulunduğu dikkate alınarak 7. maddenin ihlal edilmediğine karar verilmiştir (AİHM 24.2.2009, Protopapa-Türkiye). 

30 Bir otomobilin içinde bulunan bir kişiyi yakalayan polis, aynı zamanda ve yakalamanın bir parçası olarak, aracın yolcu kısımlarında arama 

yapabilir. Bundan elde edilen delil hukuka uygun olarak kullanılabilir (N.Y. v. Belton, 453 U.S. 454, 1981).  

31 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, bir kişiyi evinde yakalayan bir polisin, evin tamamında arama yapamayacağına hükmetmiştir. Bu 

durumda polis yalnızca, yakalanan kişinin o anda ulaşabileceği kadar yakın çevresini oluşturan alanı, güvenlik amacıyla arayabilir (Chimel v. 

California, 395 U.S. 752, 1969).  

32 Polis, Gant'ı yakalayarak kelepçeli bir şekilde polis aracına aldıktan sonra, otomobilinde arama yapmış, silah ve uyuşturucu madde 

bulmuştur. Yüksek Mahkeme, şüphelinin aracını gönüllü olarak terk ettikten sonra yapılan aramanın, yakalama ile veya polis memurlarının 

güvenliği ile bağlantılı olmayacağını belirterek, aramanın hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir (Arizona v. Gant, 556 U.S. 332, 2009).  
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yetkilerle donatılan bu kolluk amirine kural olarak yazılı, acele hallerde ise sözle arama emri ile gözaltı kararı 

verme yetkisi tanınmıştır. 

Yakalanan kişinin gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için 

zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya 

mahkemeye gönderilme için zorunlu süre on iki saatten fazla olamaz (CMK 91/1). Zorunlu yol süresi, 

büyükşehir belediye sınırları dışında, ilçe adliyelerine uzak yerlerde gerçekleşen yakalamalar için söz konusu 

olabilir. İl içi yakalamalarda, CMK 180/4 kıyas yolu ile uygulanmalı ve zorunlu yol süresi ilavesi 

yapılmamalıdır. 

Yakalamadaki yirmi dört saatlik gözaltı süresi, toplu suçlarda, birer gün olmak üzere dört güne kadar 

uzatılabilir. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı “her 

defasında” “gerekçesini de” göstererek gözaltı süresini ayrı ayrı kararlarla ve “yazılı emir” vererek üç gün süre 

ile uzatabilir. Burada özellikle süre uzatımına ilişkin her emrin, gözaltına alınana derhal tebliğ edilecek olma 

zorunluluğu vardır (CMK 91/3). 

Toplumsal şiddet olaylarında uygulanan ve CMK 91/4 ile yaratılan kolluk gözaltısında 24 ve 48 saatlik 

iki ayrı gözaltı süresi vardır. 

OHAL'in33 kaldırılmasıyla birlikte ceza muhakemesi hukukunun bazı kurumlarında 2018-7145 sayılı 

kanun ile üç yıl süreyle uygulanabilen bazı kurumlarında ise kalıcı34 nitelikte değişiklikler yapılmıştır. TMK'ya 

eklenen Geçici 19. madde üç yıl süreyle yürürlükte kalacak ve gözaltı süresi, ifade alma ve tutuklamayla ilgili 

düzenlemeleri kapsayacaktır. Şimdi geçici nitelikteki değişikliklere bakalım: 

TCK'nın Devlete Karşı İşlenen Suçlar ile TMK kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde 

işlenen suçlar (TCK 220/4) bakımından gözaltı süresi yol hariç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört 

günü geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir.  

Ancak, "delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması" nedeniyle gözaltı süresi en 

fazla iki defa uzatılabilecektir. Uzatma kırk sekiz saat veya dört günlük sürelere bağlı kalınarak yapılacaktır. 

Yani, toplu olarak işlenen suçlarda dört çarpı üç eşittir on iki gün gözaltı süresi öngörülmekte iken, yasada 

sayılan Devlete karşı suçlar ve terör suçlarında kırk sekiz saat çarpı üç yani yaklaşık altı gün gözaltı süresi 

öngörülmüştür. 

TMK Geçici 19. maddenin ilginç ve yeni düzenlemesi gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkindir. Buna 

göre gözaltı süresinin uzatılmasına, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, yakalanan kişi dinlenmek suretiyle 

hakim tarafından karar verecektir. Yakalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükmü 

uygulanacaktır. 

 

  2) Tutuklama 

Şüphelinin tutuklanmasına soruşturma ve kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, 

kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından kendiliğinden karar verilir. Cumhuriyet savcısı gerek soruşturma 

gerekse kovuşturma evresinde tutuklama isteminde mutlaka gerekçe göstermek mecburiyetindedir (CMK 101/1 

cü2). Savcı tutuklama kararı verilmesini isterken, gerekçenin yanında “adli kontrol uygulamasının somut olayda 

neden yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlere” de yer vermek zorundadır (CMK 101/1 cü2). 

6352 sayılı Kanun ile 2012 yılında değiştirilen CMK 100/4’e göre, sadece adli para cezasını gerektiren 

veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan (daha önce bir yıl idi) fazla olmayan  suçtan tutuklama kararı verilemez. 

Ancak, 2016-6763 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ile vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar, 

ceza üst sınırı bakımından tutuklama yasağının dışında tutulmuştur. Bunun gibi, sağlık görevlilerine karşı işlenen 

fiiller de yasak kapsamı dışındadır (3359 s.lı Kanun: Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek madde 12) . On beş 

yaşını doldurmamış çocuklar hakkında beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden ötürü tutuklama 

kararı verilemez (ÇKK 21).  

Tutuklama kişi özgürlüğünü ağır şekilde kısıtlayan tedbir olduğundan, tutuklama kararının muhtevası 

Kanun tarafından kesin olarak düzenlenmiştir (CMK 101/2).  

i) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, şüphelinin 

kimlik bilgilerinin ardından, iki ayrı olgu yer almalıdır. İlk olarak, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin 

somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerekir (CMK 100/1 ve 101/2-a). Bu nokta öncelikle 

şüphelinin isnadı öğrenme hakkı açısından önem kazanır: Tutuklanan bir şüphelinin, kendisine hangi suçun isnat 

                                                 
33 OHAL’in ilk döneminde hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan şüpheli hakkında verilen 

gözaltı süresi otuz günü geçemiyordu (668 s.lı Kanun 3/1-a). Bu süre, 684 sayılı KHK’nın geçici l’inci maddesi ile, bu KHK’nın yürürlüğe 

girdiği 23 Ocak 2017 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen gözaltı işlemleri için 7+7 gün olarak uygulanacak şekilde değiştirilmiştir. Değişikliğe 
göre, OHAL suçlarındaki gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, 

yakalama anından itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet 

savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir (2017-KHK 684 madde 10 de 18/10/2016 tarihli ve 6749 
sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 

Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi). 

34 CMK (m. 119, 127, 234, 172 ve 311) ve HMK'da (m. 375) yapılan değişiklikler kalıcı niteliktedir. 
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edildiğinin ve bunun ilk aşamadaki delillerinin neler olduğunu bilme hakkı vardır. Bunu bilmezse, savunma da 

yapamaz. Fiilin işlendiği iddia edilen yer ve zaman ile varsa mağdurun da bildirilmesi gerekir.  

ii) Kararda yer alması gereken ikinci husus, kaçma şüphesi veya delil karartma şüphesi gibi, tutuklama 

nedenlerinin varlığını gösteren delillerin de somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilmesi gerekir. 

Delilleri yok etme, gizleme, tanık, mağdur ve başkaları üzerinde baskı oluşturma şüphesi varsa, somut olayda 

bunlara ilişkin kanıtların gösterilmesi gerekir.  

iii) Üçüncü husus ise tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren delillerin somut olgularla 

açıklanarak yazılmasıdır. Bu husus savcı isteminde mutlaka yer alması gereken gerekçeye dayanacak ve adli 

kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilmesi gerekir.   

iv) Tutuklama kararına 7 gün içinde itiraz edilebileceği belirtilmeli, itiraz yerleri de gösterilmelidir 

(CMK 267). 

v) Kararda, tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesine ilişkin bir bölümün de bulunması 

gerekir. Tutuklama ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karar tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir 

kişiye bildirilir. Bildirme hâkim kararı ile olur. Bu nedenle, tutuklama kararında bildirmeye de yer verilmesi 

gerekir (CMK 107/1). Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse, bir yakınına veya belirlediği kişiye 

bizzat haber vermesine de hâkim karar verebilir (CMK 107/2). Yabancı tutukluların karşı çıkması halinde, 

konsolosluğuna bilgi verilmez (CMK 107/3). 

Hakimlik kararlarına itiraz kural olarak kabul edilmiştir. Mahkeme kararlarına itiraz yolu kapalı 

olmasına rağmen (CMK 267), tutuklama kararı mahkeme tarafından verilirse, buna karşı itiraz yolu kabul 

edilmiştir (CMK 101/5). Benzer şekilde, itiraz üzerine verilen kararların kesin olmasına rağmen, itirazı inceleyen 

merciin tutuklama kararı vermesi durumunda, bu karara da itiraz edilebilir (CMK 271/4). 

Kanun, tutuklulukta azami süreyi 1 yıl olarak kabul etmiştir (CMK 102/1). Asliye ceza mahkemelerinde 

uygulanan bu süre zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin 

görevine giren suçlarda, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Zorunlu hallerde uzatma yapılabilir ve uzatma süresi 

toplam 3 yılı, terör suçlarında 5 yılı geçemez (CMK 102/2).  

7188 sayılı Kanun’la, CMK 102’ye 4 ve 5. fıkralar eklenmiştir:  

“(4) Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler 

bakımından altı ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise bir yılı geçemez. Ancak, Türk 

Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 

suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu olarak işlenen suçlar bakımından bu süre en 

çok bir yıl altı ay olup, gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.  

(5) Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada on beş yaşını doldurmamış çocuklar 

bakımından yarı oranında, on sekiz yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında uygulanır.”. 

7188 sK’la eklenen bu hükümlerde soruşturma evresine ilişkindir. Bu düzenleme yeni bir tartışma 

konusu oluşturacak gibi görünmektedir. Bu süreler soruşturma evresine özgülenmiş olması, ceza muhakemesinin 

tamamı bakımından öngörülen sürelere dahil olmadığı şeklinde yorumlanmaya elverişli değildir. 7188 sayılı 

Kanunla CMK 102’de yapılan düzenleme kanunun yayınlandığı tarihten itibaren üç ay sonra uygulanacaktır 

(CMK geçici m. 5/1, a). 

Şüpheli tutuklandıktan sonra, en geç otuzar günlük sürelerle Cumhuriyet savcısının veya şüphelinin 

istemi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından incelemeler yapılır.  İnceleme şüpheli veya müdafisi dinlenerek 

vicahi olarak yapılır (CMK 108/1). İncelemenin konusu, CMK 100 ile belirlenen tutuklama koşullarını varlığını 

sürdürüp sürdürmediğiyle sınırlıdır (CMK 108/1). 

Tutuklama kararı ile ilgili üç yıllık geçici düzenlemeler (2018-7145) 

Üç yıl süreli geçici düzenlemelerin son grubu tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri, otuzar günlük 

sürelerle yapılan tutukluluk incelemelerine ilişkindir. TMK Geçici madde 19/1-c hükmü üç alt bentten 

oluşmaktadır:  

Birinci bent tutukluluğa itiraz ve tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması konusunda 

yargılama makamına takdir yetkisi tanımaktadır. İki no'lu alt bent CMK 104/1 ile düzenlenen tahliye 

taleplerinin, CMK 108/1'de öngörülen otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesiyle birlikte, dosya 

üzerinden karara bağlanması konusunda yargılama makamına takdir yetkisi vermektedir. Nihayet, üç no'lu alt 

bent ise, CMK 108 uyarınca yapılan tutukluluk incelemelerinin en geç otuzar günlük sürelerle dosya üzerinden 

ve doksanar günlük sürelerle şüpheli veya sanık veya müdafisini dinlemek suretiyle, istem olmasa dahi re ‘sen 

yapılmasını mecburi kılmaktadır.  

Bu üç alt bent birlikte değerlendirmemize göre uygulamacının pratik ihtiyaçlarına duruşmalara otuz 

günden fazla ara vermek olanağı vermek üzere bu değişiklik yapılmıştır. Daha önce duruşmaya otuz günden 

fazla ara verdiğinde, otuzar günlük sürelerde tutukluluk durumunun incelenmesi için bir şekli duruşma 

yapılıyordu. Artık buna ihtiyaç kalmayacaktır. Diğer taraftan, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğa 

itiraz ve tahliye taleplerinin vicahi celse açılarak yapılmadığı hallerde AİHS 5. madde ihlali tespit ettiği 

düşünülürse, dosya üzerinden inceleme yapmaya imkân tanıyan bu düzenleme adil yargılama ilkesine uygun 

düşmeyecektir.  
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  3) Adli Kontrol. 

Adli kontrol (CMK 109), tutuklama öncesinde uygulanan ve kişinin kaçmasını veya delil karartmasını 

engelleyerek, tutuklanma yolunu kapatan bir koruma tedbiridir. Adli kontrol, tutuklama öncesinde uygulanması 

mecburi olan bir kurumdur. Kanun koyucu, CMK 101/1’deki düzenlemesinde tutuklama kararı verilirken, “adli 

kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlerin neler olduğunun 

mutlaka belirtilmesi” mecburiyeti öngörmüştür. 

Şüphelinin adli kontrol yükümlülüklerine uyup uymadığını denetlemek, Denetimli Serbestlik 

Hizmetleri Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, Müdürlüğün kovuşturma evresindeki görevleri arasındadır. 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 13/1-b maddesi uyarınca, Müdürlük karar öncesinde mahkeme 

veya hâkimin isteği üzerine; şüpheli veya sanığın geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik 

durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma 

raporu hazırlayıp sunar. 

 

  V. Savunma ile İlgili Güncel Düzenlemeler. 

  1) Soruşturma evresinde müdafi sayısı  

Kanun, soruşturma evresinde şüphelinin ifadesi alınırken en çok üç avukatın hazır bulunmasına izin 

vermiştir (CMK 149/2). Bu madde hükmünde 676 sayılı KHK ile yapılan ekleme 7070 sayılı Kanun ile aynen 

kabul edilip, kalıcı hale geldiği için, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından, kovuşturma 

evresinde duruşmada hazır bulunacak avukat sayısı üç ile sınırlandırılmıştır (767 s.lı KHK 1, 7070 sayılı Kanun).  

Görüldüğü gibi, genel usulde yapılan soruşturmalarda sadece ifade alma sırasında üç avukat sınırlaması 

kabul edilmişken, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçların muhakemesinde yapılan tüm işlemler bakımından 

üç avukat kısıtlaması söz konusudur. Buradaki avukat sayısı kısıtlaması sadece huzurda yapılan işlemler 

açısındandır. Zira şüpheli veya sanık savunmasını hazırlamak üzere istediği sayıda müdafi seçebilir, onlara 

vekalet verebilir ve hukuki yardımlarından yararlanabilir (CMK 149/2). 

7188 sK ile CMK 250 nci maddede düzenlenen seri muhakemede, soruşturmada savcılıkça yapılan seri 

muhakeme teklifinin şüpheli tarafından kabulü sırasında müdafisinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Yine, 

mahkemece seri muhakeme usulüne göre şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra karar verecektir. Burada 

da müdafi zorunluluğu olduğu görülmektedir.  

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilen diğer 

personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 

kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara avukatlık ücret tarifesine 

bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır (TMK 15). 

Benzer şekilde, Köy Kanunu 74’üncü maddesine 2017-694 sayılı KHK m. 1 (aynen kabul 2018-7078 

s.lı Kanun) ile eklenen fıkra uyarınca, teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik 

korucularının müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti İçişleri Bakanlığı bütçesinden ödenecektir. Bu 

değişiklik kalıcı hale gelmiştir. 

 

  2) Müdafinin Görevden Yasaklanması  

Kanuna göre, gerek isteme bağlı olarak seçilen (CMK 149), gerekse zorunlu olarak görevlendirilen 

(CMK 150) avukat hakkında müdafilik veya vekillikten yasaklanma kararı verilebilir (CMK 151). Yasaklama 

uygulaması evvelce sadece avukat hakkında kovuşturma başlayınca söz konusuydu. 2018-7070 s.lı kanunla 

yapılan değişiklikten sonra artık CMK 151’deki hallerde avukat hakkında soruşturma açılınca da, yasaklama 

kararı verilebilmesi öngörülmüştü. Ancak avukat hakkında soruşturma başlatılmasının müdafilik yasağı olarak 

görülmesine ilişkin bu hüküm Anayasa Mahkemesinin 24.7. 2019 tarih ve 2019/65 sayılı Kararı ile iptal 

edilmiştir (RG. 29. 11. 2019) . 

Avukat yasaklanmış ise, yasak süresince başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini 

üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutukevinde ziyaret edemez (CMK “KHK 676” 151/6, CİK Tüzüğü 

185/2-b, a; aynen kabul 2018-K. 7070).   

 

  3) Müdafinin Dosyayı İncelemesi  

Müdafinin dosyayı incelemesi CMK 153 ile düzenlenmiştir. Müdafi soruşturma evresinde dosya 

içeriğini inceleyebilir. Müdafinin bu yetkisi soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet 

savcısının talebi üzerine hâkim kararı ile kısıtlanabilir. Ancak bu kısıtlama kararının verilebilmesi için 153. 

maddede sınırlı şekilde sayılan suçlara ilişkin bir soruşturma olmalıdır.  

Geçtiğimiz OHAL döneminde müdafinin dosyayı incelemesi KHK 668 md. 3/1-1 ile kısıtlanmıştı. 

KHK 668 6755 sayılı kanunla kabul edilmişse de OHAL dönemi kalktığı için sınırlama kalmamıştır. 
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  4) Müdafinin Şüpheli İle Görüşmesi  

  a) Genel usulde müdafinin yakalanan şüpheli ile görüşmesi 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun genel sistematiği uyarınca, müdafi şüpheli ile soruşturma ve 

kovuşturma evrelerinin her aşamasında görüşebilir ve hukuki yardımda bulunabilir; ifade alma ve sorgu 

süresince yanında bulunabilir (CMK 149/3). Soruşturma evresi CMK 160/1 uyarınca başladığında müdafinin 

hukuki yardım görevi de başlayacaktır. Bir suç işlediği şüphesi ile yakalanan kişilerin, yakalanma anından 

itibaren haklarını öğrenmeleri ve kullanabilmeleri için, hukuki yardıma ihtiyaçları vardır, bu hakların kendilerine 

derhal bildirilmesi gerekir (CMK 90/4, 147/1-c). 

  b) Müdafinin gözaltındaki şüpheli ile görüşmesi 

Müdafi gerek kollukta gözaltında bulunan (ve gerekse tutukevindeki) şüpheli ile her zaman (haftanın 

her günü ve mesai saatleri dışında dahi) görüşebilir (CMK 149/1, 154). Kanun, gözaltı ve tutukluluk hallerinde, 

bu görüşmenin “soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında” yapılabileceğine (CMK 149/3) vurgu yaparak, 

görüşmeye herhangi bir zaman kısıtlaması getirmemiştir. Bu konuda Yakalama Yönetmeliği’nin 20 ve 21’nci 

maddeleri açıktır. CMK 154/1’de, şüpheli veya sanığın müdafi ile yazışmalarının denetime tâbi tutulamayacağı 

da düzenlenmiştir. Bu kuralın istisnaları olup aşağıda açıklanacaktır. 

  c) Gözaltındaki terör veya uyuşturucu şüphelisi ile görüşme 

Genel usulde yakalama anından itibaren başlayan müdafinin hukuki yardımı, örgüt suçlarının doğal 

yapısındaki tehdit ve korkutma unsurları nedeni ile geciktirilebilir. Bu yönde olmak üzere 2018-7070 sayılı 

kanunla kabul edilen ve 2016-676 sayılı OHAL KHK’sı ile CMK 154’e eklenen ikinci fıkra, maddede belirtilen 

suçlar bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşmesinde bazı kısıtlamalar getirmiştir.  

Buna göre; Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Dördüncü Kısmı Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve 

Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti 

çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları35 bakımından gözaltındaki şüphelinin 

müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hâkim kararıyla yirmi dört saat süreyle 

kısıtlanabilir.  

Kısıtlama süresince ifade alınamaz. (CMK “KHK 676” 154/2).36  

  ç) Müdafinin tutuklu şüpheli ile görüşmesi 

Genel usulde müdafinin tutuklu şüpheli ile görüşmesi bakımından ayrık bir düzenleme yoktur. Bu 

nedenle CMK 154/1 uygulanarak hukuki yardım sağlanır.  

Buna karşılık, İnfaz Kanununda tutukluyla müdafinin görüşmesi konusunda ayrık düzenlemeler vardır. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 59. maddesi, bazı hallerde tutuklular için de 

uygulanabilecek olan (CGİK 59/11) ve bazı hallerde de hükümlü olup da bir başka suçtan tutuklu olanlar 

hakkında (CGİK 59/10) uygulanmak üzere aşağıdaki hükümleri sevk etmiştir. 

Ek: CGİK’nın 59. maddesinin 4. fıkrası uyarınca (hükümlünün veya şüpheli veya sanığın) avukatına 

veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı 

görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz. 

Ancak terör ve örgüt suçlarında avukat ile görüşmede örgüte talimat verildiğine, şifreli mesaj 

iletildiğine ilişkin bulgu elde edilirse, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemi ve infaz hakiminin kararıyla üç ay 

süreyle görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir. (CGİK 59/5) 

5. fıkrada yer alan, görüşmelerin kaydedilebileceği, görevli hazır bulundurulabileceği ve avukatın 

belgelerine el konulabileceğine ilişkin ibareler Anayasa Mahkemesi’nin 2019/65 sayılı kararı ile CGİK 59/10 

yönünden şüpheli veya sanık için iptal edilmiş ve karar 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Görüldüğü gibi hükümlü olup da bir başka suçtan tutuklu olan kişilerin müdafi ile görüşmelerinde genel 

hükümler uygulanacak, ses ve görüntü kaydı yapılamayacak, belgelere el konulamayacak. 

Hükümlü bakımından ise söz konusu kısıtlamaların devam ettiği anlaşılmaktadır (Anasaya Mahkemesi, 

24.7.2019, K.2019/65, n.124,125). 

İkinci düzenleme ise, avukat - hükümlü veya müdafi - tutuklu görüşmesinin öncesinde, ilgililerin 

uyarılması ve görüşmenin 5. fıkrada belirtilen bir amaçla yapıldığının anlaşılması halinde, görüşmeye derhal son 

verileceği ve bunun gerekçesi ile tutanağa bağlanacağının açıklanmasıdır. Bu şart gerçekleşirse, görüşmeye son 

verilir ve tutanağa bağlanır (CGİK 59/7).  

Kanunun bu konuda getirdiği üçüncü düzenleme müdafi veya avukat hakkında “görüşme yasağı” 

getirilmesidir (CGİK 59/8). Bu görüşme yasağının CMK 151/3’deki müdafinin görevden yasaklanmasından 

farklı bir düzenleme olduğuna dikkat çekmek isteriz. CGİK 59/8’deki görüşme yasaklaması 6 ay süre ile 

sınırlıdır.  

                                                 
35 Any Mhk  2019/65 sayılı Kararı ile ” 7070 sK ile 5271 sK 154 üncü maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada “…örgüt faaliyeti 

çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına” karar vermiştir 

36 Şüphelinin yakalandığı veya ifadesinin alınmaya başlandığı andan itibaren müdafisinin hukuki yardımından yararlanma hakkı vardır. Eğer 

yakalama sonrasında ifade alınmamışsa, ilk üç gün müdafisi ile görüşülmemesi  (CMK 154/2)  6/1 ve 6/1-c ihlali sayılmamıştır (Simeonovi v. 

Bulgaristan 12 Mayıs 2017). 
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Görüşme yasağı kararı, hükümlüye, tutukluya ve yeni avukat görevlendirilmesi için baro başkanlığına 

bildirilir. Cumhuriyet Başsavcılığı, baro tarafından bildirilen yeni avukatın da değiştirilmesini baro 

başkanlığından isteyebilir.  

Görevlendirilen bu avukata CMK avukatlarına ödenen usule göre ücret ödenir (CGİK 59/8).  

  d) Yabancı uyruklu avukatların, Türk ceza infaz kurumlarında bulunan Türk veya yabancı 

hükümlülerle görüşmesi 

Yabancı uyruklu bir avukatın Türk infaz kurumunda hükümlü ile görüşme yapılabilmesi için, öncelikle 

taraf olduğumuz sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygunluk şartı bulunması gerekir (CGİK 59/12). İlk 

olasılık; yabancı avukat, Türk ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan bir hükümlü hakkında, yurt dışında 

açılmış olan bir soruşturma veya görülmekte olan bir dava varsa ister Türk ister yabancı olsun, bu hususta 

görüşmesidir.  

İkinci olasılık ise, yabancı avukat Türk infaz kurumundaki Türk veya yabancı hükümlünün yurt dışında 

bir dava açmak istemesi veya uluslararası yargı mercilerine dava açma konusunda görüşmesidir. Bu görüşmenin 

hükümlü leh ve aleyhine açılmış bir dava ile ilgili olması da mümkündür.  

Görüşme yukarıdaki konularla sınırlı kalmak mecburiyetindedir.  

Hükümlü ile avukatın görüşebilmesi için avukatın vekaletname sunması gerekir. Şayet yabancı uyruklu 

avukat vekaletnamesini ibraz etmezse, hükümlü ile ancak Türk barosuna kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme 

yapabilir (CGİK 59/12).  

 

  5) Duruşmada Savunma  

  a) Duruşmada hazır bulunma mecburiyeti 

Duruşmada hazır bulunacaklar kapsamında zorunlu müdafinin hazır bulunması şartı getirilmiştir. Buna 

karşılık müdafinin mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi veya duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya 

devam edilebilecektir (CMK 188/1)37. Bu maddedeki “gelmemesi veya” kelimeleri 2017 yılında 696 sayılı KHK  

ile eklenmiştir. Daha önce de 2016 yılında 676 sayılı KHK ile maddeye “zorunlu müdafinin mazeretsiz olarak 

duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam olunur” ibaresi eklenmişti. 

696 sayılı KHK, 2018 yılında 7079 s.lı Kanun’la aynen kabul edilmiştir. Keza, 676 sayılı KHK da 8 

Mart 2018’de 7070 sayılı Kanun’la aynen kabul edilmiştir. 

  b) Suçlamanın bildirilmesi (iddianamenin anlatılması).  

Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarıldıktan sonra, duruşmada sanığın kimliği saptanır, kişisel ve 

ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır, iddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan 

suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve delilleri ile suçlamanın hukuki nitelendirilmesi anlatılır. Sanığa 

hakları bildirilir. Sanık açıklamada bulunmak isterse sorgusu yapılır. Anlatma ile ilgili düzenleme 2016 yılında 

6763 sayılı Kanun’la getirilmiştir. Daha önce iddianamenin okunması mecburi idi. 

  c) Tanığı duruşmalara getirme hakkının istisnası 

CMK 178 hükmü uyarınca, mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya 

uzman kişinin çağrılması hakkında dilekçeyi reddederse, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye getirebilir. Bu 

kişiler duruşmada dinlenir.  

Ancak, CMK 178’e 2016 yılında 676 sayılı KHK’nın 4. maddesi ile eklenen “davayı uzatmak amacıyla 

yapılan talepler reddedilir” cümlesi, 7070 sayılı Kanun ile aynen kabul edildiği için, bu değişiklik kalıcı hale 

gelmiştir.   

  ç) Müdafi yokluğunda hükmün açıklanması 

694 sayılı KHK ile değişen CMK 216/3 ile “Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. Bu 

aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez” hükmü getirilmiştir. 

694 sayılı KHK, 2018 – 7078 sayılı Kanun ile aynen kabul edilmiştir. 

Kanaatimizce, bu hüküm CMK’nın adil yargılama ilkesi yönünde yapılan olumlu düzenlemelerini 

gölgede bırakacak derecede sakıncalı bir hükümdür. İlkin duruşmada son söz sanığa aittir şeklindeki kural, 

“hazır bulunan” şartı getirilmek suretiyle önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Oysa ceza muhakemesinde son sözün 

sanığa ait olması, sanığın ceza muhakemesinin objesi değil süjesi olarak kabul edildiği modern ceza muhakemesi 

anlayışının bir yansımasıdır. Hakkında hüküm verilecek kişiye insan onuru tanınmasının bir sonucudur. Seçilmiş 

müdafinin hazır bulunmaması bir yana, zorunlu müdafinin hazır bulunmaması, nihai savunmalarını sunmamış 

olması halinde dahi hükmün açıklanabilmesi ceza muhakemesinin tüm evrelerini kapsayan adil yargılanma ve 

kovuşturma evresinin tümü bakımından geçerli çelişme ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Ceza muhakemesinde 

iddia, savunma ve yargılama kuvvetleri arasındaki adil dengeyi savunma aleyhine ağır biçimde tahrip 

etmektedir. Hükmün adil olması için muhakemenin adil olması gereğini ihlal etmektedir. Adil bir yargılama ve 

adil bir hükmün sadece sanığın yararına olmayıp, toplumun da yararına olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir. 

Ceza muhakemesi sisteminin hazırlanmasındaki temel anlayışa yabancı olan bu hüküm en kısa sürede 

değiştirilmelidir.  

                                                 
37 Any. Mhk. 2019/65 sayılı Kararı ile CMK.188 inci maddesine eklenen “müdafinin duruşmaya mazeretsiz olarak gelmemesi veya 

duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olmadığına oyçokluğu ile karar vermiştir. 
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  d) Duruşmada mağdurun ve tanığın dinlenmesi 

Adil yargılanma hakkının gereği olarak sanığın duruşmada kendisi aleyhine tanıklık yapan kişilere aracı 

kılmadan doğrudan soru sordurma hakkı vardır. CMK 201 sanığa bizzat soru sorma hakkını vermemiş fakat 

sözleşmeye uygun bir şekilde müdafi aracılığıyla soru sordurma hakkını tanımıştır. Hukukumuzda buna Çapraz 

Sorgu adı verilebileceğini düşünüyoruz. Sanığın kendisi aleyhine tanıklık yapanlara soru sordurma hakkı 

bulunduğu gibi birlikte suçlandığı diğer sanıkların kendisi aleyhine söylediklerine karşı da soru sordurma 

hakkının kabul edilmesi gerekir. Özellikle etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir örgüt içerisinde birlikte 

yargılanan sanıkların diğer sanıklara suçlayıcı beyanda bulunarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak 

istedikleri sıkça görülür. AİHM bu konuda 2018 yılında verdiği bir kararında savunma hakkının kısıtlanmaması 

gerektiğine hükmekmiştir. Söz konusu ‘’Kuchta v. Poland, 23/01/2018’’ kararında dolandırıcılık suçundan 

yargılanan sanıklardan birinin diğerleri aleyhine vermiş olduğu ifade duruşmada okunmuş ve diğerler sanıklar 

aleyhinde verilen hüküm bu ifadeye dayandırılmış olmasına rağmen sanıklara reddetme ve soru sorma hakkı 

tanınmamıştır. Bu durumun AİHM madde 6, 3D hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve adil yargılanma hakkının 

ihlali oluşturduğuna karar verilmiştir. AİHM müştereken yargılanan sanıklar bakımından da tanıklığa ilişkin 

hükümlerin kıyasen uygulanacağını belirtmiş, mahkumiyetin dayanağını teşkil eden aynı davada yargılanan 

diğer sanığın beyanlarına karşı red ve yüzleşme imkanının verilmemesinin ihlal oluşturacağını tespit etmiştir. 

7188 sayılı Kanunla şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmelerinde sakınca bulunduğu değerlendirilen 

çocuk ve mağdurların ifadelerinin özel ortamda uzmanlar aracılığı ile alınacağı, TCK m. 103, 2 nci fıkradaki 

suçtan mağdur çocuğun beyan ve görüntülerinin kayda alınacağı, kovuşturma aşamasında zorunluluk bulunması 

halinde ifadenin mahkeme veya naip hakim tarafından çocuk izleme merkezlerinde uzman aracılığı ile alınacağı, 

mülki sınırlar içinde böyle bir merkez bulunmuyorsa, en yakın merkezde alınması öngörülmüştür (CMK 

236/4,5). Yine TCK 102 ikinci fıkradaki mağdurların soruşturma evresindeki beyanlarının alınmasında da aynı 

yöntem uygulanacaktır. Ancak beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranmaktadır. Bu 

şekilde kaydı yapılan beyan ve görüntüler dosyada saklanır, kimseye verilmez ve gizliliği için tedbirler alınır. 

Beyan ve görüntü kayıtları tutanağa aktarılarak talepte bulunan şüpheli, sanık, müdafii, mağdur, vekil veya 

kanuni temsilciye verilir. Beyan ve görüntüler bu kimselere soruşturma veya kovuşturma makamlarının 

gözetiminde gizliliği korunmak suretiyle izletilebilir (CMK 102/6,7,8). 7188 sayılı Kanun ile öngörülen mağdur 

ve çocukların dinlenmesine ilişkin özel merkezlerin en geç 1.9.2020 tarihine kadar faaliyete geçirileceği, bu 

tarihe kadar süregelen uygulamaya devam edileceği düzenlenmiştir (5271 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. 

madde).  

 

  VI. 7188 Sayılı Kanun’un Getirdiği Güncel Düzenlemeler  

  1) Uzlaştırmanın kapsamı genişletilmiştir  

7188 sK ile CMK 253 maddesi değiştirilerek uzlaştırmanın kapsamı genişletilmiştir. Uzlaşma 

kapsamına, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali (m. 117, birinci fıkra; m. 119 birinci fıkra (c) bendi), güveni kötüye 

kullanma (m. 155), suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (m. 165) suçları dahil edilmiştir (CMK 

253/5,7,9).  

Yine, 253/3 hükmü ikinci cümledeki; “Uzlaşma kapsamına giren bir suçun uzlaşma kapsamına 

girmeyen bir suçla birlikte işlenmesi halinde uzlaşma hükümleri uygulanmaz” hükmüne birlikte ibaresinden 

sonra “aynı mağdura karşı” ibaresi eklenerek, uzlaşmanın istisnası daraltılmış, uzlaşma genişletilmiştir. 

Uzlaştırma sürecinde süreler uzatılmıştır. CMK değişik 253/12 cüm. 2 hükmüne göre: “Uzlaştırma 

bürosu uzlaştırma süresini her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez uzatabilir”. 

 

  2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Genişletilmiştir  

CMK m. 171 hükmünde düzenlenen C. Savcısının kamu davasını açmada takdir yetkisi, 7188 sayılı 

Kanunla yapılan değişiklikle genişletilmiştir. Buna göre, 171 inci madde 3 üncü fıkra hükmündeki “uzlaşmaya 

ilişkin hükümler saklı kalmak üzere ibaresi” hükümden çıkarılmış ve d bendinde yer alan “uğradığı zararın” 

ibaresi “uğradığı zararın ve C. Savcısınca tespit edilen zararın” şeklinde değiştirilmiştir. Şu halde, uzlaşma 

yapılamamış olsa bile kamu. Bunun gibi, kamu davasının ertelenmesine karar verilebilmesi için mağdurun veya 

kamunun uğradığı ve C. Savcısınca tespit edilen zararın demek suretiyle”, C. Savcısına zararın miktarını 

belirleme yetkisi tanınmıştır.  

Yine CMK’ 171, değişik 2 nci fıkraya göre: (2) uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç 

olmak üzere, C. Savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli 

şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. Suçtan 

zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir. Bu düzenleme ile üst sınırı 

üç yıl ve daha az süreli hapis cezası öngörülen suçlarda kamu davasının ertelenmesi imkanını C. Savcısına 

vermiştir. Kamu davasının açılmasını9n ertelenmesine ilişkin değişik 7188 sayılı kanunla getirilen değişiklikler 

maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanacaktır. Bu tarihten önce kovuşturma evresine geçilmiş dosyalarda 

uygulanmaz (CMK geçici m.5/1, d).  
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Kamu davasının ertelenmesi bakımından uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç tutulduğu 

gibi, CMK 171 inci maddeye eklenen 6 ncı fıkra ile de, a) Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte 

üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti içinde işlenen suçlar, b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya 

kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen suçlar, c) Cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında da kamu davasının ertelenmesi kararı verilemeyeceği belirtilmek 

suretiyle istisna getirilmiştir.  

Yine, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu m. 19 hükmüne eklenen 2 inci fıkra ile, onbeş yaşını 

doldurmamış çocuklar bakımından kamu davasının açılmasının ertelenmesinde CMK m. 171 ikinci fıkrada 

belirtilen cezanın üst sınırı beş yıl olarak uygulanır hükmü sevk edilmiştir. Böylece onbeş yaşından küçükler 

bakımından kamu davasının açılmasının ertelenmesi bakımından C. Savcısına daha geniş takdir yetkisi 

tanınmıştır. 

 

  3) İddianamenin iadesi sebepleri genişletilmiştir  

7188 s.lı Kanunla iddianamenin iadesi başlığını taşıyan CMK 174 hükmünün b ve c bentleri 

değiştirilmiş, d bendi eklenmiştir. Buna göre: suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil 

toplanmadan, önödemeye veya uzlaşmaya ya da seri muhakemeye tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça 

anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen, soruşturma 

veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın 

düzenlenen iddianamelerin iadesine karar verilecektir. 

 

  4) Mağdur haklarında iyileştirme ve ikincil mağduriyetin önlenmesine ilişkin yeni 

düzenlemeler 

7188 s.lı Kanunla mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi başlığını taşıyan 236 ncı madde üçüncü fıkrası 

son cümlesi kaldırılmış, 4 yeni fıkra eklenmiştir. Çocuk ve mağdurların ifadelerinin özel ortamda alınması 

öngörülerek, ikincil mağduriyetin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Özellikle cinsel suç mağdurlarının korunması 

bakımından hüküm önem taşımaktadır (CMK 236, f. 4-8). 

Yine, 7188 s. lı Kanunla, mağdurun dava nakli veya adli tıp işlemleri için yerleşim yeri dışındaki bir 

yere gitmesi zorunluluğu doğmuşsa nakil, konaklama ve iaşe masraflarının karşılanması öngörülmüştür (CMK 

değişik m. 234).  

 

  5) Seri Muhakeme Usulü  

7188 sK ile CMK’nda seri muhakeme (CMK, 250) ve basit yargılama (CMK, 251, 252) kabul 

edilmiştir. Seri muhakeme ve basit yargılama usullerine ilişkin hükümler 1.1. 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girecektir. 1.1.2020 tarihi itibariyle kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş 

dosyalarda seri muhakeme ile basit yargılama uygulanmaz. 

7188 s.lı Kanunla, seri muhakeme CMK 250 inci maddeye eklenmiştir. Eski hukukumuzdaki ceza 

kararnamesine benzemektedir. Seri muhakeme usulüne kamu davasının ertelenmesine gidilemediği hallerde 

başvurulması öngörülmüştür. Buradan hareketle dolaylı olarak kamu davasını açmaya yeterli şüphe derecesine 

ulaşılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında, iştirak halinde işlenen suçlarda şüphelinin birinin seri 

muhakemeyi kabul etmemesi, şüphelinin akıl hastalığı, yaş küçüklüğü ve sağır ve dilsiz olması, resmi mercilere 

beyan edilmiş ve soruşturma dosyasındaki adreste bulunmama veya yurt dışında olma veya başka nedenle 

şüpheliye ulaşılamama hallerinde seri muhakeme usulü uygulanamaz. 

Maddede liste halinde sınırlı sayıda suçlar için seri muhakemeye gidilebileceği kabul edilmiştir.38 Seri 

muhakemeye tabi suçların objektif bir kritere göre seçilip seçilmediğinde tereddüt oluşmuştur. Hakkı olmayan 

yere tecavüz dışında genellikle belli bir mağdura karşı değil, kamuya karşı işlenen suçlar olduğu görülmektedir.  

Soruşturması bakımından ağırlıklı olarak kolluk tutanaklarının büyük belirleyicilik taşıdığı suç tipleridir. Ancak 

tamamen pratik kaygıların, özellikle mahkemelerin iş yükünün azaltılması düşüncelerinin etkili olduğu 

anlaşılmakta, ileride yeni değişikliklerle bu suçların artırılma olasılığı bulunmaktadır. 

Seri muhakeme yoluna gidilebilecek suçların şüphelisinin C. Savcısı ve kolluk tarafından 

bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Kolluğa bu konuda yetki tanınması düşündürücüdür. C. Savcısı şüpheliye seri 

                                                 
38 Bunlar, a) TCK’da yer alan 1) Hakkı olmayan yere tecavüz (m. 154, ikinci ve üçüncü fıkra), 2) Genel güvenliğin kasten tehlikeye 

sokulması (m. 170), 3) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (m. 179, ikinci ve üçüncü fıkra), 4) Gürültüye neden olma (m.183) 5) Parada 

sahtecilik (m. 197, ikinci ve üçüncü fıkra), 6) Mühür bozma (m. 203), 7) Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (m. 206), 8) Kumar 
oynanması için yer ve imkan sağlama (m. 228, birinci fıkra), 9) Başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması (m.268) suçları, b) 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci 

maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki suçlar, c) 6831 sayılı  Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
suç, d) 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 inci maddesindeki suç, e) 1163 s.lı 

Kooperatifler Kanunu ek 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan suç. 
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muhakeme uygulanması teklifinde bulunacaktır. Şüphelinin teklifi kabulü aşamasında müdafisinin hazır 

bulunması gerekmektedir. Bu aşamada müdafi zorunluluğu öngörülmüştür. 

Şüphelinin kabul etmesi halinde, C. Savcısı TCK 61 inci madde birinci fıkrasına göre, suçun kanuni 

tanımında öngörülen üst ve alt sınırlar arasında tayin edeceği temel cezadan yarı oranında indirim yaparak 

yaptırım uygular. Burada savcıya, suçun kanuni tanımında öngörülen alt ve üst sınırlar arasında temel cezayı 

belirleme yetkisi tanınmaktadır. Yargıtay kararları ile yerleşik, mahkemelerin dahi alt sınır üzerinde temel 

cezanın belirlenmesinde gerekçe gösterme mecburiyeti savcı bakımından da söz konusu olması gerekmektedir. 

Ancak Anayasa m. 141 hükmünde mahkemelerin kararlarının gerekçeli olması zorunlu tutulmuştur. Savcının 

temel ceza miktarını belirlerken takdir yetkisi bakımından gerekçe gösterme mecburiyeti bakımından sevk edilen 

hükümde açıklık bulunmamaktadır. 

Savcılığın koşullarının bulunması halinde hapis cezasına seçenek yaptırımlar uygulayabilme ve hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması cihetine gidebilmesi de mümkündür. Seri muhakeme usulüne göre yaptırım 

uygulanması, güvenlik tedbiri uygulanmasına engel teşkil etmez. 

C. savcısı, CMK 250 inci madde 8 inci maddeye göre düzenlediği talep yazısı ile mahkemeden şüpheli 

hakkında seri muhakeme usulünün uygulanması ister. Talep yazısında mağdur veya suçtan zarar görenlerin 

kimliği ve vekilinin belirtilmesi öngörülmüş ise de talep yazısının bunlara tebliğ edilmesi, görüşünün alınması, 

sürece dahil edilmeleri söz konusu değildir. Talep yazısında yer verilmesi gereken hususlar büyük ölçüde 

iddianameyle örtüşmektedir. Ancak, iddianameden farklı olarak suçun delillerine (CMK 170/ 3, j) yer verilmesi 

belirtilmemiştir. Yine isnat olunan suçu oluşturan olayın özetine talep yazısında yer verilmesi gerekmekle 

birlikte, olayların delillerle ilişkilendirilerek açıklanması gerekli görülmemiştir (krş. CMK m. 170/4 ile 250/8, f). 

Bir diğer fark ise, iddianamede sadece sanığın aleyhine olan hususların değil, lehine hususların da ileri 

sürülmesinin gerekli görülmesidir. Talep yazısında sanık lehine hususlara yer verilmesi zorunluluğu 

öngörülmemiştir.  

C. Savcısının talep yazısı ile başvurduğu mahkeme şüpheli ve müdafisini dinledikten sonra, şüphelinin 

seri muhakeme usulünü müdafi huzurunda kabul ettiği ve fiilin seri muhakeme kapsamına girdiğini tespit etmesi 

üzerine, talep yazısında belirtilen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracaktır. Mahkemenin talep yazısında 

belirtilen dışında yaptırım tayin etme yetkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere, müdafi ve şüphelinin 

sadece dinlenmesi ile yetinilmektedir. Bu dinlemenin sınırlı bir kapsamı olacağı anlaşılmaktadır. Mazeretsiz 

olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, seri muhakemeye gelmeyen şüpheli bu usulden vazgeçmiş sayılmaktadır. 

Şüpheliye seri muhakeme usulünü kabul edip etmediği sorulmakta, kabul etmesi halinde, suçu 

kabullenmiş gibi sonuçlar bağlanmaktadır. Bunun dürüst muhakeme ilkesiyle bağdaşması mümkün değildir. 

Mahkûmiyet için, geriye makul şüphe kalmaksızın delilere dayalı vicdani kanaate ulaşma şartı aranmamaktadır. 

Yeterli şüphe sebebi üzerine, şüphelinin seri muhakemeyi kabulü adeta ikrarı gibi değerlendirilerek 

cezalandırılması cihetine gidilmektedir. İkrara, delilerin kraliçesi nazarıyla bakılan tarihteki yargılamalarda 

atfedilen anlamı çağrıştırmaktadır. Üstelik, şüphelinin iradesinin cezasının yarı oranda indirilerek tayin edileceği 

vaadiyle iradesinin ciddi tesir altına bırakılmak suretiyle kabulünü beyan edeceği düşünüldüğünde, serbest 

iradeye dayalı bir kabul olarak nitelenmesi son derece güç görünmektedir. Kısaca, ceza muhakemesi hukukunun 

maddi gerçek, adalet gibi ideal amaçları, temel ilkelerinden oldukça uzak, tamamen pragmatik gayelerle kabul 

edilen bir kurum olarak görünümü arz etmektedir. 

Bu şekilde seri muhakemeyi kabulü üzerinde şüpheli hakkında verilen karar mahkûmiyet hükümlerinin 

sonuçlarını doğurmaktadır.  

Mahkemece, C. Savcısının talep yazısı doğrultusunda hüküm kurmadığı takdirde, talebi reddederek 

soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması için C. Savcılığına dosyayı geri gönderecektir. 

Mahkemenin geri göndermesi üzerine genel usullere göre yürüyen soruşturma ve kovuşturmada, önceki seri 

muhakeme usulünü kabulüne ilişkin şüphelinin beyanları ve bu usulün uygulanmasına ilişkin belgeler delil 

olarak kullanılamaz. Burada bir delil yasağı oluşturulmuş bulunmaktadır. 

 

  6) Basit Yargılama Usulü  

7188 s. Kanunla Ceza muhakemesi hukukumuza getirilen bir diğer yenilik de basit yargılama usulüdür 

(CMK. 251). Bir önceki maddede seri muhakeme usulü tercih edilmiş iken, burada basit yargılama usulü 

denilmesi terim tartışması doğuracak türdendir. Muhakeme teriminin hem soruşturma hem de kovuşturmayı 

kapsadığı, seri muhakemede soruşturma evresini ve yine mahkemenin hüküm kurma faaliyetini kapsadığı ve seri 

usul uygulandığı için muhakeme teriminin tercih edildiği düşünülmektedir. Basit yargılama usulünde, 

soruşturma evresine ilişkin bir değişiklik bulunmamakta, iddianamenin kabulünden sonraki aşamayı ilişkin 

değişiklik bulunmaktadır. Bu değişiklik de, muhakeme süjelerinin katılımı ile muhakeme faaliyetinden çok, 

hakimin tek başına yargılama fonksiyonuna indirgenmiş gibi olması nedeniyle haklı görülebilir ise de, devamına 

eklenen usul, terim tartışmasına başka bir boyut kazandıracak mahiyettedir. 

Basit yargılama, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildikten sonra, sanığa yüklenen 

suçun adli para cezasını veya üst sınırı iki yılı aşmayan bir ceza yaptırımını gerektiren suçlarda basit yargılama 

yapmaya karar verebilir. Görüldüğü gibi basit yargılama kapsamına giren suçlar genel bir kritere göre 
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belirlenmiştir. Ancak mahkemenin hangi kritere göre takdir yetkisini basit yargılama yönünde kullanıp 

kullanmayacağını tayine ilişkin bir kanuni ölçü bulunmamaktadır. Bu eksiklik, mahkemeyi keyfi davranmaya 

yöneltebilecek mahiyettedir. Basit yargılama usulü, akıl hastalığı, yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik halleri ile 

soruşturma veya kovuşturmanın izin veya talebe bağlı suçlar hakkında, yine basit yargılama kapsamına giren 

suç, bu yargılama kapsamı dışında kalan suçla birlikte işlenmiş ise uygulanamaz. 

Basit yargılama yapılmasına karar veren mahkeme, iddianameyi sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ 

ederek, beyan ve savunmalarını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmelerini ister. Tebligatta duruşma 

yapılmadan hüküm verilebileceği de belirtilir. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, kurum ve kuruluşlardan 

talep edilir. 

Beyan ve savunmalar için tayin edilen süre geçtikten sonra, C. Savcılığının görüşü alınmaksızın, TCK 

61 maddesine göre, 231 inci maddedeki kararlardan birine hükmedilebilir. Mahkûmiyet kararı verildiğinde sonuç 

ceza dörtte bir oranında indirilir. Mahkemece koşullarının varlığı halinde kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlara çevirme, ertelemeye, sanık tarafından yazılı karşı çıkılmaması halinde hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilebilir. Hükme karşı itiraz usulü ve sonuçları bildirilir. 

Mahkemeye gerek görmesi halinde basit yargılama usulünden vazgeçerek, genel usule göre 

yargılamaya devam etme yetkisi de tanınmıştır.  

Basit yargılama usulüyle verilen hükme karşı itiraz kanun yolu öngörülmüştür. Süresi içinde itiraz 

edilmezse hüküm kesinleşir. 

İtiraz üzerine hüküm veren mahkemece duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılama yapılır. 

Burada mahkemeye taraflar gelmese bile duruşmaya yokluklarında muhakeme yapılarak hüküm kurma yetkisi 

tanınmıştır. İtirazdan duruşmadan önce vazgeçmek mümkündür, itiraz edilmemiş sayılır. 

Mahkeme, itiraz üzerine genel usule göre yaptığı muhakemede, basit usulde verdiği önceki hükmüyle 

bağlı olmaz. Sanık dışındaki kişilerin itirazı üzerine yapılan muhakemede, sanık lehine yapılan cezasındaki 

indirim korunur. 

İtiraz üzerine verilen hüküm sanık lehine ise, itiraz etmeyen diğer sanıklara sirayet olanağı varsa onlar 

lehine de uygulanır.  

İtiraz üzerine hüküm veren mahkemece genel usul uygulanarak verilen hükümlere karşı, genel 

hükümler uyarınca kanun yoluna gidilebilir. 

Mahkemece, itirazın süresinde olmadığı veya itiraz hakkı olmadığı sonucuna varılırsa, dosya CMK 268, 

f. 2 hükmüne göre itirazı incelemeye yetkili mercie gönderilir. Merci tarafından itiraz incelenerek karara bağlanır 

ve gereği için mahkemesine gönderilir.  

 

  7) İstinafta yapılan değişiklikler.  

 Bölge adliye mahkemeleri başka bir incelemeye gerek olmaksızın cezayı kaldıran veya cezada indirim 

yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere veya şahsi cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini 

gerektiren hallerde, hukuka aykırılığı düzelterek istinaf başvurularını esastan reddedebileceklerdir (CMK 280/1-

c).   

Yine, soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya önödeme ve uzlaşma usulünün 

uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derecede mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte 

yürütülmesinin zorunlu olması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü 

bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine 

gönderilmesine karar verebilecektir (CMK 280/1-f). 

İstinafta yapılan bir diğer değişiklik, CMK 282 inci madde hükmünde yapılmıştır. Buna göre, sanık, 

müdafisi, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya 

devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle davanın yokluklarında bitirilebilecektir. Ancak, 

sanığın yokluğunda duruşma yapılabilmesine ilişkin 195 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sanık 

hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise, her halde sanığın dinlenmesi 

gerekir (CMK 282/1-f). 

Bölge adliye mahkemesi C. Başsavcılığının olağanüstü itiraz yetkisine ilişki 308/A maddesinde 

değişiklik yapılmıştır. Buna göre, bölge adliye mahkemesi C. Başsavcısının olağanüstü itirazı üzerine, daire 

mümkün olan en kısa sürede itirazı inceleyerek kararını düzeltecek, itirazı yerinde görmezse dosyayı itirazı 

incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderecektir. Kurula gönderilen itiraz hakkında, kararına 

itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula rapor hazırlanarak sunulacaktır. 

Kurulun itirazı kabul etmesi halinde, karar gereği için ceza dairesine gönderilir. Kurul kararı kesindir. Dörtten 

fazla dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde HSK daire başkanları arasından belirlenen dört üyeden oluşan 

başkanlar kurulu bu incelemeyi yapacaktır. Başkanlar kurulunun olağanüstü itirazın incelenmesine ilişkin 

çalışma usul ve esasları HSK tarafından belirleneceği düzenlenmiştir. 308/A maddesinde yapılan değişiklik, 

maddenin yayınlandığı tarihten önce reddedilmiş itirazlar hakkında uygulanmayacaktır (Geçici m.5, f.1, g 

bendi).  

 



29 
 

  8) Temyize başvuru imkânı genişletilmiştir  

CMK 286’ncı maddeye eklenen 3’üncü fıkra hükmüne göre, temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında 

olsa bile liste halinde sayılan bazı suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları 

temyiz edilebilmesine olanak tanınmıştır.39  

Özellikle, siyasal suçlar, basın ve ifade özgürlüğünü, eleştiri hakkını ilgilendiren bazı suçlar 

bakımından istinaf sonrası, temyiz kanun yolunun açılması için yeni düzenleme yapılmıştır. Böylece temyiz 

kanun yoluna başvuru olanağını aşırı sınırlandırılmasının sakıncaları en azından sınırlı bazı suçlar bakımından 

giderilmeye çalışılmıştır. 5271 sayılı Kanuna eklenen geçici 5. madde ile bu suçlar bakımından Bölge Adliye 

Mahkemesince verilmiş kesin kararlara karşı da maddenin yayınlandığı tarihten itibaren 15 içerisinde temyize 

gidilebileceği öngörülmüştür. Bu şekilde temyize gidilen, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin 100. 

maddeye göre tutukluluğunun devam edip etmeyeceğine hükmü veren ilk derece mahkemesince 

değerlendirileceği belirtilmiştir (CMK geçici m.5/1-f).  

Ancak bu değişikliğin yeterli olmadığı, bir süre sonra sadece sınırlı suçlar için tanınan temyiz başvuru 

olanağının, Anayasa mahkemesine eşitlik ilkesine dayalı başvurular yoluyla veya kanun koyucunun ileride yeni 

değişiklikler yapmak ihtiyacı duyması sonucu temyiz kanun yoluna başvuru olanağının aşırı sınırlamasından 

vazgeçilerek, makul düzeye geleceğini düşünüyoruz.  

7188 sayılı Kanun ile istinaf ve temyiz mahkemesi kararlarının bu kanun yoluna başvurmamış kişiler 

lehine sirayeti olanağı varsa, hükmü veren ilk derece mahkemesinden hükmün infazının ertelenmesi veya 

durdurulmasına ilişkin karar verilmesini isteyebilme imkânı getirilmiştir. Mahkemenin, istem hakkında C. 

Savcısının ve hükümlünün görüşünü alabileceği, duruşma açmaksızın karar vereceği, bu kararına karşı itiraz 

edilebileceği, erteleme veya durdurma kararının güvence gösterilmesine veya başka şarta bağlanabileceği 

düzenlenmiştir (5271 s.lı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasına Dair Kanun m. 17/A). 

 

 

 

                                                 
39  TCK’da yer alan; a) 1. Hakaret (m. 125, üçüncü fıkra), 2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (m. 213), 3. Suç 

işlemeye tahrik (m. 214), 4. Suçu ve suçluyu övme (m. 215), 5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama (m. 216), 6. Kanunlara 
uymamaya tahrik (m. 217), 7. Cumhurbaşkanına hakaret (m. 299), 8) Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (m. 300), 9. Türk milletini, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (m. 301), 10. Silahlı örgüt (m. 314), 11. Halkı askerlikten soğutma 

(m. 318) suçları, b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
suçlar, c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan 

suçlar.  

 


