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GİRİŞ 

Herkesin hukuk kurallarını bildiği ve buna uyduğu varsayılır. Aksi hâlde 

uyuşmazlıklar çıkar ve yargılama süreci başlar1. Bu sürecin sonunda verilen ve kişiler 

üzerinde doğrudan etkili olan kararla toplum düzeni korunur. 

Yargı öyle bir seviyeye gelmelidir ki, çıkan uyuşmazlıkları hemen ve hukuka 

uygun bir kararla sonlandırmalı; haksızlık ortadan kaldırılarak taraflar yaptırım ve 

giderim yoluyla önceki durumlarına getirilmelidir. Ancak bu olması gereken durum 

yargılamadaki birden fazla etken ve değişken göz önüne alındığında (bulgular, tanıklar, 

bilirkişiler) bu gün için mümkün görünmemektedir. O hâlde yargı önüne gelen 

uyuşmazlığı en kısa sürede, en az yanılgı ile maddî ve hukukî olgulara uygun, adil bir 

kararla sonuçlandırmalıdır2 (AY m.141/4, HUMK m.77). 

Buna rağmen yargı kararların adalete uygun olmadığını düşünen taraflar, yasa 

yollarına başvurabilir; yüksek yetkili mahkemelerce yeniden yargılama yapılarak maddî 

ve hukukî yanılgının düzeltilmesini isteyebilirler3. 

Ceza Muhakemesi Kanununda4, kararlardaki bu yanılgıların düzeltilmesi için 

karar kesinleşmeden önce veya sonra, aynı veya farklı yargılama makamına 

başvurularak işletilen çeşitli yasa yolları öngörülmüştür. 

                                            
1  ÖNEN, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku, Ankara, 1979, s. 139. 
2  FABREGUETTES, M.P., Adalet Mantığı ve Hüküm Verme Sanatı, Ankara, 1945, s. 9 vd. 
3  “… ortaya çıkan aykırılıkların giderilmesi amacıyla, kanun yolu olarak adlandırılan bir metot ile 

toplum ve taraflar için bir güvencenin sağlanması görevi yerine getirilmektedir. Bunun sonucunda 
kişilerin ve toplumun adalet duygularını daha büyük bir oranda tatmin edilmiş olacağından; kanun 
yollarına başvurulması kişi haklarına ve topluma güvence sağlaması yönüyle tamamen Anayasa’ya 
uygundur.”, AYM, 18.2.1971 tarih ve 31/21 sayılı kararı, 9.7.1971 tarih ve 13890 sayılı RG, s. 9 vd. 

4  1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 1412 Sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun yetmiş altı yıllık geçerliliğine son verilmiştir. Özellikle İkinci 
Dünya Savaşının ardından 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa kaynak Almanya Ceza 
Muhakemesi Kanununda ve diğer Avrupa ülkelerinin ceza muhakemesi kanunlarında önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Çağdaş ceza yargılaması hukukunda egemen olan, kamu düzeni ve güveni ile 
bireyin hak ve özgürlükleri arasında kurulacak dengeyle, adil yargılamanın gerçekleşmesi ve maddi 
gerçekliğe ulaşılması ana fikri, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda da etkisini 
göstermiş, yürürlükten kaldırılana değin yasada otuzdan fazla değişiklik yapılmıştır. AİHS ile 
yükselen hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlüğü, eşitlik, kişi güvenliği, oranlılık, adil 
yargılanma, silahların eşitliği, masumluk karinesi ve açıklık gibi değerlerin çağdaş hukuk 
uygulamalarının iç hukuka yansıtılması, uluslararası sözleşmelerle iç hukukun uyumlaştırılması ve 
yasa dilinin sadeleştirilmesi amacıyla 5271 Sayılı Yasanın hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
ilkeler ışığında öncelikle yasanın adı değiştirilmiş, dili sadeleştirilmiştir. Sanık ile şüpheli, müdafi ile 
vekil ayrılmış; şüphelinin yükümlülükleri sanığa göre azaltılmıştır. Aynı ölçüde suçun mağduru da 
korunmuş, sanığa tanınan haklar mağdura da tanınmıştır. Memur yerine kamu görevlisi kavramı 
kullanılmış, ve kavram tanımlanmıştır. Ceza içeren hükümler, niteliği gereği yasadan çıkarılmıştır. 
Belirli ağırlıktaki suçlarla ilgili olarak yapılan yargılamada, şüpheli veya sanığın ve diğer kişilerin 
beden muayenesi, vücutlarından örnek alma ve bunlar üzerinde moleküler inceleme yapılması 
düzenlenmiş, yer gösterme işlemi de hukuki dayanağa kavuşmuştur. Gözaltında geçirilecek süre ve 
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Bu yasa yollarından birisi de, kural olarak hâkim kararlarına karşı gidilebilen 

itirazdır. Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz yasa yoluna konu kararlar dağınık bir 

şekilde düzenlemiştir. İtiraz edilemeyen hâkim kararları ile itiraz edilebilen mahkeme 

kararları ilgili maddesinde belirtmiştir. 

Bu çalışmanın konusu olan itiraz yoluyla ilgili olarak birinci bölümde, ilk derece 

ceza yargılamasında kararın niteliği, amacı, çeşitleri, oluşumu, unsurları, bildirilmesi, 

kararın etki ve sonuçları, bu kararlara karşı başvurulabilecek yasa yolları, yasa yollarına 

başvuru ve başvurunun sonuçları, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısındaki düzenlemelerle birlikte ele alınmıştır. Yasa 

yollarının genel olarak hukuk tarihindeki yeri ve karşılaştırmalı hukuktaki düzenlenişi, 

birinci bölümün sonunda incelenmiştir. İkinci bölümde ise itiraz kavramı, medenî 

yargılama, idarî yargılama ve ceza yargılamasında itiraz yolu, itirazın konusu, niteliği, 

itiraz yoluna başvuru, başvurun incelenmesi ve Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz 

edilebilen kararlar ele alınmıştır. Bu incelemeler sırasında CMK ile CMUK ve CMUKT 

arasındaki benzer ve ayrık düzenlemeler karşılaştırılmış, konuyla ilgili yargı kararları 

verilerek uygulamadaki görüşler aktarılmaya çalışılmıştır. 

                                                                                                                                

bunun uzatılması sınırlanmıştır. Tutuklama sebepleri azaltılmış ve somutlaştırılmış, tutuklulukta 
geçecek süre sınırlandırılmıştır. Bunun yanında tutuklamaya seçenek olarak adli kontrol kurumu 
düzenlenmiş ve tutuklama yerine güvence yatırmak, yurt dışına çıkmamak ve belirli yerlere gitmemek 
gibi adli kontrol kararı verilmesi imkanı getirilmiştir. Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin 
mahkemeye karşı saklanamayacağı ve bunların nasıl inceleneceği düzenlenmiştir. Teknik gelişmelere 
paralel olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı 
görevlendirme ve teknik araçlarla izleme olanağı getirilmiştir. Koruma tedbirleri sebebiyle zarar gören 
kişilerin zararının giderimi sağlanmıştır. Şüpheli veya sanığın telefon ve elektronik posta gibi teknik 
araçlarla çağrılması imkanı getirilmiş, zorunlu müdafiliğin kapsamı genişletilmiş, mağdur için zorunlu 
vekillik düzenlenmiştir. Savcının kamu davası açma yetkisindeki hukuki değerlendirme yapma takdiri 
genişletilmiş, şahsi dava gibi savcının dava açma tekelinin istisnaları kaldırılmıştır. Şahsi hak 
taleplerinin ceza mahkemelerinde karara bağlanması imkanı kalmamış, iddianamenin iadesi imkanı 
getirilmiştir. Duruşmada ses yada görüntü kayıt cihazlarının kullanımı yasaklanmış, taraflara 
doğrudan soru yöneltme ve delillerin tartışılmasına aktif olarak katılma imkanı getirilmiştir. Kamu 
davasının sona ermesi başlığı altında mahkemenin vereceği son kararlar ve bunların hangi durumlarda 
verilebileceği, Türk Ceza Kanunu ve bu kanunun dayandığı suç teorisine uygun olarak 
düzenlenmiştir. Suç kapsamını daraltarak yargının yükünü hafifletme ve yargılamayı hızlandırma 
eğiliminin sonucu olarak geliştirilen ceza kararnamesine Ceza Muhakemesi Kanununda yer 
verilmemiş, ön ödemeye ek olarak ilk kez uzlaşma kurumu yargılama hukukumuza girmiştir. Katılma 
istemi reddedilen veya değerlendirilmeyen kişilere de yasa yollarına başvuru hakkı tanınarak hak 
kayıpları önlenmiştir. İki dereceli yargı sistemi terk edilerek bölge adliye mahkemeleri kurulmuş, 
buna paralel olarak istinaf yasa yolu düzenlenmiştir. Bölge adliye mahkemesinin ceza dairelerinin 
kimi kararlarının hukuka uygunluğunun denetimi için temyiz yolu kabul edilmiş, temyiz incelemesi 
başvurunun kapsamıyla sınırlandırılmıştır. Temyiz incelemesi sonucu verilen karara karşı karar 
düzeltme yoluna başvuru imkanı kaldırılarak olağanüstü yasa yolları Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının İtirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi ile sınırlandırılmıştır. Bkz.: 
TBMM Adalet Komisyonunun 1.12.2004 tarih ve 65 karar sayılı raporu. 



 3 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İLK DERECE CEZA YARGILAMASINDA KARAR VE YASA YOLLARI 

I- İLK DERECE CEZA YARGILAMASINDA KARAR 

1. KARAR KAVRAMI 

Ceza yargılamasında kovuşturma, savcının belirli bir fiile ve faile yönelik suç 

isnadı olan iddianamenin kabulü ile başlar5 (m. 175/1). Öyle ki bu fiil, dış dünyada 

değişiklik meydana getiren ve ceza yasalarını ihlal eden bir eylemdir. İddianamedeki 

fiilin (m. 225/1), iddianamedeki suç tipine uygun olduğu (m. 226/1); bu suçun yine 

iddianamede gösterilen fail tarafından işlendiği sabit olur (m. 225/1), şüphe ortadan 

kaldırılarak gerçekliğe dönüşürse, fail yasanın öngördüğü yaptırımla cezalandırılır. Aksi 

hâlde sanığa yönelen suç isnadı reddedilir. 

Yargılama süresince hâkim, uyuşmazlığı çözen son kararını vermeden önce, onu 

hazırlayan ve oluşturan birçok ara karar verir. Kural olarak bir kararla (iddianamenin 

kabulü ile) başlayan kovuşturma, bir başka kararla (hükümle) sona erer. 

Ancak verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı tartışılabilir. Bu sebeple yasa 

koyucu, kararların bir kez daha tartışılabilmesi için yasa yolları öngörmüştür. Böylece 

ilk derece yargı organlarının kararları, belirli koşulların varlığı hâlinde yeniden 

incelemeye alınacak ve gerçeğe uygun olup olmadığı araştırılacaktır. Bu aşamadan 

sonra karar kesinleşecek ve yargılama süreci sona erecektir6. 

Yasama, yürütme ve yargı organlarının veya tüzel kişilerin hukukî sonuç doğuran 

irade açıklamaları olarak tanımlanan karar7, yargılama hukuku öğretisinde “bir 

uyuşmazlığın çözülmesi sırasında verilen kararlar”8, “davanın kolay yürümesi, 

ihtilafların aydınlatılması, kişi ve hakların korunması, nihayet uyuşmazlığa son 

verilmesi gibi çeşitli amaçlara yönelik olarak, genellikle tarafların istemi üzerine, 

                                            
5  Bu durum, “davasız yargılama olmaz” ilkesinin gereğidir. Buna göre, bir fiilin yargılamasına 

başlanılması için, fiilin suç oluşturduğu ve failin cezalandırılması gerektiği savının bulunması gerekir. 
Bkz.: YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, İstanbul, 2002, s. 55 vd.; CİHAN, Erol-
YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 1998, n. 32. 

6  YENİSEY, Feridun, Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 1988, s. 
256. 

7  Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügati, Ankara, 1991, s. 190; YILMAZ, Ejder,  Hukuk Sözlüğü, 
Ankara, 2002, s. 642; ŞENER, Esat, Hukuk Sözlüğü, Ankara, 2001, s. 422. 

8   KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun-NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 
2006, n. 32.2. 
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istisnaen kendiliğinden mahkemelerin yaptıkları usul işlemleri”9, “inceleme ve 

araştırmadan veya bir yargılamadan sonra yapılan herhangi hukuki bir emir ve beyan”10, 

“hâkimler tarafından gerek ilk, gerek son soruşturma esnasında veya sonucunda verilen 

emirler veya ittihaz olunan tedbirler”11, “mahkemeler tarafından verilen ve ceza 

davasını neticelendiren nihai hükümler ile bütün ara kararlar, ilk tahkikat12 sırasında 

sorgu hâkimleri, hazırlık tahkikatında -savcının müracaatı üzerine- sulh hâkimleri 

tarafından verilen kararlara ve bütün tahkikat safha veya muameleye dair verilen 

emirler”13 ve “uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi amacı ile hukuki gerekçeye 

dayandırılmış irade açıklaması”14 olarak ifade edilmiştir. 

Kişinin bir iş yada sorun üzerinde düşünerek özgür iradesiyle yaptığı seçim, 

ulaştığı kesin yargı; çeşitli eğilim ve çözüm yolları arasında yaptığı tercih, kararın 

sözlükteki karşılığıdır. Dilimizde karar, düzenli ve sürekli durum, istikrar, ölçü, derece, 

sınır ve son anlamında da kullanılmaktadır15. 

Ceza yargılamasında kararın, yetkili hâkim tarafından, yargılama süresince 

ilgilinin istemi üzerine veya kendiliğinden açıklanan, uyuşmazlığı sona erdirme 

amacına hizmet eden irade açıklamaları olarak tanımlanabileceği düşüncesindeyiz. 

Anayasamız kararı, kimi zaman (AY m. 138/4) hükmü de kapsayacak şekilde 

geniş anlamda kullanmış, kimi yerde (AY m. 138/1) ise karar yerine hüküm kavramını 

kullanmıştır. Oysa yasa koyucunun Ceza Muhakemesi Kanunundaki tutumu daha doğru 

ve tutarlıdır. Ceza Muhakemesi Kanununda karar, hükmü de kapsayacak şekilde geniş 

anlamda kullanılmış; hüküm ise sadece son kararın karşılığı olarak belirtilmiştir. 

                                            
9  DOMANİÇ, Hayri, Hukukta Kaziyeyi Muhkeme ve Nispi Kuvveti, İstanbul, 1964, s. 8. 
10  BERKİ, Ali Himmet, “Nihai Karar Ne Demektir?”, AD, 1945, S. 5, s. 448. 
11  KANTAR, Baha, Ceza Muhakemeleri Usulü, Ankara, 1957, s. 54. 
12  21 Mayıs 1985 tarih ve 3206 sayılı yasanın 83. maddesiyle, bu yasayla kaldırılan ilk tahkikat 

hükümleriyle ilgili olarak; diğer yasalarda geçen "ilk tahkikat" ibaresi "hazırlık tahkikatı" olarak 
değiştirilmiştir. 

13  TANER, M. Tahir, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 1955, s. 231. 
14  PEKCANITEZ, Hakan-ATALAY, Oğuz-ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2001, 

s. 448. 
15  Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. XII, İstanbul, 1986, s. 6399. 
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2. NİTELİĞİ 

A- YARGILAMA İŞLEMİDİR 

Ceza yargılaması işlemi16 olarak karar, bütün hukukî işlemler gibi hukukî sonuç 

doğurma amacına yönelik bir irade açıklamasıdır. Etkili, gereği yerine getirilebilir bir 

hukukî işlemdir. Yargılamanın sona erdirilmesi amacına yönelik olarak karar, 

yargılamayı yürütür. Her bir karar, yargılamayı bir sonraki aşamaya geçirir.  

Sadece yargılama ile ilgili konularda karar verilebilir. 

Kural olarak şarta bağlı karar verilmez17. Bu, kararın açık ve gereği yerine 

getirilebilir olması gerekliliğinin bir sonucudur. Kararı oluşturan irade açıklamasının 

kaynağı olan hâkim, fiil ehliyetine (TMK m. 10) sahip olmalıdır18. 

Kararın dili Türkçedir (AY m. 3/1). Karar sözlü olarak verilse de tutanağa 

aktarılır, hâkim ve zabıt kâtibi tarafından derhâl imzalanır. Kararın verildiği tarihte 

tutanağa eklenir. 

Yargı organının yargılama sürecinde verdiği bütün kararlar gerekçeli olarak 

yazılır (AY m. 141/3, CMK m. 34). Kararın gerekçe kısmında, suçun yasal unsurları, 

olaylar ve deliller, uygulanan yasa maddeleri bulunur. 

Anayasanın, 3.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasanın 16. maddesi ile değişik 40/2 

maddesi gereğince Devlet, yaptığı işlemi ilgililere bildirmek, bu işleme karşı 

başvurulabilecek yasa yollarını ve başvuru süresini göstermek zorundadır (m. 35). Buna 

göre mahkeme ve hâkimlik makamı verdiği kararında bu karara karşı gidilebilecek yasa 

yollarını, başvurulacak makamı ve başvuru süresini belirtir (m. 34). 

B- YARGI ORGANININ TEKELİNDEDİR 

Toplumun gelişimine uygun olarak ceza yargılamasını yürütme ve cezalandırma 

yetkisi kişilerin elinden alınarak devlete verilmiştir. Devlet, kaynağını toplumdan alan 

egemenlik yetkisine dayanarak geçerli hukuk sistemine göre çeşitli şekillerde yargı 

gücünü kullanmıştır. 

                                            
16  Bkz.: KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 31.1; YURTCAN, Yargılama, s. 402 vd.; ÖZTÜRK, 

Bahri-ERDEM, M. Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2006, s. 331 vd. 
17  Bu kuralın bir istisnası Türk Ceza Kanununun 51/2. maddesidir. 
18  CENTEL, Nur-ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 2003, s. 408; CİHAN-

YENİSEY, s. 58. 
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Hukukumuzda karar verme (yargı) yetkisini Türk Milleti adına yargı erki kullanır 

(AY m. 9). Bu yetki yargı organının tekelindedir; başka bir kişi yada organ tarafından 

kullanılamaz (AY m. 6/3). Yargı organı, somut bir olayla ilgili olarak başlayan 

uyuşmazlığı, soyut hukuk kurallarını uygulayarak kesin, uygulanabilir bir kararla çözer; 

egemen yetkisine dayanarak, kişi güvenliğini sağlar, bozulan kamu düzenini yeniden 

tesis eder19. 

Her yetki içerisinde görevi de barındırdığından, yargı yetkisi dolayısıyla karar 

verme, yargı organı için aynı zamanda bir görev ve diğerleri için de bir yükümlülüktür. 

Buna göre yargı organı karşısına çıkan somut hukukî uyuşmazlığı çözmekten, 

uyuşmazlığı çözecek bir karar vermekten kaçınamaz20 (AY m. 36/2). Aksi hâlde hâkim 

TCK m. 257 ve HUMK m. 573 hükümlerince hukukî ve cezaî yönden sorumlu olur. 

Karar, onu veren yargı organı da dâhil olmak üzere bütün kişi ve kuruluşları 

bağlar. Herkes karara uymak ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kararın 

gereğinin yerine getirilmesi geciktirilmez, karar değiştirilmez (AY m. 138/4). 

C- ORTAK AKLIN ÜRÜNÜDÜR 

Ceza yargılaması ortak bir şüpheyle başlar; şüphe elbirliğiyle ortadan kaldırılır, 

maddî gerçekliğe ulaşıldığında verilen ortak kararla sona erer. 

Yargılamanın üç temel unsuru olan iddia, savunma ve yargı karar verme sürecinde 

düşüncelerini karşılıklı olarak ortaya koyar ve tartışırlar. Yargılama boyunca elde edilen 

veriler ışığında kararın oluşumunda maddî ve fikrî katkıda bulunurlar. Öyle ki bu 

katkılar olmaksızın karardan söz edemeyiz. İddia makamının tezi karşısında savunma 

makamının anti-tezi yargı organınca sentezlenir ve buna göre bir karar verilir. Ortak 

aklın ürünü olarak karar, hiçbir durumda sadece tezden veya anti-tezden ibaret değildir. 

Çağdaş ceza yargılaması, yargılamanın süjelerinin sürekli bir eytişimi (diyalektik) ve 

etkileşimi ürünüdür21. 

Kararın ortak akıl eylemin ürünü olmasının bir başka görünümü, onun birden 

fazla hâkim tarafından verilmesidir. Bu durum, kurul hâlinde çalışan ilk derece 

mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemesinin kararlarında karşımıza 

çıkar. Kurul hâlinde çalışan mahkemelerde mahkeme heyetini oluşturan her bir hâkim 

ile yasa yolu incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay üyeleri, kendi 
                                            

19  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 6.2. 
20  Ceza Muhakemesi Kanununun 30. maddesi bu kuralın bir istisnasıdır. 
21  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 3.3. 
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düşüncesini değerlendirilmek üzere diğer hâkimlere sunarak, yaptıkları fikrî katkı ile 

kararı oluştururlar. 

3. AMACI 

Yargılama işlemi olarak kararın amacı, yargılamayı bir sonraki aşamaya 

ilerleterek nihayetinde uyuşmazlığı çözmek, yargılamayı sonlandırmaktır. Böylece 

maddî gerçekliğe22 ulaşılmış, adalet ve hukukî barış tesis edilmiş olur. Bu yönüyle 

kararın amacı, ceza yargılaması hukukunun amacından farksızdır. 

Makul bir sürede verilen kararla uyuşmazlığın sonlandırılması, tarafların huzur ve 

güveninin sağlanması amaçlanır. Kararın bir kesinlik taşıdığı kabul edilmelidir. 

Uyuşmazlığın uzun bir yargılamaya konu olması veya aynı uyuşmazlığın tekrar yargı 

önüne getirilmesi istenmeyen bir durumdur. Sürekli bir çekişme tarafların ve toplumun 

yargıya olan güvenini sarsar. Kararla tarafların ve özellikle sanığın kişisel özgürlükleri 

korunur23. 

Diğer yandan karar uygulama birliğine ve usul ekonomisine hizmet eder. 

Yargılama ne kadar uzarsa yargılama giderlerinin de artacağı doğaldır.   

Son tahlilde karar, bir yandan suçlunun cezalandırılarak bozulan toplum düzeninin 

yeniden tesis edilmesini; diğer yandan hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlar. 

4. ÇEŞİTLERİ 

Yargı kararları çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılabilir24. Öğretide, kararı veren 

makam, temyiz edilebilirlik, kesinlik ve yargılamayı sona erdirme gibi ölçütler 

kullanılmaktadır. 

Ceza Muhakemesi Kanununda sistematik bir tanımlama ve tasnif yoktur. 

Yasamızda hâkim kararı, mahkeme kararı, duruşmada verilen karar, duruşma dışında 

verilen karar, kesin karar, kesinleşmiş karar ve hükümden söz edilmektedir. 

Daha kapsayıcı ve konumuzla doğrudan ilgili olması sebebiyle, kararı veren 

yargılama makamı, kararın kesinliği ve yargılamayı sonlandırma ölçütünü kullanmayı 

tercih ettik. Aşağıda açıklanacağı gibi karar, kararı veren yargılama makamı ölçütüne 

                                            
22  Maddî gerçeklik, tarafların istem ve mahkemeye sundukları verilerle yetinmeden hâkimin 

kendiliğinden yaptığı araştırma sonucunda ulaştığı gerçekliktir. Bu yönüyle medenî yargılama 
hukukunda karar vermek için yeterli olan şeklî (görünen) gerçeklikten ayrılır. 

23  DOMANİÇ, s. 4 vd.; YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm, İstanbul, 1987, s. 7 
vd. 

24  GÖNCÜ, Mustafa, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Karar”, AD, 1988, S. 5, s. 84 vd. 
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göre, hâkimlik kararı ve mahkeme kararı; kesinlik ölçütüne göre, kesin olmayan karar, 

kesin karar ve kesinleşmiş karar; yargılamayı sonlandırma ölçütüne göre, ara karar ve 

son karar olarak tasnif edilebilir. 

A- KARARI VEREN YARGILAMA MAKAMI ÖLÇÜTÜNE GÖRE 

1) HÂKİMLİK KARARI 

Sulh ceza hâkimliği, asliye ceza hâkimliği, ağır ceza başkanlığı ve ağır ceza naip 

üyeliği, BAM ceza dairesi başkanlığı ve naip üyeliği ile Yargıtay ceza dairesi başkanlığı 

ve naip üyeliği gibi mahkemeye mensup hâkimler tarafından, mahkeme kuruluşu ile sıkı 

sıkıya bağlı ve ondan ayrılamayan, ayrı atama gerektirmeyen makamlar tarafından 

verilen kararlardır25. 

Soruşturma26 sırasında yargılama kararı vermeye yetkili makam hâkimliktir. Bu 

sırada verilen kararlar da (arama ve elkoyma gibi) hâkimlik kararıdır. Kovuşturma 

aşamasında karar verme yetkisinin hangi makama ait olduğunu belirlemek için toplu 

mahkemelerde o kararı almada kimin yetkili olduğuna bakılır. Toplu mahkemelerde 

başkan veya naip üyenin verebileceği kararlar, tek hâkimli de olsa mahkeme kararı 

değil, hâkimlik kararıdır. Tali ceza uyuşmazlığını çözecek makam yasada hâkim veya 

başkan olarak ifade edilmişse bu konuda verilecek kararlar da hâkimlik kararıdır. 

Hâkimlik kararı verilebilmesi için kural olarak tarafların beyanının alınması 

gerekli değildir27. Ancak tarafların hazır bulunabileceği (m. 84) yargılama işlemlerinde 

taraf beyanları alınabilir. 

Yargılamanın hangi aşamasında verilmiş olursa olsun aksine bir hüküm yoksa 

hâkimlik kararlarına itiraz edilebilir (m. 267). 

2) MAHKEME KARARLARI 

İlk derece ceza mahkemeleri olan sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve 

ağır ceza mahkemesi, ikinci derece ceza mahkemesi olan BAM ve Yargıtay Ceza 

Daireleri ile Ceza Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. 

Mahkeme kural olarak kovuşturma aşamasında yargılama yapma ve karar verme 

yetkisine sahip olan makamdır. Duruşma yaparak bunun sonucuna göre bir kararla 
                                            

25  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 8.3. 
26   Ceza Muhakemesi Kanununa göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin 

kabulüne kadar geçen süreç soruşturma evresidir (m. 2/1e). 
27  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 3.15; TANER, s. 231; ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu, C. I, Ankara, 1981, s. 646; KANTAR, s. 54. 
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uyuşmazlığı çözer28. Mahkeme kararları, toplu mahkemelerde kurul hâlinde verilmesi 

gereken kararlardır. Bu nitelikteki kararlar mahkemeyi oluşturan tek hâkim tarafından 

verilmiş olsa bile mahkeme kararı niteliğindedir29. 

Duruşmada verilen mahkeme kararlarında, hazır bulunuyorlarsa savcının, şüpheli 

veya sanığın, müdafiin, katılanın, vekilin ve diğer ilgililerin (teminat verenin) 

beyanlarının alınması gerekir. Dosya üzerinde verilen mahkeme kararlarında ise 

savcının yazılı veya sözlü beyanının alınması yeterlidir (m. 33). Fakat mahkemenin 

kendiliğinden verebileceği kararlarda tarafların dinlenilmesi gerekmez (tutuklama kararı 

gibi). 

Mahkeme kararları, ister duruşmada, isterse dosya üzerinde verilmiş olsun kural 

olarak itiraz edilebilir nitelikte değildir30 (m. 267). Ancak son kararla birlikte temyiz 

edilebilirler (m. 287). 

B- KESİNLİK ÖLÇÜTÜNE GÖRE 

1) KESİN OLMAYAN KARAR 

Kararı veren yargı organınca geri alma, yenileme veya düzeltme yoluyla 

değiştirilebilen; bir başka yargı organınca bozulması veya iyileştirilmesi mümkün olan 

kararlardır31. 

Kararın bu niteliği onun bağlayıcı olmasını engellemez. Hâkim için karar artık 

yargı hâlini almıştır. Yeni olgulara dayalı olarak yeni bir karar verilinceye kadar hâkim 

bu kararla bağlıdır32. 

Ara kararlar ile 272. ve 286. maddede gösterilen istisnalar dışındaki son kararlar, 

kesin olmayan kararlardandır. Kesin olmayan kararlara karşı olağan yasa yollarına 

başvurulabilir. 

                                            
28  “Asıl olan, mahkeme kararlarının duruşma yapılarak verilmesidir (CMUK m. 253, CMK m. 223). 

Ancak yasa koyucu bazı hallerde, örneğin 5252 Sayılı Yasada olduğu gibi, duruşma yapılmasını 
takdire bağlı kıldığı hallerde; bazı hallerde de, örneğin 5275 Sayılı Yasada, CMUK m. 302 de ve 
CMK m. 271/1 de olduğu gibi duruşma yapılmasını zorunlu kılmaktadır.”, 1. CD, 18.11.2005 tarih 
ve 2005/3351 sayılı kararı. 

29  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 8.1. 
30  “Kabul edilebilir bir başvuru var ise, yasa yolunun veya merciin belirlenmesindeki yanılma, 

başvuranın haklarını ortadan kaldıramayacağı (CMK m. 264) gibi; duruşma yapılarak verilmesi 
gereken bir kararın duruşmasız yada duruşma yapılmaksızın verilmesi gereken bir kararın duruşma 
yapılarak verilmiş olması da o kararın tabi olduğu yasa yolunu değiştirmez.”, 1. CD, 18.11.2005 tarih 
ve 2005/3351 sayılı kararı. 

31  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 16.5. 
32  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 3.9. 
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2) KESİN KARAR 

Yasada kesin olduğu açıkça belirtilen (m. 272/3 ve 286/2 gibi) ve bir başka yargı 

organınca yeniden incelenerek değiştirilmesi mümkün olmayan kararlardır. Bu kararlar 

verildikleri anda kesindir33. 

İtiraz üzerine verilen kararlar, kesin kararlardandır (m. 271/4). Kesin kararlara 

karşı sadece kanun yararına bozma yoluna (m. 309) başvurulabilir. 

Kesin kararın bu etkisi sadece taraflar ve kararı veren yargı organı içindir. Üçüncü 

kişiler için ise böyle bir kesinlik yoktur34. 

3) KESİNLEŞMİŞ KARAR 

Yüksek yetkili yargı organı tarafından yapılan yasa yolu yargılaması sonucunda 

onanan veya yasa yoluna başvuru olanağı bulunup da, süresinde geçerli başvuru 

yapılmadığından kesinlik kazanan kararlardır35. 

Yasa yolu başvurusunu inceleyen yüksek yetkili mahkeme, talebi yerinde 

bulmazsa başvuruyu reddedecektir. Başvurunun reddiyle karar kesinleşir. Yasaya göre 

yüksek yetkili mahkemenin kararı ıslah edebileceği durumlarda da (m. 303) verilen 

ıslah ederek onama kararlarıyla karar kesinleşir. Yasa yoluna başvurunun geri alınması 

da aynı sonucu doğurur (m. 266). 

Kesinleşmiş kararlara karşı sadece olağanüstü yasa yollarına başvurulabilir. 

Kesin hüküm hem şeklî hem de maddî anlamda tanımlanmalıdır. Maddî anlamda 

kesin hüküm, davanın tarafları arasındaki hukukî ilişkinin bütün bir gelecek için kesin 

olarak tespit edilmesi ve düzenlenmesidir. Buna göre kesin hüküm artık 

değişmeyecektir. Kararı veren mahkeme ve taraflar bu imkâna sahip değildirler. Çünkü 

dava ilişkisi sona ermiştir. Beraat eden sanık hakkında zan ortadan kalkar; hüküm 

mahkumiyetse infaz ilişkisi başlar. Şeklî anlamda kesinlik ise karara karşı artık olağan 

yasa yollarına başvurulamamasıdır36. 

                                            
33  YURTCAN, Kesin Hüküm, s. 14. 
34  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 44. 
35  YURTCAN, Kesin Hüküm, s. 15 vd. 
36  EREM, Faruk, Ceza Usulü Hukuku, Ankara, 1978, s. 641. 
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C- YARGILAMAYI SONLANDIRMA ÖLÇÜTÜNE GÖRE 

1) ARA KARAR 

Ceza yargılamasını sona erdirmeyen, aksine yargılamanın devamını ve 

ilerlemesini sağlayan, son kararı hazırlayıcı ceza yargılaması hukuku işlemidir37. 

Ara kararlardan bir kısmı son karara esas teşkil eder. Son kararın verilmesiyle 

bağlantılı ve onu oluşturan, uyuşmazlığın çözülmesini kolaylaştıran (yetkisizlik kararı 

verilmesi isteminin reddi kararı gibi) kararlardır. Bunlar, son kararla birlikte temyiz 

edilebileceğinden (m. 287), başkaca yasa yoluna başvuru mümkün değildir38. 

Son karara esas teşkil etmeyen, onunla bağlantılı olmayan, onu oluşturmayan 

kararlar ise kural olarak yasa yollarının konusu olmaz. Yargılama sırasında mahkemece 

verilen bilirkişi incelemesi kararı, keşif kararı, soruşturmanın genişletilmesi istemi 

üzerine verilen kararlar ile birleştirme ve ayırmaya ilişkin kararlar, bu tür ara 

kararlardır. 

Ara kararların bir kısmı hâkim tarafından, bir kısmı ise mahkeme tarafından 

verilir. Mahkeme tarafından verilen ara kararlar, duruşma sırasında verilebileceği gibi 

(tutuklama kararı, duruşmaya ara verme kararı gibi), dosya üzerinde de verilebilir 

(iddianamenin kabulü kararı, itiraz üzerine verilen kararlar gibi). 

2) SON KARAR 

Ceza yargılamasına son vererek ceza yargılaması ilişkisini bitiren; ara kararların 

aksine, hâkimin davadan elini çekmesi sonucunu doğuran kararlardır. Son kararla 

hâkim, soyut hukuk kurallarını somut olaya uygulayarak, kesin ve infaz edilebilir bir 

yargı ile uyuşmazlığı kesip atar39. 

Son karar, mahkeme tarafından duruşmada verilir. Duruşmanın sona erdiğini 

bildirdikten sonra mahkeme, kovuşturmada elde ettiği veriler (m. 217) ve edindiği kanı 

ışığında iddianamede gösterilen fiile bağlı kalarak (m. 225) son kararını verir. 

Uyuşmazlığı çözen bu karara CMK “hüküm” demektedir (m. 223/1). 

                                            
37  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 32.4; KURU, Baki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, C. 

III, İstanbul, 2001, s. 2998 vd. 
38  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 32.4; PEKCANITEZ-ATALAY-ÖZEKES, s. 448. 
39  CİHAN-YENİSEY, s. 370; KURU, III, s. 3004; ALANGOYA, H.Yavuz, Medeni Usul Hukukunun 

Esasları, C. I, İstanbul, 2000, s. 304. 
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Ceza Muhakemesi Kanununun 223/1. maddesine göre hüküm, beraat, 

mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, düşme ve güvenlik tedbiri 

kararıdır. 

1412 Sayılı Yasada durma kararı da hüküm olarak kabul edilmekte idi (CMUK m. 

253/2). Oysa beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, güvenlik tedbiri ve mahkumiyet 

kararları uyuşmazlığın çözümüne; davanın düşmesi ve davanın reddi kararları ise 

uyuşmazlığın çözülemez olduğuna ilişkin son kararlardır. Farklı olarak durma kararı 

uyuşmazlığı çözmez veya çözülemez olduğunu belirtmez. Soruşturmanın veya 

kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği 

anlaşılırsa40; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Yargılama şartı 

gerçekleşince kovuşturmaya kalınan yerden devam edilir41. Bu sebeplerle durma 

kararının son karar olmadığı, durma kararının Ceza Muhakemesi Kanununda hüküm 

olarak sayılmamasının doğru olduğu düşüncesindeyiz42. 

Görevsizlik ve yetkisizlik kararı da hüküm niteliğinde değildir. Bu kararlar 

yargılamayı sonlandırmaz. Yargılamaya görevli veya yetkili mahkemede devam edilir. 

Hüküm niteliğinde olmadığından bu kararlar itiraz yoluna tâbidir (m. 5/2, 18/3). Ceza 

Muhakemesi Kanununun 223/10. maddesi bu kuralın bir istisnası değildir. Yasa 

maddesi, adlî yargı dışındaki (askerî yargı, idarî yargı gibi) yargı mercilerine yönelik 

görevsizlik kararını sadece yasa yolu bakımından hüküm saymış ve temyiz yoluna tâbi 

tutmuştur. 

Son karara karşı itiraz dışındaki yasa yollarına gidilebilir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda açık bir düzenleme yokken, CMK ile hangi 

hâllerde beraat, mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi, düşme ve 

güvenlik tedbiri kararı verileceği sınırlayıcı olarak sayılmıştır (m. 223). Ceza 

yasalarında yapılan değişikliklerden önce, sanık için yasada öngörülmüş bir şahsî 

cezasızlık sebebi (TCK m. 167 gibi) varsa veya sanığın ceza ehliyeti yoksa yada sanık 

                                            
40  Örneğin takibi şikayete bağlı bir suçta şikayet bulunmadığı ancak şikayet süresinin henüz dolmadığı 

kovuşturmada anlaşılmışsa (m. 73). 
41  TOSUN, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. II, İstanbul, 1976, s. 237. 
42  YURTCAN, Yargılama, s. 676; TOSUN, II, s. 167; “…sanığın beraatına veya mahkumiyetine, 

davanın reddine veya düşmesine dair olan kararların hükümden sayılacağı...”, 3. CD, 19.9.1977 tarih 
ve 5830 sayılı kararı; “Kovuşturulması izne veya şikayete bağlı suçlara veya yitiklere ait davalarda 
duruşmanın durdurulmasına dair kararların temyiz yeteneği hakkında yeniden karar verilmesine yer 
yoktur.”, İBK, 28.1.1942 tarih ve 51/1 sayılı kararı. 
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eyleminde kusursuzsa, verilen karar yine beraat idi43. Bunun yanında güvenlik 

tedbirlerine de hükmedilmekteydi. Oysa sanığın beraatına karar verildikten sonra onun 

özgürlüklerini sınırlayıcı nitelikte olan güvenlik tedbirlerine hükmetmek çelişki 

oluşturmaktaydı. Bu sebeple yapılan düzenlemeyi, uygulamada birliğin sağlanması 

bakımından doğru buluyoruz. 

a) Beraat 

Sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması (eylemin 

kabahat niteliğinde olması gibi), sanığa yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin 

sabit olması, sanığa yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, 

sanığa yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka 

uygunluk nedeninin (Türk Ceza Kanununun 26. maddesinde düzenlenen hakkın 

kullanımı gibi) bulunması ve sanığa yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit 

olmaması hâllerinde beraat kararı verilir. 

Sonraki tarihli bir yasa ile fiilin suç olmaktan çıkarılması gibi hâllerde de beraat 

kararı verilir44. Derhâl beraat kararı verilebilecek durumlarda durma, düşme veya ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verilmez (m. 223/9). 

b) Mahkumiyet 

Sanığa yüklenen suçun onun tarafından işlediğinin sabit olması hâlinde, sanık 

hakkında mahkumiyet kararı verilir. Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması hâlinde 

sanık, belli bir cezaya mahkumiyet yerine veya mahkumiyetin yanı sıra güvenlik 

tedbirine (müsadere, belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakma gibi) hükmolunur 

(TCK m. 53 vd.). 

Sanığın fiili yasada tanımlanan bir suç tipine uygunsa ve cezaî sorumluluğunu 

ortadan kaldıran herhangi bir durum yoksa, eyleminin karşılığı olan cezaya hükmedilir. 

Ceza içeren bu karar mahkumiyettir. 

Sanığın eylemi sabit görüldüğünde, hukuk kuralları karşısında sanığın durumu 

araştırılır. Mahkeme, eylemin hukukî nitelendirmesini yaparken iddia ve savunmanın 

görüşleriyle bağlı değildir (m. 225/2). 

                                            
43  Bu durumda mahkemelerce kimi zaman düşme kararı da verilmekte idi. 
44  BAKICI, Sedat, Ceza Yargılaması ve Ceza Kanunu Genel Hükümler, Ankara, 2000, s. 1219. 
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c) Davanın Reddi 

Aynı fiil ve aynı fail hakkında daha önce verilmiş bir hüküm veya devam etmekte 

olan bir dava varsa, mahkeme davanın reddi kararı verir (m. 223/7). Bu, bir eylemden 

dolayı ancak bir kez yargılanma ilkesinin gereğidir.45 

d) Düşme 

Ceza yasalarında öngörülen düşme sebeplerinden (Türk Ceza Kanununun 64. 

maddesinde düzenlenen sanığın ölümü gibi) biri varsa veya yargılama şartlarının 

oluşmayacağı kesin olarak anlaşılmışsa (Türk Ceza Kanununun 73/4. maddesinde 

düzenlenen şikayetten vazgeçme gibi) davanın düşmesi kararı verilir (m. 223/8). 

5. KARARIN OLUŞUMU, UNSURLARI VE BİLDİRİLMESİ 

A- OLUŞUMU 

Tek hâkimli mahkemelerde müzakere olmayacağından kararın oluşumu süreci 

daha yalındır. Hâkim, yargılama boyunca edindiği kanaatin yönüne göre ön sorun veya 

asıl sorun hakkında bir karar verir. 

Kurul hâlinde çalışan mahkemelerde ise karar verecek hâkimler karşılıklı olarak 

görüşlerini açıklar, fikir alış-verişinde bulunurlar. Burada hâkimlerin kararları tek 

başına hüküm ifade etmez. Hâkimlerin görüşlerini ortak bir kararda birleştirmesi 

gerekir. Ortak karar, oylaşma yoluyla oluşturulur. Böylece karar hâkimlerin tamamının 

veya çoğunluğunun kararı olur46. 

Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir (m. 228). Müzakere gizlidir, heyeti 

oluşturan hâkimlerin tamamı katılır. Müzakerede sadece karara katılacak hâkimler hazır 

bulunabilir (m. 227). Ancak mahkeme başkanı o mahkemede staj yapmakta olan hâkim 

ve avukat adaylarının müzakereye katılmalarına izin verebilir. Mahkeme heyetini 

oluşturan hâkimlerden birinin bile müzakerede bulunmaması veya müzakereye 

katılamayacak kişilerin (savcı, zabıt kâtibi gibi) orada bulunması, son kararı etkileyecek 

esaslı hata olduğundan mutlak bozma sebebi sayılmıştır (m. 289/1a). 

Müzakereden sonra oylama yapılır. Oylamaya kıdemsiz üyeden başlanır, başkanın 

oyunu bildirmesi ile bitirilir (m. 229/1). Karar için oy çokluğu yeterlidir. Hiçbir üye oy 

vermekten çekinemez (m. 229/2). Oylar çoğunluk sağlanamayacak derecede farklıysa, 

                                            
45  CENTEL-ZAFER, s. 566. 
46  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 32.5. 
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sanığın en fazla aleyhine olan oy, çoğunluk sağlanıncaya kadar kendisine daha yakın 

oya eklenir (m. 229/3). Azınlıkta kalan her bir üye, çoğunluğun kararına karşı olma 

sebep ve gerekçelerini yazılı olarak son karara veya ara kararlarda duruşma tutanağına 

ekler (m. 34/1)47. 

B- UNSURLARI 

Kararın başında, kararı veren mahkemenin adı bulunur. Kararı veren mahkeme 

başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, savcının ve zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, 

vekilinin, yasal temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile sanığın açık kimliği, beraat 

kararı dışındaki son kararlarda suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi ile sanığın 

gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile hâlen tutuklu olup olmadığı yazılır (m. 

232). Son kararların başına, kararın “Türk Milleti Adına” verildiği belirtilir. 

Kararlar gerekçeli olarak yazılır (m. 34). Kararın hukukî dayanağı gerekçe 

kısmında işlenir48. Kararda öncelikle çözülmesi gereken sorunun ne olduğu açıkça 

belirlenir. Tarafların iddia ve savunmaları, bunların dayanakları ortaya konulur49 (m. 

230). Değerlendirme ve sorunu çözüş şeklini de hâkim mutlaka kararında göstermelidir. 

Burada deliller tartışılır, karara esas alınan ve sabit kabul edilen maddî olaylar, deliller 

ve bunların neden sabit kabul edildiğinin sebepleri belirtilir. Dosya içerisinde bulunan 

ve hukuka aykırı olarak elde edildiğinden karara dayanak tutulmayan deliller de ayrıca 

ve açıkça gösterilir. 

Mahkumiyet kararının gerekçesinde, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve 

bunun nitelendirilmesi; bu hususta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza 

Kanununun 61. ve 62. maddelerinde belirlenen sıra ve esaslara göre cezanın 

belirlenmesi; yine aynı yasanın 53 vd. maddelerine göre, cezaya mahkumiyet yerine 

veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi; cezanın 

ertelenmesine, hapis cezasının adlî para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesine 

veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul 

veya reddine ait dayanakların gösterilmesi gerekir. 

                                            
47  Uygulamada azınlık oylarının gerekçesine “muhalefet şerhi” denilmektedir. 
48  “Gerekçe hükmün dayanaklarının akla, hukuka ve dosya içeriğine uygun açıklamasıdır. Gerekçenin 

mevcut bilgi ve belgelerin yerinde değerlendirildiğini gösterir biçimde geçerli, yeterli ve yasal olması 
gerekir.”, CGK, 9.12.1991 tarih ve 347 sayılı kararı. 

49  “Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünün gerekçeli kararda belirtilmemiş olması nedeniyle 
5271 Sayılı CMK’nun 230/1-a. maddesine aykırı davranması…”, 6. CD, 19.9.2005 tarih ve 7672 
sayılı kararı. 
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Beraat kararının gerekçesinde, 223/2. maddesinde belirtilen hâllerden hangisine 

dayanıldığının gösterilmesi gerekir. Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın 

gerekçesinde ise, 223. maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hâllerden 

hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 

Son kararda gerekçe tümüyle tutanağa geçirilmemişse, kararın açıklanmasından 

itibaren en geç on beş gün içinde dava dosyasına konulur (m. 232/3). 

Kararın son kısmında ise varılan sonuç açık ve uygulanabilir şekilde gösterilir50. 

Yasamız kararın bu bölümü için “hüküm fıkrası” ifadesini kullanmıştır (m. 232). 

Hüküm fıkrasında, 223. maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan yasa 

maddelerinin, verilen ceza miktarının, yasa yollarına başvurma ve tazminat isteme 

olanağının bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin açıkça 

gösterilmesi gerekir (m. 232/6). Ara kararda ise tarafların istemleri olumlu veya 

olumsuz olarak karşılanır. Ara karar gereği yerine getirilebilir ve anlaşılır olmalıdır. 

Karar, sözlü olarak bildirilse bile tutanağa geçirilir (m. 231). Sanık kararın 

verilmesinden önce ve sonra mutlaka dinlenilmelidir. Aksi durum sanığın mahkemeden 

bilgi alma ve kendisini savunmak için açıklama yapma hakkına aykırıdır51. 

Karar, buna katılan hâkim tarafından imzalanır. Son karar, mahkeme başkanı ve 

üyeler veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. Hâkimlerden biri 

hüküm verildikten sonra hükmü imza edemeyecek duruma gelirse, bunun sebebi 

mahkeme başkanı veya kıdemli hâkim tarafından hükmün altına yazılır (m. 232/5). 

C- BİLDİRİLMESİ 

Kararlar, tefhim veya tebliğ yoluyla taraflara bildirilir. 

Tefhim, hazır bulunan ilgiliye kararın sözlü olarak bildirilmesidir52. Karar hazır 

bulunan ilgiliye açıklanır ve isterse kararın bir sureti kendisine verilir (m. 35/1). Son 

kararda hüküm fıkrası tutanağa geçirildikten sonra okunur ve gerekçesi ana hatlarıyla 

açıklanır. Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yolları, mercii ve süresi 

                                            
50  “Karar her yönüyle Yargıtay denetimine olanak sağlayacak biçimde açık, tereddütleri giderecek 
şekilde…yazılmalıdır.”, CGK, 5.6.1989 tarih ve 213 sayılı kararı. 

51  Geniş bilgi için bkz.: ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Dinlenilme Hakkı, Ankara, 
2003, s. 209 vd. 

52  YAVUZ, Nihat, “Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Ekli Karar Okundu Denerek Duruşmanın Sona 
Erdirilmesi Usule Uygun Mudur?”, AD, 1976, S. 3-4, s. 312 vd.; AYKONU, M. Sadrettin, “Hukuk 
Mahkemelerinde Kısa Karar ve Gerekçeli Karar Sorunu”, AD, 1963, S. 5-8, s. 30; “…hükmün ise 
duruşmanın sona ermesi üzerine tefhim olunacağı…”, 3. CD, 13.9.1977 tarih ve 5830 sayılı kararı. 
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bildirilir. Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir. (m. 

231). 

Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenilir (m. 231/4). Gerekçeli karar daha 

sonra yazılmışsa ilgililere tebliğ edilir (m. 295/1). 

Koruma tedbirlerine (iletişimin denetlenmesi ve yakalama gibi) ilişkin olanlar 

hariç, aleyhine yasa yoluna başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, hazır 

bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur53. Koruma tedbirlerinin 35. madde kapsamı dışında 

tutulması, bu tedbirlerin niteliği gereğidir. Çünkü koruma tedbirleri soruşturmaya 

ilişkindir ve soruşturma gizli yürütülür. Ayrıca işlem yapıldıktan sonra ilgilisi tarafından 

öğrenileceğinden yasa yollarına gitme imkânı da kaybolmayacaktır. Yine madde 

metninde 25.5.2005 tarih ve 5353 Sayılı Yasayla yapılan değişiklikle kararın tebliğinin, 

hukuken geçerli mazerete dayanarak duruşmada hazır bulunamama şartına bağlı 

tutulmasının kaldırılması, bu ölçütün nesnel olmaması ve hak kayıplarına sebep olması 

ihtimali sebebiyle yerinde olmuştur düşüncesindeyiz54. 

İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine 

okunup anlatılır (m. 35). 

Mahkeme başkanı veya hâkim, Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen özel 

hükümler saklı kalmak koşuluyla her türlü tebligatı, 7201 Sayılı Tebligat Kanununda 

belirtilen hükümlere göre yapar. Uluslararası antlaşmalar, yazılı belgelerin doğrudan 

doğruya postayla veya diğer iletişim araçlarıyla gönderilmesini kabul ettiğinde; yurt 

dışına yapılan tebligat, iadeli taahhütlü posta veya diğer iletişim araçları ile 

gerçekleştirilir (m. 36, 37). Başsavcılığa yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının 

verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, başsavcılık 

tarafından evrakın aslına yazılır (m. 38). 

                                            
53  Ceza Muhakemesi Kanununun 35. maddenin ikinci fıkrası, değişiklikten önce “Koruma tedbirlerine 

ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya mahkeme kararları, 
hukuken geçerli mazerete dayanarak hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur” şeklindeydi. 
25.5.2005 tarih ve 5353 Sayılı Yasanın 1. maddesiyle “hukuken geçerli mazerete dayanarak” ibaresi 
madde metninden çıkarılmıştır. 

54  Bkz.: Madde üzerinde 24.11.2004 tarihinde Adalet Komisyonunda yapılan görüşme tutanakları. 
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6. KARARIN ETKİLERİ VE SONUÇLARI 

A- ETKİLERİ 

1) BAĞLAYICI ETKİSİ 

Egemen yetkiyi kullanan yargı erki, uzmanlaşma zorunluluğu sebebiyle çeşitli 

mahkemeler arasında paylaşılmıştır. Yargılama sistemimizde çeşitli mahkemelerin 

görev yapması bu yetki paylaşımının sonucudur. Ancak yargının tekliği sebebiyle  

mahkemelerin birbiriyle uyumlu olmaları gerekir55. Bir yandan yargının tekliği diğer 

yandan mahkemeler arasındaki yetki paylaşımı, bir mahkeme kararının başka bir 

mahkemeyi ne kadar bağladığı sorusunu karşımıza çıkarmaktadır. 

Farklı yargı çeşidinde olan mahkemeler arasında amaç ve usul bakımından da 

farklılık olduğundan bağlayıcılık etkisi, ceza mahkemelerinin kararlarının birbirine olan 

etkisi gibi olmayacaktır. Çünkü medenî yargılamada şeklî gerçeklik yeterliyken, ceza 

yargılamasında maddî gerçeklik aranır. 

Ancak bir ceza mahkemesinin vereceği kararın diğer ceza mahkemeleri için 

bağlayıcı olması gerekir. Böylece aynı olay hakkında diğer ceza mahkemesi yeni bir 

inceleme yapmadan verilen kararı uygulayacaktır. Bu, yargının tekliği ve usul 

ekonomisi ilkesinin gereğidir. Yoksa yargı kararları uygulanamaz hâle gelecek, 

birbiriyle bağdaşmayan kararlar ortaya çıkacaktır. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 311 vd. maddeleri, mahkeme kararının bağlayıcı 

etkisi bakımından ayrık durum değildir. Ceza yargılamasında maddî gerçek aranır. 

Kesin karar dahi maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasına engel değildir. Yargılamanın 

yenilenmesinde verilen kararın üzerinden bir zaman aralığı geçmiş, yeni olaylar ve 

deliller ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında artık yeni bir karar tesisi gerektiğinden, 

hâkim önceki kararla bağlı değildir. 

2) ÖNLEYİCİ ETKİSİ 

Karar ne olursa olsun kesinleştikten sonra kural olarak aynı fiil ve fail için yeni bir 

soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Eylemin hukukî nitelendirmesi değişse dahi 

yargılama yapılmaz56.  

                                            
55  YENİSEY, Muhakeme, s. 257; ÜNVER, M. Naci, Yasa Yolları, Ankara, 1998, s. 136. 
56  EREM, Usul, s. 650; ÜNVER, s. 137. 
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Önleyici etkide amaç, hukuk güvenliğinin ve kişi özgürlüğünün teminidir. 

Kararların ülke içerisinde uyumunu ve usul ekonomisini sağlar. 

Önleyici etki, fiilin ve failin aynılığı hâlinde geçerlidir. 

B- SONUÇLARI 

1) KARARIN UYGULANMASI 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 4. 

maddesi gereğince kararların uygulanabilmesi için öncelikle kesinleşmesi gerekir. 

Kararla yargılama ilişkisi biter; infaz ilişkisi başlar. Kimi ayrık durumlar (TCK m. 52/4 

gibi) dışında infaz kesintisiz yapılır57. 

5275 Sayılı Yasanın 16 ve 17. maddeleri de bu ayrık durumlardandır. 

Hükümlünün akıl hastalığına yakalanması veya bazı koşulların varlığı hâlinde istemde 

bulunması durumunda savcı tarafından infazın belirli süreler için ertelenmesine karar 

verilebilir. Bu durumun Anayasanın 138/4 maddesi hükmüne aykırı olduğu 

kanısındayız58. 1412 Sayılı Yasanın 399 ve 400. maddelerindeki hukuka aykırılık, yeni 

infaz yasasında da devam etmektedir. Zira savcının kararı idarî niteliktedir ve bu kararla 

yargı kararının uygulanması durdurulmaktadır.  

Kararın uygulanmasını durdurma yetkisi, kararı veren yargı organına ait olmalıdır. 

Çünkü karar kadar kararın uygulanması da kişi hak ve özgürlükleriyle yakından 

ilgilidir. Tıpkı farklı hükümlerdeki cezaların toplanması (CGTİHK m. 99) ve cezaevi 

idaresinin disiplin cezalarının denetlenmesi (CGTİHK m. 52) gibi cezanın 

uygulanmasının durdurulması da yargısal bir işlem olarak yargı kararına muhtaçtır. 

Mahkumiyet kararın uygulanmasında duraksama hâlinde (CGTİHK m. 98) savcının 

hâkimden kararın açıklanmasını istemesi gibi infazın durdurulması gereken durumlarda 

savcı hâkimden bir karar vermesini istemeli ve bir infaz yargılaması yapılmalıdır. 

2) KARARIN ADLÎ SİCİLE İŞLENMESİ 

Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilen ve 

kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirine mahkumiyet kararları Adalet Bakanlığı Adlî Sicil 

ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan Merkezi Adlî Sicile işlenir (ASK m. 1, 2). 

                                            
57  EREM, Usul, s. 648; GÜNAY, Erhan, Türk İnfaz Hukuku, Ankara, 2002,  s. 160 vd. 
58  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 79.3; EREM, Usul, s. 648. Karşı görüş için bkz.: YURTCAN, 

Kesin Hüküm, s. 24; ALACAKAPTAN, Uğur, “Hayati Tehlike Taşıyan Hastalık İnfazı Durdurur 
mu?”, Forum, 1963, s. 10. 
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Hapis cezaları ile ilgili olarak, hapis cezasına mahkumiyet kararı, koşullu 

salıverilme kararı, koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar, 

koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar ve hapis cezasının infazının 

tamamlandığı hususu; hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili olarak, denetim süresi, 

denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirilmesi dolayısıyla 

cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu ve ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda 

çektirilmesine ilişkin karar; adlî para cezası ile ilgili olarak, adlî para cezasına ilişkin 

mahkumiyet hükmü, adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu, adlî 

para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu ve adlî 

para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği 

hususu; kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet ile ilgili olarak, kısa 

süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkumiyet veya 

güvenlik tedbiri uygulanması hükmü, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak 

hükmedilen adlî para cezasının veya güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine 

getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar ve kısa süreli hapis 

cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine 

ilişkin karar; belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak, kasten işlenen 

bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak yoksun kalınan 

haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar; mahkumiyet 

hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli 

bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına yada sürücü belgesinin geri 

alınmasına ilişkin karar; Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve 

kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak 

yoksunluklarına ilişkin olarak savcının istemi üzerine mahkemece verilen karar; ceza 

mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin 

pişmanlık dolayısıyla verilen karar; ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin 

karar; genel veya özel affa ilişkin kanun ve özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı; 

Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar ile kanun 

yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkumiyet hükmü 

yada eski hükümde değişiklik yapan bütün kararlar adlî sicile kaydedilir (ASK m. 4). 

Adlî sicil kayıtları gizlidir (ASK m. 11). 

Adlî sicildeki bilgiler, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, 

ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya 
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etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması ve genel af hâllerinde Adlî Sicil ve 

İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır (ASK m. 9). 

Arşivdeki bilgileri ise ilgilinin ölümü üzerine ve her hâlde kaydın girildiği tarihten 

itibaren seksen yılın geçmesiyle, fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, kanun 

yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza 

verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde önceki mahkumiyet kararına 

ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir (ASK m. 12). 

Belirli koşullar altında mahkumiyet kararlarının adlî sicilden çıkarılmasıyla suç 

işleyen kişinin ıslah edilerek topluma kazandırılması amaçlanır. Böylece işlediği suç 

sebebiyle hayatı boyunca mağdur olmaması, tek bir suç için birkaç kez cezalandırılması 

önlenmiş olacaktır59. 

                                            
59  YURTCAN, Kesin Hüküm, s. 20. 
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II- CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA YASA YOLLARI  

1. YASA YOLU KAVRAMI 

İnsan olmanın gereği hâkimler, yargılama faaliyetleri sırasında çeşitli sebeplerle 

yanılabilirler. Bu yanılgılar, yargı kararlarını etkileyecek, kararlar yanlış, dolayısıyla 

hukuka aykırı olabilecektir. Hukuk devletinde yargı fonksiyonunun amacı adaletin 

gerçekleştirilmesi olduğundan, bu tür yanılgıların ortadan kaldırılarak -hiç değilse en 

aza indirilerek- sonuçlarının giderilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, yanlış kararların bir 

başka yargı organınca yeniden incelenmesini gerektirir. Yasa yolu, işte bu gerekliliğin 

ürünü olarak yargı kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesine ve haksızlıkların 

giderilmesine hizmet eder. 

Yargı kararlarında yanlışlık olup olmadığının, yanlışlık varsa bunun ne olduğunun 

belirlenmesi, bu yönde bir iddianın varlığı sonucudur. Yargı kararlarındaki yanlışlığı, 

yanlışlığın ceza hukukuna ilişkin bir yanılgıdan mı, yoksa ceza yargılaması hukukuna 

ilişkin bir yanılgıdan mı kaynaklandığını doğaldır ki yargılamaya katılan taraflar 

belirleyecektir. Diğer bir söyleyişle hukuka uygunluk denetimini iddia ve savunma 

makamlarının iddiaları başlatacaktır. 

Yargılama hukuku öğretisinde60 yargı organlarının kesin olmayan kararlarının 

yüksek yetkili yargı organlarınca yeniden incelenmesini sağlayan hukukî araç olarak 

tanımlanan yasa yolu61 kavramına özellikle kapsamı konusunda ceza yargılaması 

hukuku öğretisinde62 farklı anlamlar yüklenmiştir. 

Öğretide yasa yolları “bir yargılama makamının kararının yanlış olduğu iddiası 

üzerine bu kararın bir daha yargılama konusu yapılmasına imkân veren 

muhakemeler”63; “bir hâkim veya mahkeme kararının, bu karardan mağdur olan 

kimsenin başvurması üzerine kural olarak kesinleşmesini durduran ve daha yüksek bir 

                                            
60  KURU, Baki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, C. V, İstanbul, 2001, s. 4483; ALANGOYA, H. 

Yavuz, Medeni Usul Hukuku, C. II, İstanbul, 2001, s. 13; PEKCANITEZ-ATALAY-ÖZEKES, s. 
448 vd. 

61  Türk Hukuk Kurumu, Lügat, s. 188; YILMAZ, Sözlük, s. 632. Ayrıca bkz.: HUMK m. 427 ila 454; 
ACMUK m. 219 ila 248; TMK m. 422, 461, 488; İYUK m. 48 ila 56; İİK m. 16 ila 18, 363 ila 366. 

62  TOSUN, II, s. 169 vd.; EREM, Usul, n. 307; KANTAR, s. 335; TANER, s. 353; YÜCE, Turhan 
Tufan, Türk-Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, Ankara, 1967, s. 7; YURTCAN, 
Yargılama, s. 689; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 697; CENTEL-ZAFER, s. 583; CİHAN-
YENİSEY, s. 392 vd; SOYASLAN, Doğan, Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku, Ankara, 2000, s. 
416 vd.; RIESS, Peter, “Ceza Muhakemesinde Kanun Yollarının Yeniden Düzenlenmesi”, İÜHFD, 
1977, S. 1-4, s. 655 vd. 

63  TOSUN, II, s. 169 vd. 



 23 

yargı organında yeniden incelenmesini sağlayan bir yasal imkân”64; “hâkim tarafından 

verilip de henüz kesinleşmemiş olan ve ilgilinin hukukî menfaatini ihlal eden bir 

kararın, kararı verenden başka hâkim tarafından incelenmesi için başvurulan adlî bir 

araç”65 ve “yargılama makamının verdiği bir kararda hukuka aykırılık olduğu iddiasıyla 

ortaya çıkan uyuşmazlığın çözülmek üzere yeniden yargılama makamı önüne 

getirilmesi”66 olarak tanımlanmıştır. 

Bunun dışında öğretide benimsenen bir kavram olan “hukukî çare”, 

kesinleşmemiş  yargılama makamı kararlarının başvuru üzerine incelenmesini, 

değiştirilme ve düzeltilmesini sağlayan yasa yolları ve onun dışında kalan yasal 

imkânlardır67. 

Yasa yollarını Ceza Muhakemesi Kanununun altıncı kitabında, 260 ila 323. 

maddeleri arasında düzenleyen yasa koyucunun yasa yolu kavramını geniş yorumladığı 

düşüncesindeyiz. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanununda yasa yolunu kesin olmayan 

yargı kararlarına hasreden bir hüküm olmadığı gibi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 

itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi yollarını, yasanın olağanüstü 

kanun yolları kısmında düzenleyerek kesinleşmiş yargı kararlarına karşı başvuruyu 

mümkün kılmıştır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yasa yolları: itiraz, 

istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve 

yargılamanın yenilenmesidir. 

Bize göre yasa yolu68, yargı kararlarının hukuka aykırılık iddiasıyla yüksek yetkili 

bir başka69 yargı organınca incelenerek, hukuka aykırılığın belirlenmesi hâlinde ortadan 

kaldırılmasını ve sonuçlarının giderilmesini sağlayan yasal imkândır. Yasa koyucu 

genel olarak bu kurala bağlı kalmakla birlikte, ağır ceza mahkemesi ile (m. 268/3c, 

CMUKT m. 298/3), BAM ve Yargıtay ceza dairelerinin (m. 268/3e, CMUKT m. 298/5) 

kararlarının itiraz üzerine incelenmesi ve yargılamanın yenilenmesi (m. 318, CMUKT 

m. 346) konusunda aksi tutum sergilemiş, aynı seviyedeki bir başka mahkemeyi yada 

aynı mahkemeyi inceleme mercii olarak belirlemiştir. 
                                            

64  YÜCE, Kanun Yolları, s. 7. 
65  KANTAR, s. 335; EREM, Usul, n. 305. 
66  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 80.1. 
67  KANTAR, s. 335; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1302; YURTCAN, Erdener, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi, C. II, İstanbul, 1995,  s. 1; YÜCE, Turhan Tufan, “Ceza 
Muhakemeleri Usulünde İtiraz”, AD, 1962, S. 5-6, s. 492, dpn. 3.  

68  Yasa yollarına, denetim muhakemesi diyenler de vardır. Bkz.: TOSUN, II, s. 169; ÖZTÜRK, 
Muhakeme, 2006, s. 697. 

69  Yasa yolu incelemesi için başka bir yargılama makamının zorunlu olmadığı yönünde görüş için bkz.: 
TOSUN, II, s. 176. 
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2. KONUSU VE NİTELİĞİ 

A- KONUSU 

Yasa yollarına gidilebilecek olan kararlar, doğaldır ki yargı kararlarıdır. Diğer bir 

deyişle gerek fonksiyonel, gerekse organik anlamda yasama ve yürütme erklerinin 

kararlarına karşı ceza yargılama yasamızda düzenlenen yasa yolları işletilemez. 

Yargı kararlarıyla anlatılmak istenen, yargı organlarının yargısal nitelikli 

kararları; yani fonksiyonel anlamda yargı kararlarıdır. Yargı organlarının idarî nitelikli 

kararlarına karşı yasa yollarına gidilmez70. Yargı kararları, yargı organında karar ihdas 

etme yetkisi ve görevi olan hâkimin kararı olduğundan, hâkim sıfatını taşımayan 

kişilerin verdiği yargısal kararlar yok hükmündedir. Yok hükmündeki kararlar71 hiçbir 

hukukî sonuç doğurmayacağından yasa yollarının da konusu olamaz. 

B- NİTELİĞİ 

Yargı kararlarının yanlış ve hukuka aykırı72 olduğu iddiası ayrı bir uyuşmazlıktır 

ve bu uyuşmazlığın çözümü için yeni bir yargılama, yasa yolu yargılaması yapılacaktır. 

Ancak öğretide yasa yolunun ve yasa yolu yargılamasının niteliği konusunda farklı 

görüşler vardır. 

Yargı kararlarındaki hukuka aykırılığı giderecek yasal çareleri, yargısal olmayan 

çareler ve yargısal çareler olarak nitelendiren görüşe73 göre yargısal çareler, yasa yolları 

ve diğer yargısal çarelerdir. Yargısal çareler denetim muhakemeleri ile gerçekleştirilir. 

Böylece 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda kanun yolları başlığı altında 

düzenlendiği için itiraz, temyiz, başsavcının itirazı ve karar düzeltme yasa yolları; 

bunun dışındakilerse diğer yargısal çarelerdir. 

Yasa yollarını hukukî çare olarak nitelendiren görüş74 ise yasa yollarını itiraz ve 

temyiz ile sınırlar. Kesin olmayan yargı kararlarına karşı gidilebilen hukukî çareler yasa 

yollarıdır. Bunların dışındakiler ise diğer hukukî çarelerdir. 

                                            
70  Savcı kararları idarî olmasından öte yargı kararı niteliğinde de değildir. 
71  Hukukî yönden sakat kararlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: ÖZEKES, Muhammet, “Medeni Usul 

Hukukunda Hüküm”, YD, 2000, S. 4, s. 661. 
72  KUNTER, Nurullah, “Hukuki Hatayı Gidermek İçin Ceza Muhakemesinin, Yenilenebilmesi 

Sorunu”, YD, 1987, S. 3, s. 203. 
73  TOSUN, Öztekin, “Kanunyollarının Ceza Muhakemesindeki Yeri”, MHAD, 1969, S. 4, s.13 vd.; 

ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 697. Karş. YENİSEY, Muhakeme, s. 202. 
74  KANTAR, s. 335; EREM, Usul, s. 546. Karş. TANER, s. 353. 
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Yasa yollarının taarruz yolları kapsamında olduğunu savunan görüş75 de yasa 

yollarını itiraz ve temyize hasreder. Kesinleşmemiş yargı kararlarına karşı gidilen ceza 

kararnamesine76 itiraz ve eski hâle iade ile kesinleşmiş yargı kararlarına karşı gidilen 

yargılamanın yenilenmesi, yazılı emir (kanun yararına bozma), başsavcının itirazı ve 

karar düzeltme ise hukukî çaredir. Başka bir deyişle taarruz yolları, yasa yolları ve 

hukukî çarelerden oluşur. 

Diğer bir görüş77, yasa yollarını yasal çare olarak nitelendirmekte, diğer yandan 

yasal çareyi eski hâle iade ve ceza kararnamesine itiraz ile sınırlamaktadır. Buna göre 

yasa yolları itiraz, temyiz, başsavcının itirazı, karar düzeltme, yargılamanın yenilenmesi 

ve yazılı emirdir. Yasa yoluna gidilen kararın kesin hüküm gücüne sahip olup 

olmamasına göre yasa yolları olağan veya olağanüstüdür78. 

Son olarak, yasa yollarını asıl ve ikincil derece niteliğinde kabul eden görüşe79 

göre, niteliği ve amacı aynı olan itiraz ve istinaf asıl, bunun dışındakilerse ikincil yasa 

yollarıdır. 

Özellikle itiraz ve istinaf yolunda yüksek yetkili yargı merciinin denetim ile 

yetinmeyerek yargılamayı genişletebileceği ve tekrarlayabileceği gözetilirse, yasa 

yollarının denetim muhakemeleri niteliğinde olduğu savının yerinde olmayacağı 

düşüncesindeyiz80. Denetimin anlamı bunları kapsamayacak kadar dardır. 

Yine Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yolları kitabında düzenlenen yolların, 

yasa yolları dışında tutulması, yasa koyucunun iradesi ile çelişen bir zorlamadır. Bir 

yasa yolu olan itirazın önleme etkisi olmadığı gibi (m. 269), her zaman aktarma etkisi 

de olmadığından (m. 268/2), yasa yollarını aktarma ve önleme ortak özelliklerine göre 

itiraz ve temyiz ile sınırlayan görüşe de katılmamaktayız. Eski hâle getirme ise yasa 

yolu değil, bir ön meseledir. 

Buna göre, niteliği ve amacı aynı; aktarma, önleme ve yayılma etkileri olan, itiraz, 

istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, yargılamanın yenilenmesi ve 

                                            
75  YÜCE, Kanun Yolları, s. 71. 
76  1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 386 vd. maddelerinde düzenlenen ceza kararnamesi, 

5271 Sayılı CMK ile yürürlüğünü  yitirmiştir. 
77  YURTCAN, Yargılama, s. 689. 
78  Benzer bir ayırım için bkz.: ÖNDER, Ayhan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İlgili Bazı 

Mevzuat, Özel Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, 1992, s. 117.  
79  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1307. 
80  RIESS, s. 661. 
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kanun yararına bozma yollarını yasa yolu kapsamında değerlendiren görüşe81 

katılmaktayız. 

3. AMACI 

Hukuk devletinde yargı kararlarının adil olması kuraldır. Ancak yargı organlarının 

yanılma ihtimali ile bu yanılgıların oluşturacağı sosyal ve psikolojik olumsuz sonuçlar 

ceza yargılaması hukukumuzda yasa yollarına yer verilmesini gerekli kılmıştır82. 

Yasa yolları, insan haklarının ve özellikle adil yargılama ilkesinin gereğidir. Hak 

arama ve hakça yargılanma ilkesi Yargıtay ve Anayasa Mahkemesince de destek norm 

olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Anlaşması ve Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) düzenlendiği gibi Anayasamızda da 4709 sayılı 

yasanın 14. maddesi ile değişik 36. maddesinde yerini almıştır. Yasa yollarına başvuru 

hakkı ayrıca AİHS 7 numaralı ek protokolün 2. maddesinde düzenlenmiştir83. Ulusal ve 

uluslararası hukukta yerini alan bu ilkeye göre yasada açıkça öngörülmese de84 her 

yargı kararı bir yasa yoluna tâbi olmak zorundadır85. 

Yargı kararlarında yapılan hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmak yasa yollarının 

amacıdır. Yasa yollarıyla yargılamanın tarafları kararı tartışmaya açma, yeniden 

incelenmesini ve değiştirilmesini isteme olanağına sahiptir. Hukuk toplumlarında yargı 

kararlarının hukuka uygunluğu taraflarca kabul edilir. Aksi düşüncede olan taraflar 

anayasal güvenceye alınan yasa yollarına başvurarak doğru bulmadıkları kararı bir 

başka yargı organına yeniden incelemesi için götürecekler, varsa hukuka aykırılık ve 

yanlışlık giderilecek ve adalete uygun kararla tarafların ve toplumun yargıya olan güven 

duyguları güçlendirilecektir86. Elbette yasa yolları yargısal yanlışlıkları tamamen 

ortadan kaldırmaz. Adalete olan güvenin kaynağı, yasa yollarının yargısal yanlışlıkları 

tamamen ortadan kaldırması değil; hukuka aykırı olduğu düşünülen kararın yeniden 

incelenmesini isteme ve kararı tartışmaya açma hakkının olmasıdır. Yasa yollarıyla 

amaç, adlî yanılgıyı en aza indirmektir.  

                                            
81  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 80.2. 
82  Yasa koyucu da bu ihtimali kabul etmiştir ki, Ceza Muhakemesi Kanununda yasa yolları 

düzenlenmiştir. Bkz.: EREM, Usul, s. 550. 
83  YÜCE, Turhan Tufan, Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuk Devleti Esasları, Erzurum, 1968, s. 69 

vd.; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1304 vd. 
84  RASSAT, Michèle Laure, Traité de Procédure Pénale, Paris, 2001, n. 484. 
85  “Yasalarda bir yargı katının vereceği kararın kesin olduğu konusunda açık bir hüküm bulunmadıkça 

o karara karşı yasa yolunun açık bulunması yargısal denetimin de adalet güvencisinin kaçınılmaz 
gereğidir.”, 8. CD, 14.4.1983 tarih ve 1122 sayılı kararı. 

86  YURTCAN, Yargılama, s. 690.  
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Yargı kararlarındaki hukuka aykırılığın ortadan kaldırılmasıyla haksızlık 

önlenmekte, oluşan olumsuz sonuçlar giderilmektedir. Böylece yasa hükümlerinin ülke 

genelinde farklı şekillerde uygulanması da engellenmiş olur. Yasaların 

uygulanmasındaki aynılık ile yargının tekliği ve bütünlüğü sağlanır. Ancak bu yasa 

yollarında amaç değil, bir sonuçtur diyebiliriz. 

4. ÇEŞİTLERİ 

A- CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, yasa yolları konusunda açık bir 

ayırım yapmadığı gibi, yasa yollarını sistematik bir biçimde düzenlemiş değildi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı ile karar düzeltme yasa yolu, yasanın temyiz 

yolu başlığı altında düzenlenmişti. Yasada itiraz ve temyiz, kesinleşmemiş yargı 

kararlarına karşı gidilebilen yasa yolları; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, 

yargılamanın yenilenmesi, Ceza Muhakemesi Kanunda düzenlenmeyen karar düzeltme 

ve Ceza Muhakemesi Kanununda kanun yararına bozma adını alan yazılı emirse 

kesinleşmiş yargı kararlarına karşı gidilebilen yasa yolları olarak düzenlenmişti. 

Yargıtay ceza dairelerinin ve Ceza Genel Kurulunun temyiz yasa yolu incelemesi 

üzerine verdiği kararlara karşı gidilebilen ve olağanüstü yasa yollarından olan karar 

düzeltme, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmemiştir. Karar 

düzeltme, yasanın 322/5, 6. maddesinde düzenlenmişti. Yargıtay’ın ilk derece 

mahkemesi olarak incelediği uyuşmazlıklar üzerine verilen kararlar, karar düzeltme 

yolu kapsamında değildi87. Karar düzeltme incelemesi, incelenmesi istenen kararı veren 

ceza dairesi veya CGK tarafından yapılmaktaydı. Karar düzeltme incelemesi ancak bir 

kez yapılırdı. İlgililerin istemi üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından88 ilk 

derece mahkemesinin kararına doğrudan etkili olan ve temyiz dilekçesinde veya 

tebliğnamede ileri sürülen bir hususun Yargıtay’ca inceleme dışı bırakılmış olması 

halinde başvurulur idi. 

Öğretide, karar düzeltmenin olağanüstü yasa yolu olması sebebiyle sadece sanık 

lehine gidilebilmesi; onama ve ıslah kararına karşı işletilmesi savunulmakta idi89. 

                                            
87  TOSUN, Öztekin, “Temyiz Kararlarına Karşı Kanun Yolları”, Sempozyum II, İstanbul, 1973, s. 133. 
88  AKTAŞ, Yusuf, Yasa Yolları, İstanbul, 1979, s.114. 
89   KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku, C. II, İstanbul, 2003, n. 65.2; 

KANTAR, s. 400; TOSUN, II, s. 248 vd. 
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B- CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU TASARISINDA 

Öğretide ağırlıklı olarak kabul gören olağan ve olağanüstü yasa yolları ayırımı, 

CMUKT tarafından da benimsenmiş; yasa yollarının sistematiği buna göre yapılmıştır 

(CMUKT m. 290 ila 358). Altıncı kitapta düzenlenen yasa yolları, olağan ve olağanüstü 

olarak iki kısma ayrılmış; itiraz, istinaf ve temyiz olağan yasa yolları, karar düzeltme, 

kanun yararına başvurma90 ve yargılamanın yenilenmesi olağanüstü yasa yolları olarak 

sayılmıştır. 

Tasarıda sanık ve şüpheli kavramları ayrılmış, şüpheliye de yasa yollarına 

başvurma hakkı tanınmış; talebi reddedilmiş olsa bile katılan için yasa yolları açılmıştır 

(CMUKT m. 290). Tutuklunun yasa yollarına başvurması CMUKT m. 293 ile 

kolaylaştırılmış ve çabuklaştırılmıştır. 

Yasa yolunun belirlenmesinde yanılma halinde Tasarının 294. maddesindeki 

imkândan yararlanma hakkı savcıya da tanınmıştır. Savcının sanık lehine yasa yollarına 

başvuru hakkı ve bunun sonuçları, açıklığa kavuşturulmuş (CMUKT m. 295); yasa 

yollarına başvurudan vazgeçme imkânı da ortadan kaldırılmıştır. 

Adi itiraz ve acele itiraz ayırımı tasarıda da korunmuş; adi itirazda başvuru süresi 

yedi gün, acele itirazda ise üç gün olarak belirlenmiştir (CMUKT m. 298). 

Adlî Yargı Bölge Adliye Mahkemelerinin91 kurularak istinaf92 yasa yolunun 

yeniden ceza yargılaması hukuku sistemimize sokulması tasarının getirdiği en önemli 

değişikliktir. Bununla adlî yargının iki dereceli sistemi sona ermektedir. Böylece ilk 

derece ceza mahkemelerinin kararlarına karşı doğrudan Yargıtay’a başvurulamayacak, 

istinaf yasa yoluna gidilecektir. On beş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile 

ölüm cezalarına ilişkin kararlar kendiliğinden BAM incelemesine alınacaktır (CMUKT 

m. 303). Hükme esas teşkil eden ve başka bir yasa yolu öngörülmeyen ara kararlara 

                                            
90  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki yazılı emir yolunun, Ceza Muhakemesi Kanunundaki kanun 

yararına bozma yolunun karşılığıdır. 
91  Ayrıca bkz.: Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve 

Yetkileri Hakkında Yasa Tasarısı. 
92  İstinaf konusundaki tartışmalar için bkz.: YENİSEY, Feridun, İstinaf, İstanbul, 1979, s. 205 vd.; 

YÜCE, Kanun Yolları, s. 73 vd.; SELÇUK, Sami, “Üst Mahkemeler Tez Elden Kurulmalı”, ABD, 
1992, S. 49, s. 20 vd.; YÜCEL, Mustafa T., “İstinafa Gerek Var Mı?”, TNBD, 2000, S. 105, s. 24 
vd.; SURLU, M. Handan, “Türk Hukuk Uygulamasının Tarihsel Perspektifi Açısından İstinaf 
Mahkemeleri veya Türk Yargı Sisteminin Dinmeyen Özlemi”, İBYRS, İzmir, 2000, s. 90 vd. 
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karşı da son kararla birlikte istinaf yoluna gidilebilecektir (CMUKT m. 303). Ayrıca 

özel yasalarda temyiz yolu açılmış kararlar da istinaf yoluna tâbidir93. 

İstinaf yoluna başvuru süresi olan yedi gün tefhim veya tebliğden itibaren başlar 

(CMUKT m. 304). İstinaf yoluna başvuru, kararın kesinleşmesini önler (CMUKT m. 

306). Kural olarak BAM kararları kesindir; direnme kararı verilmez. Bu kararlara karşı 

başkaca yasa yolu yoktur. 

Tasarıda temyiz, BAM ceza dairelerinin bozma dışındaki kararlarına 

hasredilmiştir. Bu kuralın istisnaları aynı maddede sekiz bent halinde sayılmıştır 

(CMUKT m. 317). Hukukun uygulanmaması veya yanlış uygulanması temyiz sebebi 

sayılmıştır (CMUKT m. 319). Kesin olarak hukuka aykırı kabul edilen yanlışlıklar 

Tasarının 320. maddesinde sekiz bent halinde sayılmıştır. 

Temyiz süresi olan yedi gün, BAM kararının tefhim ve tebliğinden itibaren başlar 

ve başvuru kararın kesinleşmesini önler. Temyiz sebebi başvuruda zorunlu olarak 

gösterilir. Aksi halde bu eksikliğin giderilmesi için yedi günlük süre verilir. Temyiz 

incelemesi, kararın hukukî yönüne ilişkindir ve başvuru sebebiyle sınırlıdır. Yargıtay 

incelemesi sonucu karar, Tasarının 334. maddesinde sayılan hallerde düzeltilebilir; 

onanabilir veya bozulur. BAM bozma kararına karşı direnebilir. Ancak CGK kararlarına 

karşı direnilmez. 

Esasa etkili hukuka aykırılıklarda bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtay’ın 

kararlarına karşı karar düzeltme yolu tanınmıştır (CMUKT m. 339-342). Başsavcı kararı 

veren daireye otuz gün içinde başvurabilir. Ancak sanık lehine başvuru süreye tâbi 

değildir.  

Başsavcının itirazı tasarıda da korunmuştur (CMUKT m. 343). Yazılı emir yolu 

tasarıda öğretide olduğu gibi kanun yararına başvurma yolu olarak adlandırılmıştır 

(CMUKT m. 344, 345). Tasarının 346. ve 358. maddelerde düzenlenen yargılamanın 

yenilenmesi yoluyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesin kararlarının, sanık 

lehine yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmıştır. 

C- CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 

Öğretide yasa yolları farklı ölçütlere göre tasnif edilmişse de ağırlıklı olarak kabul 

göreni olağan ve olağanüstü ayırımıdır. Bu ayrımda ölçüt, yasa yollarına götürülen 

                                            
93  Bkz.: CMUK Tasarısı Genel Gerekçesi ve m. 303 ila 316 gerekçeleri. 
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kararın kesin olup olmadığıdır94. Ceza Muhakemesi Kanunu da bu ölçütü 

benimsemiştir. Buna göre kesinleşmemiş olan kararlara karşı gidilebilen itiraz, istinaf 

ve temyiz olağan yasa yolu; kesinleşmiş kararlara karşı gidilebilen Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi olağanüstü 

yasa yoludur95. 

1) OLAĞAN YASA YOLLARI 

Olağan yasa yollarında yasa yolu yargılamasının konusu, kesinleşmemiş yargı 

kararlardır. Buna göre itiraz, istinaf ve temyiz, olağan yasa yollarıdır. 

a) İtiraz 

Hukuka aykırı olduğu iddia edilen ve kesin olmayan kimi ara kararların yasada 

sayılan yüksek yetkili yargı merciince hem maddî, hem de hukukî yönden incelenerek 

hukuka uygunluğunu sağlayan olağan yasa yoludur. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 267 ila 271. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Kural olarak bütün hâkim kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz 

edilemeyen hâkimlik kararları yasada açıkça belirtilmelidir (m. 28, 42 ve 271 gibi). 

Mahkeme kararlarına itiraz istisnadır (m. 5, 18 gibi). Son karara esas olan, mahkeme 

tarafından verilen ara kararlar, ancak son kararla birlikte istinaf/temyiz yoluna konu 

olur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir (m. 271); kural olarak itiraz edilmez, sadece 

yazılı emir yoluna gidilebilir (m. 309). 

b) İstinaf 

Hukuka aykırı olduğu iddia edilen ve ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş, 

kesin olmayan son kararların, hem maddî hem de hukukî yönden BAM tarafından 

incelenmesini sağlayan olağan yasa yoludur. Yargılamada maddî inceleme de 

yapılabilmesi istinafı temyizden; son karara karşı gidilebilmesi ise itirazdan ayırır. 

İstinaf yoluyla son karara konu suç ve sanık hakkında yeniden ceza yargılaması yapılır, 

deliller değerlendirilir, atılı suçun sanık tarafından işlenip işlenmediği belirlenir ve 

uyuşmazlık hakkında bir karar verilir. 

                                            
94  Karşı görüş için bkz.: EREM, Usul, n. 311; TOSUN, II, s. 180 vd. 
95  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 80.2. 
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24 Nisan 1924 tarih ve 469 Sayılı Yasa ile uygulaması terk edilen istinaf yolu, 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile yargılama hukukumuza yeniden girmiştir96. 

Ancak istinaf yolu, 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 

Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun Geçici 2. maddesi 

uyarınca Bölge Adliye Mahkemelerinin Adalet Bakanlığı tarafından kurularak, 

kuruluşlarının, yargı çevrelerinin ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarihin Resmi 

Gazetede ilanı ile uygulama kazanacaktır.  

Ceza Muhakemesi Kanununun 272 ila 285. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Son karara esas teşkil eden ve başka yasa yolu öngörülmemiş ara kararlar da 

hükümle birlikte istinaf yolunun konusu olabilir. İlk derece mahkemesinin kimi son 

kararları kesin olduğundan (m. 272/3) istinaf yoluna götürülemezken; kimileri talep 

aranmaksızın kendiliğinden istinaf incelemesine konu olur (m. 272/1-2. cümle). 

Yapılan ön inceleme sonucunda BAM ceza dairesi kendini incelemede yetkisiz 

görerek dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesine (m. 279/1a) yada başvurunun 

kabul edilemez olduğundan reddine (m. 279/1b) karar vermezse uyuşmazlığı 

inceleyerek istinaf başvurusunun reddine (m. 280/1a), ilk derece mahkemesinin 

kararının bozulmasına (m. 280/1b) veya ilk derece mahkemesinin kararının 

kaldırılmasına (m. 280/1c) karar verir. 

Bölge Adliye Mahkemesinin itiraz ve temyiz yolu açık olan kararları dışındakiler 

kesindir, ilk derece mahkemeleri bu kararlara direnemez (m. 284). 

c) Temyiz 

Bölge adliye mahkemesinin hukuka aykırı olduğu iddia edilen son kararlarının ve 

son karara esas olan, başkaca yasa yolu öngörülmeyen ara kararlarının Yargıtay’ca 

hukukî incelemenin yapılarak haksızlığın ortadan kaldırılmasını sağlayan olağan yasa 

yoludur. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ila 307. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 

Ancak AYİDMBAMKGYHK Geçici 2. madde uyarınca Bölge Adliye Mahkemeleri 

kurulana değin, 1412 Sayılı Yasanın temyiz yolunu düzenleyen 305 ila 326. maddeleri 

(m. 322/4, 5, 6 hariç) uygulanmaya devam edecektir (5320 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 8/1. maddesi). 

                                            
96  İstinaf yolunun aleyhinde görüş için bkz.: EREM, Usul, n. 500. İstinaf yolunun terk edilme sebepleri 

için bkz.: TOSUN, II, s. 199. 
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Hukukun doğru uygulanması ve yasaların ülke genelinde uygulanmasında aynılığı 

sağlama temyiz yolunun temel amacıdır97. Somut olayın hukukî nitelendirmesi yapılır. 

Kararda bir hukuka aykırılık olup olmadığı araştırılır. Burada hukuk, yazılı kurallar 

dışında töre kurallarını da kapsar98. Tecrübeye dayalı mantık kuralları da buna dahil 

edilebilir. Son karara etkili olmayan ve temyiz başvurusunda belirtilmeyen hukuka 

aykırılıklar bozmayı gerektirmez (m. 301). 

Temyiz sebepleri ceza ve ceza yargılaması hukukuna ilişkin olabilir. Hukukî 

nitelendirmeyi etkileyen yanılgılar son karara etkilidir ve bozmayı gerektirir. 289. 

maddede sayılan temyiz sebeplerinin ise son karara mutlaka etkili olduğu, yasa koyucu 

tarafından kabul edilmiştir. 

Yüksek mahkeme, istinaf yasa yolunun bulunmamasından doğan boşluğu 

doldurmak için olsa gerek, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun yürürlük 

döneminde, ilk derece mahkemesinin delillerin tespiti ve delillerin değerlendirilmesi 

yargısına müdahale ederek maddî inceleme de yapmaktaydı99. Ancak bölge adliye 

mahkemesinin kurulmasıyla Yargıtay, sanığa yüklenen eylemin suç olup olmadığının, 

suçun karşılığı cezanın doğru belirlenip belirlenmediğinin ve yargılama yönteminin 

yasaya uygun olup olmadığının denetimi ile; bir başka söyleyişle hukukî inceleme 

yapmakla yetinmelidir. 

Bölge adliye mahkemesinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir (m. 

286/1). Ancak 286/2. maddesinde sayılan bölge adliye mahkemesinin karaları kesindir. 

temyiz edilmez100. 

Yapılan ön inceleme sonucunda Yüksek mahkeme başvurunun kabul edilemez 

olduğundan reddine (m. 298) karar vermezse, uyuşmazlığı inceleyerek temyiz 

başvurusunun reddine (m. 302/1), bölge adliye mahkemesinin kararının bozulmasına 

(m. 302/2) yada 303/2. maddede sayılan hallerde bölge adliye mahkemesinin 

kararındaki hukuka aykırılığın düzeltilmesine karar verir (m. 303/1). 

                                            
97  EREM, Usul, s. 537; YURTCAN, Yargılama, s. 710. 
98  “Hukuk”tan ne anlaşılması gerektiği konusundaki tartışmalar için bkz.: KUNTER-YENİSEY, II, n. 

61.3; KANTAR, s. 361; TOSUN, II, s. 212; YÜCE, Kanun Yolları, s. 99. 
99  Karş. SELÇUK, Sami, MÜİHCHKAUM, CMUK Sempozyumu, İstanbul, 1999, s. 59. 
100  “Üst cumhuriyet savcısının temyizinin iki adet av mermisinin zor alımına ilişkin olduğu, mermilerin 

bilinen değerine göre hükmün temyiz olanağı bulunmadığı anlaşılmakla HMUK’nun 427. ve 
CMUK’nun 317. maddeleri uyarınca temyiz isteminin reddine…”, 8. CD, 14.6.2001 tarih ve 11915 
sayılı kararı.  
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Yargıtay’dan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin 

direnme hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen 

kararlara karşı direnilmez. 

2) OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI 

Olağanüstü yasa yollarında yasa yolu yargılamasının konusu, kesinleşmiş yargı 

kararlardır. Buna göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma 

ve yargılamanın yenilenmesi, olağanüstü yasa yollarıdır. 

a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 

Yargıtay ceza dairelerinin kararlarının maddî ve hukukî yönden incelenmesini 

sağlayan olağanüstü yasa yoludur. Başsavcı, hükmün kendisine tebliğinden itibaren, 

kendiliğinden yada ilgililerin istemi üzerine otuz gün içerisinde Yargıtay Ceza Genel 

Kurulu’na sunacağı itiraz başvurusu ile dairenin kararına itiraz edebilir. Sanık lehine 

başvuruda süre sınırı yoktur. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 308. maddesinde düzenlenmiştir. 

Öğretide Başsavcının itirazının olağanüstü yasa yollarından olup olmadığı 

tartışmalıdır. Bunun olağanüstü yasa yolu olduğu görüşünde olanlar101, Yargıtay’ın 

kararlarının kesin olduğunu, bunun aksine bir istisnai yasa maddesinin olmadığını, 

Başsavcıya tanınan otuz günlük sürenin Yargıtay kararının kesinliğini etkilemediğini 

savunur. Başsavcının itirazının olağan yasa yolu niteliğinde olduğunu savunanlara102 

göre ise yasanın tanıdığı otuz günlük sürenin kararın kesinleşmesini önleyici etkisi 

vardır. Yasa koyucu böyle bir süre ile bunu amaçlamıştır. 

Yargıtay’ın bu konuda her iki yönde de görüş bildiren kararları vardır103. 

Olağan ve olağanüstü yasa yolu ayırımında ölçüt yasa yoluna başvurunun süreyle 

sınırlı veya infaz edilebilir olup olmadığı değil, yasa yolu yargılamasına konu kararın 

kesinleşmiş olup olmadığıdır. Bu sebeple başvuru için Başsavcıya otuz günlük süre 

verilmesi, bu yasa yolunu olağan yapmaz. Bunun dışında sanık lehine başvuruda süre 

                                            
101  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 80.2. 
102  YURTCAN, Yargılama, s. 756. 
103  “CYUY.nın 322. maddesinde düzenlenip Yargıtay C. Başsavcılığına tanınmış olan…Yargıtay C. 

Başsavcılığı itirazı…olağanüstü yasa yoludur.”, CGK, 14.10.1997 tarih ve 6/176 sayılı kararı; “Özel 
Daire kararlarına C. Başsavcılığınca CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak itiraz 
edilmesi halinde Ceza Genel Kurulunun, itiraz nedenleriyle bağlı kalmaksızın tespit ettiği tüm yasaya 
aykırılıkları, CMUK.nun 326/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla bozma nedeni 
yapılabileceğine…”, CGK, 22.2.1988 tarih ve 18 sayılı kararı. Benzer kararlar için bkz.: MALKOÇ, 
İsmail-GÜLER, Mahmut, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, C. II, Ankara, 1998, s. 1276 vd. 
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sınırı olmadığı (m. 308/1-2. cümle) gibi, ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle 

verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde yargılamanın 

yenilenmesi başvurusu süreyle sınırlıdır (m. 311/1f). İtiraz başvurusunun kararın 

kesinleşmesini engelleyeceğine ilişkin açık bir hükmün bulunmaması (m. 275/1, 293/1 

gibi) karşısında Başsavcının dosyayı itiraz etmek üzere yerel mahkemeye 

göndermemesi sebebiyle kararın infaz edilememesi, itiraz yargılamasına konu kararın 

kesinleşmediği değil infazının geri bırakıldığı anlamına gelir104. Yasa yolunun Ceza 

Muhakemesi Kanununda bulunduğu yer ve yasa koyucunun iradesi de dikkate 

alındığında Başsavcının itirazının olağanüstü yasa yolu olduğu düşüncesindeyiz. 

b) Kanun Yararına Bozma 

İstinaf yada temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen yargı kararlarına karşı 

gidilebilen olağanüstü yasa yoludur. Yasa yolu incelemesinden geçmeksizin kesinleşen 

kararların hukuka uygunluğunun denetimi ve uygulamadaki çelişkilerin önlenmesi 

amacına hizmet eder105. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Hukuka aykırılığı öğrenen Adalet Bakanının istemi üzerine yada yasanın 309/4d 

maddesinde belirtilen durumlarda kendiliğinden (m. 310/1) Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı, hukuka aykırı bulunan kararın bozulması için Yargıtay’ın ilgili ceza 

dairesine başvurur. Adalet Bakanının başvurusunun ardından Başsavcı kendiliğinden 

başvuru yetkisini kullanamaz (m. 310/2). İlgili ceza dairesi sadece hukukîlik denetimi 

yapar ve ilgilinin aleyhine olmamak üzere bir karar verilir106. Ancak uyuşmazlığı 

çözmeyen kararların bozulması ilgililerin aleyhine sonuçlanabilir (m. 309/4a). 

İstem yasaya uygun bulunursa karar, kanun yararına bozulur (m. 309/4a, b, c) 

yada ıslah edilir (m. 309/4d). Aksi halde istem reddedilir. Dairenin kararları kesindir, 

direnilmez (m. 309/5). 

                                            
104  GÜNAY, s. 365. 
105  TANER, s. 408. Geniş bilgi için bkz.: YILMAZ, Ejder, Olağanüstü Temyiz, Ankara, 2003, s. 505 vd. 
106  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 89.1. 
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c) Yargılamanın Yenilenmesi 

Kesin yargı halini alan son kararların, kararı veren yargı organınca yeniden 

incelenmesini sağlayan olağanüstü yasa yoludur. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 311 ila 323. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Hükmün infaz edilmiş olması yada sanığın/hükümlünün ölmüş olması 

yargılamanın yenilenmesine engel olmaz (m. 313/1). Hukuka aykırılık, bir başka şekilde 

giderilebiliyorsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmez (m. 315/2). 

Yasa, hem lehte hem de aleyhte yargılamanın yenilenmesini kabul etmekle 

beraber hükümlünün lehe başvuru sebeplerini daha geniş düzenlemiştir. Ceza 

Muhakemesi Kanununun 311 ve 314. maddesinde sayılan sebeplerle başlatılabilen 

yargılamanın yenilenmesinde hukukî inceleme değil, maddî inceleme yapılır. Dosya 

üzerinde yapılan ön inceleme sonrası, yenileme isteminin kabule değer nitelikte 

olduğuna karar verilirse yargılamanın yenilenmesine karar verilir. Bu, kovuşturmanın 

başlatılması kararı niteliğinde olup, yargılama konusu kararı kendiliğinden ortadan 

kaldırmaz107. Yargılama sonucunda önceki karar iptal edilerek yeni bir hüküm verilir 

veya önceki karar onaylanır (m. 323/1). 

Ön inceleme sonucu verilen kararlara itiraz edilebilir (m. 321/3). Yargılamanın 

yenilenmesi sonucu uyuşmazlık hakkında verilen hükümse temyiz edilebilir. 

5. BAŞVURU 

A- BAŞVURU ŞARTLARI 

1) YETKİLİ OLMAK 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre savcı (CMUK m. 289), 

sanık (CMUK m. 289), müdafi (CMUK m. 290), sanığın eşi ve yasal temsilcisi (CMUK 

m. 291), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı (CMUK m. 322, 343), katılan (CMUK m. 

307), şahsî davacı (CMUK m. 360) ve kendileri ile ilgili kararlara karşı üçüncü kişiler 

(CMUK m. 297), yasa yollarına başvuru yetkisine sahip olan kişilerdi. 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu ile bu kişilerin sayısı artırılmış; şüpheli, şüphelinin eşi, yasal 

temsilcisi ve müdafii, katılan vekili ve Adalet Bakanına yasa yollarına başvuru yetkisi 

verilmiştir. Böylece yargı kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesi imkânı 

                                            
107  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1492; EREM, Faruk, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
Şerhi, Ankara, 1996, s. 707. Karşı görüş için bkz.: KANTAR, s. 425. 
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artmış, yargılamanın taraflarının hak arama ve yasa yollarına gidebilme hakları 

korunmuştur. 

Şüpheli ve sanık ayrımı, yargılama hukukumuza ilk kez CMUK Tasarısı 

(CMUKT m. 2/1) ve oradan da 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile girmiştir. 

Kovuşturma süreci başlamadan önce suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli statüsü 

verilmiş, soruşturma aşamasında hakkında verilecek yargı kararlarına karşı sanığın 

sahip olduğu haklar tanınmış, yükümlülükleri sanığa göre hafifletilmiştir ki bu önemli 

bir adımdır. Aynı şekilde şüphelinin eşi ve yasal temsilcisi ile müdafiine de yasa 

yollarına başvuru hakkı tanınmıştır. 

Katılan, mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlunun vekiline yasa yollarına 

başvuru yetkisi tanınması; Adalet Bakanının, m. 313/3 ile sınırlı durumlarda 

yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilmesi, CMK ile getirilen yeniliklerdendir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 vd. maddelerinde şahsî dava kurumu 

düzenlenmekteydi108. Sınırlı olarak sayılan kimi suçlar hakkında, kamu davası açmakta 

savcı yarar görmezse şahsî davacı, şikayetçi olduğu kişi hakkında sulh ceza 

mahkemesine şahsî dava açmaktaydı. Burada şahsî davacı, yasa yollarına başvurmak 

konusunda savcının sahip olduğu bütün yasal haklara sahipti (CMUK m. 360). Şahsî 

davacının sanık aleyhine yasa yollarına başvurduğu hallerde de karar sanık lehine 

bozulabilmekteydi. Mahkeme, katılan gibi şahsî davacının istemiyle bağlı değildi. Yine 

CMUK m. 358 hükmüne göre ise, sanık hakkındaki ceza yargılamasında, medenî 

hukuka ilişkin uyuşmazlığın da karara bağlanmasını isteyen şahsî hak davacısı, son 

kararın ceza mahkumiyetine ilişkin kısmına karşı sanık aleyhine yasa yollarına 

başvuramamaktaydı. Ancak CMK şahsî dava ve şahsî hak davasına son vermiş, şahsî 

davacının ve şahsî hak davacısının yasa yollarına başvuru yetkisi kalmamıştır 

(CMKYUŞHK m. 9 ve Geçici 1). 

Ceza Muhakemesi Kanununa göre savcı, şüpheli ve sanık, müdafi, şüpheli ve 

sanığın eşi ve yasal temsilcisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, katılan, vekil ve 

kendileri ile ilgili kararlara karşı diğer kişiler yasa yollarına başvurma yetkisine sahiptir. 

                                            
108  5320 Sayılı CMKYUŞHK m. 9 uyarınca 1.6.2005 tarihinden önce açılmış olan şahsî davalar, kamu 

davasına dönüşür; şahsî davacı da katılan sıfatını alır. 
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a) Savcı 

Savcı sanığın lehine de, aleyhine de yasa yollarına başvurabilir (m. 265). Asliye 

ceza mahkemesinde bulunan savcı, yargı çevresindeki sulh ceza mahkemesinin; ağır 

ceza mahkemesinde bulunan savcı, yargı çevresindeki asliye ve sulh ceza 

mahkemesinin kararlarına karşı yasa yoluna gidebilir. Bölge adliye mahkemesinde 

bulunan savcı, sadece bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı yasa yollarına 

gidebilir. 

Savcı, hukuka aykırı olduğunu düşündüğü kararlara karşı yasa yollarına 

başvurur109. Savcı yargılamanın başındaki görüşüyle bağlı değildir; yargılamanın 

sonunda sanığın lehinde veya aleyhinde görüş beyan edebilir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda düzenlenen şahsî hak davalarında verilen 

kararlara, tazminat niteliğindeki para cezalarına hükmeden kararlara ve katılma istemi 

ile ilgili kararlara veya münhasıran katılan lehine savcının yasa yollarına 

başvuramayacağı öğreti110 ve uygulamada111 kabul edilmektedir. 

Savcı yazılı beyanında açıkça sanığın aleyhine yasa yoluna başvurduğunu 

belirtmemişse, sanığın lehinde başvurduğu kabul edilir. 

b) Şüpheli ve Sanık 

Suç şüphesi altında bulunan kişi soruşturma aşamasında şüpheli, kovuşturma 

aşamasında sanık sıfatını alır (m. 2/1a, b). 

Yargılamanın temeli olan iddia, savunma ve yargı organlarından savunmanın en 

önemli süjesi şüpheli ve sanık, aleyhindeki kararlara karşı yasa yollarına başvurabilir 

(m. 260). Yargılamanın sonucunda verilecek kararın, onun mülkiyet ve seyahat hakları 

gibi temel hak ve hürriyetlerini ilgilendirdiği düşünülürse, yasa yollarına 

başvurabilmesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu sebeple şüpheli ve sanığın yasa 

yollarına başvurması özellikle kolaylaştırılmıştır (m. 263). 

                                            
109  “Hafta tatili kanunu hükümlerine aykırı hareketlerden doğan davalarda dahi cumhuriyet savcılarının 

diğer kamu hakları davalarında kullandıkları hakları kullanmaya ve yaptıkları görevleri yapmaya, 
hükümleri temyize yetkileri vardır.”, İBK, 13.2.1935 tarih ve 68/1 sayılı kararı; “İcra tetkik 
mercilerinden verilen cezai kararlara karşı üst ağır ceza savcılarının temyize yetkileri yoktur.”, İBK, 
13.1.1935 tarih ve 107/25 sayılı kararı. 

110  Geniş bilgi için bkz.: ÜNVER, s. 3; BAKICI, s. 1318; EREM, Şerh, s. 647; YAŞAR, Osman, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara, 1998, s. 1400. 

111  “…o yer C. Savcısının sanık hakkındaki hükmü sadece ağaçlandırma giderine yönelik olarak temyiz 
ettiği saptanmıştır. C. savcısının şahsi hak yönünden temyize yetkileri bulunmadığına göre…”, CGK, 
23.3.1992 tarih ve 68/91 sayılı kararı. 
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Yasa yollarına başvurmak için şüpheli veya sanığın fiil ehliyetine sahip olması 

koşulu aranmaması, yasa koyucunun bu konuya verdiği önemi gösteren bir başka 

örnektir112. 

c) Müdafi 

Ceza yargılamasında şüpheli yada sanığın savunmasını yapan avukat, müdafi 

sıfatını alır (m. 2/1c). 

Şüpheli ve sanığın açıkça yasa yollarına başvurulmasını istemediği haller dışında 

müdafiin de yasa yollarına başvuru hakkı vardır (m. 261). Bunun için vekaletnamede 

özel yetki verilmesi gerekli değildir. Ancak müdafiin yasa yolu başvurusu şüpheli ve 

sanık tarafından geri alınabilir. 

Uygulamada, şüpheli ve sanıkla birlikte duruşmada bulunan avukat, şüpheli ve 

sanığın hâkim önünde müdafi olarak kabul etmesi halinde bu sıfatı alır. Buna göre 

duruşmada şüpheli ve sanığın böyle bir kabulü olmadığı veya kabulü olmakla birlikte 

duruşma dışında vekaletname olmaksızın müdafiin yasa yollarına başvurması mümkün 

değildir113. Bu durumda başvurunun reddi gerekir. 

Gerek 261. madde metninden, gerekse madde üzerinde yapılan TBMM Adalet 

Komisyonu görüşme tutanaklarından, müdafiin yasa yoluna başvuru yükümlülüğünün 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Oysa CMUK uyarınca müdafi, şüpheli ve sanık aleyhine 

verilen kararlara karşı yasa yoluna gitmezse görevi ihmal suçu ile yargılanabilmekteydi. 

Yokluğunda verilen kararın müdafie tebliği gerekir. Yasa yoluna başvuru süresi 

yapılan bu tebliğle başlar. Kararın müdafie tefhim veya tebliğinden sonra ayrıca şüpheli 

                                            
112  EREM, Şerh, s. 559; GÖZÜTOK, Zeki, Küçüklerin Yargılanması ve Ceza Davalarında Yaş 
İstisnaları, Ankara, 2001, s. 163. 

113  “Sanıkla birlikte duruşmaya gelen ve hakim huzurunda müdafi olarak kabul edildiği sanık tarafından 
bildirilen vekaletnamesiz müdafiin hükmü temyiz etmesi halinde dosyada sanığın açık bir muhalefeti 
bulunmuyorsa CMUK’nın 290. maddesine göre bu temyiz geçerlidir.”, İBK, 20.10.1975 tarih ve 7/9 
sayılı kararı; “CMUK’nun 295. maddesine göre müdafii sanığın açık arzusuna muhalif olmamak şartı 
ile kanun yollarına müracaat edebilir. Sanık 9.5.2001 tarihli dilekçesinde verilen cezayı kabul ettiğini 
bildirmiştir. Sanığın bu açık arzusu karşısında hükmü temyize yetkisi bulunmadığından sanık 
vekilinin temyiz isteğinin CMUK’nun 317. maddesi gereğince reddine…”, 10. CD, 27.09.2001 tarih 
ve 21571 sayılı kararı; “Sanıklar vekili müdafii olarak duruşmalara katılmadığı gibi mahkemece 
verilen süreye rağmen vekaletnamesini de ibraz etmediğinden ve sadece bir kısım sanıklar vekili sıfatı 
ile duruşmalara katıldığından diğer sanıklara ait hükmü temyize yetkisi bulunmaması itibari ile temyiz 
isteğinin reddine…”, 4. CD, 8.6.1984 tarih ve 4575 sayılı kararı; “Sanıkların reşit oldukları tarihten 
önce ve sonra müdafilerinin azlettiklerine açık veya kapalı irade beyanlarına rastlanmamıştır. 
Statülerinin müdafilerle aynı durumda olarak düşünülmeyeceğine göre koşulunu yerine getiren 
müdafiin adı geçen sanrılar adına temyiz incelemesi isteğini ihtiva eden dilekçe vermesinde usule 
aykırı bir yön yoktur.”, CGK, 21.1.1974 tarih ve 26 sayılı kararı. Geniş bilgi için bkz.: YENİSEY, 
Muhakeme, s. 204. 
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veya sanığa tebliğine gerek yoktur. Böyle bir tebliğ ve buna dayalı yasa yolu başvurusu 

geçersizdir. 

d) Şüpheli ve Sanığın Yasal Temsilcileri 

Şüpheli ve sanığın temel hak ve hürriyetlerine yasa koyucunun verdiği önemin bir 

diğer göstergesi, onların yasal temsilcilerinin114 de yasa yollarına başvuru haklarının 

bulunmasıdır115 (m. 262). Yasal temsilci, yasa yoluna başvurduktan sonra bu sıfatını 

kaybederse, o ana kadarki işlemler geçerliliğini korusa da sonraki işlemleri yapamazlar. 

Ceza Muhakemesi Kanununa göre şüpheli ve sanık sıfatını almak için fiil ehliyeti 

aranmadığına göre yasal temsilcilerin, şüpheli veya sanığın aksi yönde beyanı olsa dahi 

yasa yollarına başvurabilmeleri gerekir116. Şüpheli ve sanık için geçerli olan yasa 

yollarına başvuru süresi, yasal temsilciler için de geçerlidir. Yasal temsilciler için karar 

ayrıca tebliğ edilmez. 

Fiil ehliyeti olmayan şüpheli yada sanığın yasal temsilcisi tarafından verilen 

vekaletnameler, şüpheli veya sanık fiil ehliyetini doldurduktan sonra da geçerlidir. Daha 

sonra fiil ehliyetine kavuşan şüpheli veya sanığın müdafii azlettiğine ilişkin açık yada 

kapalı irade beyanı olmadıkça müdafiin yasa yoluna başvuru yetkisi geçerlidir. 

e) Şüpheli ve Sanığın Eşi 

Şüpheli ve sanığın eşi de onun lehine yasa yollarına başvurabilir (m. 262). Şüpheli 

ve sanığın eşi, taraf olmadığı davalarda şüpheli ve sanık aleyhine yasa yollarına 

gidemez. Yasa yollarına başvuru süresi, kararın şüpheli ve sanığa tefhim veya 

tebliğinden itibaren başlar, ayrıca eş için bildirim yapılmaz. Eş, bu sıfatını sürdürdüğü 

                                            
114  Yasal temsilci sıfatı, 4721 Sayılı TMK hükümlerine göre belirlenir. 
115  “Bu yasa yoluna başvurma hakkını mümeyyiz küçük kuşkusuz süresinde bir başına kullanıp 

yararlanabilir. Ancak bu hak ayrıca CMUK’nın 291. maddesiyle küçüğün kanuni mümessiline de 
tanınmış olup kanuni mümessil tarafından kullanılabilir. Hatta müdafiye de tanınan bu hak sanığın 
açık arzusuna aykırı olmama koşulu ile sınırlandırıldığı halde kanuni mümessilin bu hakkı hiçbir 
koşulla sınırlandırılmayarak küçüğün elverdiğince korunması amaçlanmıştır.”, CGK, 27.10.1986 
tarih ve 465 sayılı kararı. 

116  “Maddede yer alan kendiliklerinden müracaat edebilirler hükmü hem kanuni mümessil ve hem de 
sanığın birbirinden ayrı olarak kanun yoluna başvurma yetkilerinin bulunduğunu gösterir. Sanık yasal 
süresi içerisinde bu hakkını kullanmasa bile kanuni mümessili bu hakkını sanığın rızası hilafına da 
olsa kullanabilir. Ancak kanuni mümessil hakkında ayrıca bir müddet söz konusu olmaz, bunun için 
kanuni mümessile hüküm ayrıca tebliğ olunmaz.”, CGK, 27.10.1986 tarih ve 286/465 sayılı kararı; 
“Sanığın yokluğunda verilen hükmün tebliğ edildiği 30.6.1998 tarihinde infaz edilmekte olan bir yıl 
veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı hükümlülüğün bulunup bulunmadığı ve kendisine Medeni 
Kanunun 357. maddesi uyarınca vasi atanıp atanmadığının sabıka kaydı da göz önüne alınarak 
araştırılıp, atanmış ise vasisinin kimliği saptandıktan sonra incelenmek üzere gönderilmesi için 
dosyanın Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığına iadesine…”, 6. CD, 2.2.2001 tarih ve 465 sayılı kararı. 
Geniş bilgi için bkz.: KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1312; EREM, Usul, s. 560. 
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sürece yasa yollarına başvuru yetkisine sahiptir. Ancak bunun bir istisnası yargılamanın 

yenilenmesidir. Sanık öldükten sonra, ölmeden önceki eşi, sanık hakkında yargılamanın 

yenilenmesini isteyebilir (m. 313/2). 

Şüpheli veya sanığın eşinin yasa yollarına başvuru hakkını düzenleyen Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun 291. maddesinin ilk şekli sadece karısına karşı açılan 

davalarda kocaya yasa yollarına başvuru yetkisi vermekte idi. 3842 Sayılı Yasanın 25. 

maddesiyle yapılan değişiklikle yasa koyucu eşler arasındaki bu ayırımı kaldırmak 

istemiştir117. Doğru olan bu yaklaşım, Ceza Muhakemesi Kanununda da 

sürdürülmüştür. 

Şüpheli ve sanığın eşinin yasa yoluna başvuru yetkisi ondan bağımsızdır; onun 

tarafından vekil tayin edilmesi gerekmez. 

f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı ve kanun yararına bozma olağanüstü 

yasa yolları, sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurabileceği yasa yollarıdır 

(m. 308 ila 310). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı yoluna Başsavcı 

kendiliğinden yada tarafların istemi üzerine gider. Kanun yararına bozma yasa yoluna 

ise Başsavcı, Adalet Bakanının bu yöndeki istemiyle; Ceza Muhakemesi Kanununun 

309/4d maddesinde sayılan durumlarda ise kendiliğinden gidebilir118. 

g) Katılan 

Mağdur, suçtan zarar gören veya malen sorumlu olan kişiler yasaya uygun olarak 

katılan sıfatını almışsa, savcıya bağlı olmaksızın yasa yollarına başvurabilir (m. 242, 

260/1). Katılan sıfatını kazanmadıkça şikâyetçi ilke olarak yasa yollarına başvuramaz. 

Bir başka söyleyişle, sanıktan şikâyetçi olarak katılma talebinde bulunan kişinin katılan 

sıfatıyla yargılamada taraf olabilmesi için yargı organının bu talebini kabul etmesi 

gerekir119. 

                                            
117  Bkz.: 3842 sayılı yasanın 25. madde gerekçesi. “CMUK’nun 3842 sayılı kanunla değişik 291. 

maddesi ayrım yapmaksızın sanık eşlerine kanun yoluna başvurma imkanı verdiğinden 
tebliğnamedeki belirtilen değişiklikten önceki hükme dayandığı anlaşılan ret düşüncesine iştirak 
edilmemiş olup sanığın eşi tarafından usulen ve süresinde mahkemeye verildiği hakim havalesinden 
tespit edilen temyiz isteğinin incelenmesine...”, 2. CD, 19.3.1996 tarih ve 2679 sayılı kararı. 

118  “İcra Tetkik Merciine verilen cezayı hükümlere karşı vaki temyiz üzerine Yargıtay İcra İflas 
dairesinden verilen kararlara Cumhuriyet Başsavcısının itiraz hakkı vardır.”, İBK, 10.2.1937 tarih ve 
50/5 sayılı kararı. 

119  YURTCAN, Yargılama, s. 348; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1311. 
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Katılanın sanık aleyhine yasa yollarına başvurduğu hallerde kararın sanık lehine 

bozulması mümkündür120. 

Ceza Muhakemesi Kanununun 260/1. maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunundan farklı olarak, katılma isteği reddedilmiş veya karara bağlanmamış ve 

katılan sıfatını alabilecek şekilde suçtan zarar görmüş bulunanlara da yasa yolları 

açılmıştır. CMUK Tasarının 290/1. maddesinden aynen aktarılan bu düzenlemenin, 

şikâyetçinin haklarının korunması ve katılma istemine ilişkin kararların hukuka 

uygunluğunun denetiminin sağlanması bakımından yararlı olduğu düşüncesindeyiz. 

h) Vekil 

Ceza yargılamasında şüpheli ve sanığın savunmasını yapan avukat, müdafi sıfatını 

alırken, katılanı, mağduru, suçtan zarar göreni veya malen sorumlu olanı temsil eden 

avukat ise vekil sıfatını alır (m. 2/1d). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda açıkça düzenlenmese de katılan vekili yasa 

yoluna gidebilmekte idi. CMUK Tasarısının 291. maddesinden aynen aktarılan bu 

düzenleme ile bu durum yasal zemin ve açıklık kazınmıştır. 

Vekilliğini üstlendiği kişilerin açıkça yasa yollarına başvurulmasını istemediği 

haller dışında vekilin de yasa yollarına başvuru hakkı vardır (m. 261). Bunun için 

vekaletnamede özel yetki verilmesi gerekli değildir. Vekilin yasa yolu başvurusu 

vekalet ettiği kişiler tarafından geri alınabilir. Yasa yoluna başvuru, vekil için de müdafi 

gibi yükümlülük değildir. 

Vekil, mahkeme tarafından yasaya uygun vekaletname uyarınca vekil olarak 

yargılamaya kabul edilmesi halinde bu sıfatı alır. 

Vekilin yokluğunda verilen kararlar ona tebliğ edilir. Yasa yoluna başvuru süresi 

yapılan bu tebliğle başlar. Kararın vekile tefhim veya tebliğinden sonra ayrıca vekalet 

ettiği kişilere tebliğine gerek yoktur. Böyle bir tebliğ ve buna dayalı yasa yolu 

başvurusu geçersizdir. 

i) Diğer Kişiler 

Kendileri ile ilgili kararlara karşı tanık, bilirkişi ve diğer kişiler, yasa yollarına 

başvurabilirler. Diğer kişiler, sadece duruşmalı olarak yapılan müsadere 

yargılamalarında verilen kararlara karşı istinaf yoluna gidebilirler (m. 258). Bunun 

                                            
120  CGK, 7.10.1991 tarih, 229/260 sayılı ve 25.1.1993 tarih, 342/1 sayılı kararları. 
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dışında diğer kişilerin başvurabilecekleri tek yasa yolu itirazdır (m. 268/1). Tanık 

hakkında verilen disiplin hapsi kararları (m. 60/4), sanık ve şüpheli dışındaki kişilerin 

beden muayenesi ve vücutlarından örnek alınmasına ilişkin kararlar (m. 76/4) ve 

elkonulan eşyanın iadesine ilişkin verilen kararlar (m. 131/1), üçüncü kişilerin itiraz 

edebileceği kararlardır. 

Ceza Muhakemesi Kanunu, sanığın veya hükümlünün altsoyu ve üstsoyuna, 

kardeşlerine, onlar yoksa Adalet Bakanına da yasa yoluna başvurabilme hakkı 

tanımıştır121. Bunlar sadece yargılamanın yenilenmesi yoluna, sanığın yada hükümlünün 

ölmüş olması halinde başvuruda bulunabilirler (m. 313). Adalet Bakanı, yargılamanın 

yenilenmesi istemini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına başvurmaksızın, doğrudan 

mahkemesine yöneltir. 

2) YETKİLİNİN İSTEMİ 

Yasa yollarına başvurmak için yetkili olan kişilerin, bu yöndeki istemi 

bulunmadıkça kural olarak yasa yolları yargılaması başlamaz122. Yetkili, bu istemini 

hiçbir kuşkuya yer vermeksizin, açıkça, yasada belirlenen organlara yine yasada 

belirtilen şekilde yöneltmelidir. Koşula bağlı irade beyanı geçersizdir123. 

Yasa yoluna başvurma yetkisine sahip olan kişi, hâkimin veya mahkemenin hangi 

kararına karşı, hangi sebeplerle yasa yoluna başvurduğunu belirtmelidir. Ancak istinaf 

yolunda bölge adliye mahkemesi, başvuru sebepleri ile bağlı olmadığından (m. 280) bu 

eksiklik, istinaf incelemesine engel oluşturmaz (m. 273/4). Temyiz yolunda ise Yargıtay 

incelemesi, başvuranın gösterdiği sebeplerle sınırlıdır (m. 301). Oysa CMUK m. 320 

hükmüne göre Yargıtay, başvuranın istem gerekçesi ile bağlı değildi. Bu düzenlemenin 

ardındaki düşünce, yine hukukumuzdaki iki dereceli yargı sistemiydi. CMK ile bu yol 

terk edilmiş, temyiz incelemesi, başvuruda belirtilen hukuka aykırılıklara 

hasredilmiştir124 (m. 294/2). 

Temyiz yoluna başvuran, hükmün hangi sebeple bozulmasını istediğini 

başvurusunda göstermezse, ek dilekçeyle veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt 

kâtibine yapacağı sözlü beyanla temyiz sebeplerini bildirir (m. 294/1, 295/2, 3). 

                                            
121  Buradaki soybağı ilişkisi, 4721 Sayılı TMK hükümlerine göre belirlenir. 
122  Ceza Muhakemesi Kanununun 272/1. maddesinin ikinci cümlesi, bu kuralın istisnasıdır. Buna göre 

ilk derece ceza mahkemesince verilen on beş yıl ve daha fazla hapis cezaları, kendiliğinden istinaf 
incelemesine konu olur. 

123  YURTCAN, Yargılama, s. 695; YÜCE, Kanun Yolları, s. 51. 
124  Bkz.: CMK m. 301 ile ilgili 30.11.2004 tarihli Adalet Komisyonu Raporu. 
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3) İSTEMDE HUKUKÎ YARARIN OLMASI 

Davanın açılması için dava açanın bunda hukukî yararının bulunması gerekliliği, 

yargılama hukukunun genel ilkelerindendir125. Yasa yolları da bir yargılama faaliyeti 

olduğundan başvuru sahibinin yasa yollarına gitmekte hukukî yararı olması gerekir126. 

Öğretide aksi yöndeki fikri savunan görüş, ceza yargılamasında maddî gerçekliğin 

bulunması asıl amaç olduğundan sanığın kendi aleyhine bile yasa yoluna gidebileceği 

düşüncesindedir. Buna göre kararın tarafları tatmin etmemesi yeterli görülmeli, yasa 

yoluna başvuran kişinin bunda bir menfaatinin bulunduğu kabul edilmelidir127. 

Bu konuda yasamızda açık bir hüküm yoktur. Ancak yasa koyucu yasa yollarına 

başvuru hakkına çeşitli sınırlamalar getirmiştir. Bunlardan biri de yetkili olmak şartıdır. 

Böylece yasa yollarına başvurabilmek için bir ilgi aranmıştır. Bu ilgi, hukukî yarardır. 

Hukukî yarar yoksa ilgilinin yasa yollarına başvuramayacağı düşüncesindeyiz. Bu 

sebeple şüphelinin, sanığın, müdafiinin, şüpheli ve sanık yakınlarının şüpheli ve sanık 

aleyhine, katılanın ve vekilininse şüpheli ve sanık lehine yasa yollarına başvurmakta 

hukukî yararı yoktur. 

Ceza yargılamasıyla taraflar haksızlığın giderilmesini ister. Haksızlık yoksa 

yargılama yapmakta hukukî yarar yoktur. Hukukî yararın olmadığı hallerde taraflar 

herhangi bir yargısal talepte bulunamaz; yargı organları bu talepleri karşılayamaz. Bu, 

usul ekonomisinin gereğidir. 

Bundan dolayı hukukî yarar şartı aranmalı, ancak bu yararın nitelikli olması gibi 

ağırlaştırıcı koşullar getirilerek yasa yollarına başvuru hakkı zorlaştırılmamalıdır. 

B- BAŞVURU USULÜ 

1) BAŞVURU BİÇİMİ 

Yasa yollarına başvurmakta hukukî yararı olan yetkili, istemini yasanın belirlediği 

biçimde yapmak zorundadır. 

                                            
125  YILMAZ, Ejder, “Hukuk Davalarında Yasa Yollarına Başvuru Hakkı ve Bu Hakkın 

Sınırlandırılmasının Yerindeliği Sorunu”, TBBD, 1988, S. 1, s. 135 vd. 
126  Bkz.: KANTAR, s. 337; YENİSEY, Muhakeme, s. 204; EREM, Usul, s. 559; YÜCE, Kanun Yolları, 

s. 33. “Hakkında kurulan beraat hükmünü temyiz etmekte hukuki yararı bulunmayan sanığın temyiz 
inceleme isteğini CMUK 317. maddesi uyarınca reddine…”, 10. CD, 18.6.2001 tarih ve 18989 sayılı 
kararı; “Sanık hakkında hükmolunan beraat kararına temyizde hukuki menfaati bulunmadığı, 
temyizin de hükmün gerekçesine de yönelmediğinden temyiz talebinin CMUK’nun 317. maddesi 
uyarınca reddine…”, 8. CD, 14.6.2001 tarih ve 11942 sayılı kararı. 

127  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1316. 
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Kural olarak bu istem, dilekçe adı verilen yazılı belge ile veya tutanağa geçirilmek 

koşuluyla zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanla yapılır (m. 268/1, 273/1, 291/1 ve 

317). Zabıt kâtibine yöneltilen ve tutanağa bağlanan bu beyan ve imza hâkim tarafından 

onaylanır. 

CMK m. 263 bu kurala bir istisna getirmiştir. Tutuklu bulunan şüpheli veya 

sanığın yasa yollarına başvurusunu kolaylaştırmıştır. Tutuklu bulunan şüpheli veya 

sanık, zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne 

beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek yasa yollarına 

başvurabilir. Zabıt kâtibine başvuru halinde, yasa yollarına başvuru beyanı veya 

dilekçesi ilgili deftere kaydedildikten sonra bu hususları belirten bir tutanak 

düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya sanığa bir örneği verilir. Kurum müdürüne 

başvuru halinde aynı işlem yapılarak, tutanak ve dilekçe derhal ilgili mahkemeye 

gönderilir. Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından başvuru ilgili deftere 

kaydedildiğinde, yasa yolları için belirlenen süreler kesilmiş, başvuru süresinde 

yapılmış sayılır. 

Tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın öngörülen sürede, öngörülen biçimde 

başvuruda bulunmasına karşın gerekli işlemler yapılmamış ve böylece şüpheli veya 

sanığın kusuru olmaksızın süre kaçırılmışsa, tutuklu eski hale getirme isteminde 

bulunabilir. Yönteme uygun başvurunun işleme konmaması, başvuranın hakkının 

kaybına sebep olmaz. 

Buradaki tutuklu kavramının geniş yorumlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Öyle 

ki başka bir yargılama sonucu hakkında bir başka tutuklama kararı verilenler ile, 

hakkında disiplin hapsi, gözlem altına alma gibi özgürlüğü sınırlayıcı kararlar verilenler 

de aynı yöntemle yasa yoluna gidebilmelidir128. 

2) BAŞVURU SÜRESİ 

Yasa yollarına başvuru, hakdüşürücü süre ile sınırlıdır. Bu sebeple başvuru süresi 

herhangi bir sebeple durmaz veya kesilmez. Sadece eski hale getirme istenebilir. 

Başvurunun bu süre içerisinde yapılmaması, onu geçersiz kılar129. Karar verilmeden 

önce yasa yoluna başvurulmaz. 

                                            
128  ÖZMEN, İsmail-AKTALAY, Uğur, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara, 1993, s. 447. 
129  “Sanığın gıyabında verilip 24.1.2000 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edilen hükmü yasal süresi 

geçtikten sonra 3.2.2000 tarihli dilekçesi ile temyiz ettiği anlaşıldığından vaki temyiz talebinin 
CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddine…”, 11. CD, 12.6.2001 tarih ve 6693 sayılı kararı; “Yasal 
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Hakdüşürücü süre, CMK m. 35 hükmüne göre kararın açıklanmasıyla, karar yasa 

yoluna başvuru yetkisi olanın yokluğunda açıklanmışsa, kararın tebliği ile başlar130 (m. 

268/1, 273/1, 2, 291/1, 2, 308). Sürenin tebliğle başlayacağı durumlarda ilgililer kararı 

tebliğden önce öğrenmişlerse, hakdüşürücü süre başlamadan yasa yollarına 

başvurabilirler. Başvuru süresini geçiren taraf, yasa yoluna başvuran tarafın dilekçesine 

cevap süresi içerisinde, cevap dilekçesi ile yasa yoluna başvurma imkânına sahiptir131 

(m. 273/5, 297/1). Kısa kararın açıklanmasından sonra gerekçe göstermeksizin yasa 

yolu başvurusunda bulunulabilir (uygulamada buna süre tutum dilekçesi denir). Bu 

başvuru, kararın kesinleşmesini önler. Ancak kararın açıklanmasından yada gerekçeli 

kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde yasa yolu başvurusunun sebeplerini içerir ek 

dilekçenin mahkemesine verilmesi gerekir (m. 275, 295). 

İtiraz, istinaf ve temyiz yolunda, kararın açıklanmasından veya tebliğinden 

itibaren yedi gün (m. 268/1, 273/1, 291/1), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı 

yolunda ise kararın Başsavcıya verildiği tarihten itibaren otuz gün (m. 308) içerisinde 

yasa yolu başvurusu yapılabilir. Sanık lehine başvuruda Başsavcının itirazı, 

yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma yoluna başvuru için süre 

öngörülmemiştir. Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa 

dayandığının, AİHM tarafından kesinleşmiş kararla tespit edilmiş olması halinde, 

AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde yargılamanın yenilenmesi 

yoluna başvurulmalıdır (m. 311/1f). 

3) BAŞVURULACAK MAKAM 

Yasama ve Yürütme erkleri Anayasanın 138/4. maddesine göre yargı kararlarına 

uymak ve gereğini derhal yerine getirmek zorunda olduğundan, bir yargı kararının yasa 

yolu incelemesi ancak bir başka yargı organınca yapılır. 

                                                                                                                                

süresi dolduktan sonra hükmüm temyiz eden üst Cumhuriyet savcılarının temyiz taleplerin 
CMUK’nun 317. maddesi uyarınca reddine...”, 7. CD, 6.6.2001 tarih ve 10559 sayılı kararı.  

130  “21.5.1992 günü sanık vekilinin yüzüne verilen direnme kararına karşı temyiz davası açılmamış ve 
hüküm kesinleşmiştir. Yasal bir zorunluluk yokken usulsüz olarak hükmün kesinleşmesinden sonra 
sanığa yapılan tebligat temyiz hakkı vermeyeceğinden sanık vekilinin isteminin reddine karar 
verilmelidir.”, CGK, 11.10.1993 tarih ve 234 sayılı kararı; “Müdafiinde hükmü temyiz hakkı 
bulunduğu, 1.7.1940 gün, 7/75 sayılı İBK ve yerleşmiş uygulamaya göre de; sanığın ve vekilinin 
veya müdafiinde yokluğunda tefhim edilen kararın sanığa değil, vekile veya müdafie tebliğ edilmesi 
gerektiği, hem sanık hem vekil veya müdafie tebligat yapılmışsa, vekil veya müdafie yapılan tebligat 
tarihinin temyiz için yasal sürenin başlangıcı sayılacağı anlaşılmakla…”, 8. CD, 28.6.1999 tarih ve 
10824 sayılı kararı. 

131  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1317. 
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Kural olarak yasa yolu başvurusu, aleyhine yasa yoluna gidilen kararı veren yargı 

organına yapılır. İtiraz (m. 268/1), istinaf (m. 273/1), temyiz (m. 291/1) ve yargılamanın 

yenilenmesi (m. 318/1) yolunda bu kural geçerlidir132. 

Ancak Başsavcının itirazı (m. 308) ve kanun yararına bozma (m. 309/2) yolu bu 

kuralın istisnasıdır. Burada başvuru, kararı veren yargı organına değil, yasa yolu 

yargılamasını yapacak olan makama yapılır. 

4) BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 

Yasa yolu yargılaması, yargılama konusu kararı veren mahkeme veya hâkim 

dışında bir başka yargı organı tarafından yapılar. Bunun tek istisnası, yargılamanın 

yenilenmesi yoludur. 

Yasa yolu başvurusu üzerine başvuruyu inceleyen yargı organı öncelikle 

başvuruyu usul yönünden inceler. Yasada aranan usul şartları olan, başvuranın yetkisi, 

istem, hukukî yarar, biçim, başvurulan makamın yetkisi ve süre hususlarından birisi 

eksik ise, istem kabul edilebilir olmadığından reddedilecektir (m. 279, 298, 319)133. 

Başvurunun usul bakımından yasaya uygun olması halinde işin esasına geçilir. 

Yasa yoluna götürülen yargı kararında yanılgı ve hukuka aykırılık yoksa istem yerinde 

bulunmayarak reddedilir. İstemin reddi, yargılama konusu kararın hukuka uygun olduğu 

anlamına gelir. İstem gibi kararda hukuka aykırılık tespit edilirse kararın hukukî 

geçerliliğine son verilir. Bu durumda başvurulan yasa yoluna göre, yasa yolu 

yargılamasını yapan organ hukuka uygun kararı kendisi verir veya kararı bozmakla 

yetinir134. Bu durumda yasa yolu yargılamasının konusu olan kararı veren yargı organı 

yeniden yargılama yapar ve hukuka uygun bir karar verir. 

C- BAŞVURUDA YANILGI 

Yasa yoluna başvurma yetkisine sahip olan kişiler başvurulacak yasa yolunun 

seçiminde yanılabilirler. Bu durum başvuru sahibince kendiliğinden veya başvurunun 

yetkili makam tarafından bu sebeple reddedilmesi üzerine anlaşılabilir ve doğru yasa 

yolu seçilerek yeni başvuru yapılabilir. Ancak bu durum zaman alacağından, başvuru 

süresinin kaçırılması ve hakkın kaybı muhtemeldir. Ceza Muhakemesi Kanununun 264. 

maddesiyle bu tür yanılgılarla yasa yollarına başvuru hakkının kaybı önlenmiştir. Diğer 

                                            
132  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1316; ÜNVER, s. 5. 
133  YENİSEY, Muhakeme, s. 207. 
134  YURTCAN, Yargılama, s. 697. 
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yasal koşulları taşıyan yanlış yasa yolu başvurusu, doğru olan yasa yolu başvurusu 

olarak kabul edilmiştir. 

Yasa koyucu yetkilinin anlatımındaki aksaklıklara önem vermemiş, yargılama 

makamının hangi kararına karşı başvurulduğu ve bu kararın değiştirilmesi iradesinin 

açıklanmasını yeterli bulmuştur. Duraksamalar varsa bunlar başvuruda bulunana 

açıklattırılabilir. Bu açıklamalar başvuru süresinin dolmasından sonra yapılsa da süre ilk 

başvuru tarihinde başlar. 

Yetkili aynı yanılgıya başvurunun yapılacağı makamın seçiminde de düşebilir. 

Aynı yasa maddesi bu tür bir yanılgının da yetkililerin haklarının kaybı tehlikesini 

önlemektedir. Böylece yanlış makama başvuru tarihi, yetkili makama başvuru tarihi 

sayılacak ve dosya bu yargı organına gönderilecektir135. Yanılgı yargılama makamları 

dışında kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsar. 

Ancak uygulamada savcı, CMK m. 264 hükmünün tanıdığı imkândan 

yararlanamamaktadır (Karş. Tasarı m. 294/1). Yargıtay’ın yerleşik kararları da bu 

yöndedir136. Yasa maddesi hükmü herhangi bir sınırlama getirmediğinden ve savcı da 

yargılamanın taraflarından biri olduğundan bu yasal imkândan yararlanma hakkı olduğu 

düşüncesindeyiz137. 

D- BAŞVURUDAN VAZGEÇME ve BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI 

Vazgeçme, mevcut bir hakkın kullanılmasından feragat etmektir. Doğmuş bir 

hakkın henüz kullanılmadan kullanılmayacağının açıklanmasıdır. Başka bir anlatımla 

                                            
135  EREM, Usul, s. 564; YENİSEY, Muhakeme, s. 201; “Sanığın yüzüne karşı verilen 28.8.1998 günlü 

hüküm aynı gün   sanık tarafından temyiz edilmiş temyiz dilekçesinde hakim havalesi bulunmamakla 
birlikte bu dilekçe yazı işleri müdürünce yasal bir haftalık süre içinde temyiz defterine 
kaydedilmiştir. CMUK’nun 293. maddesine göre merciin tayininde yapılan hatanın başvuranların 
haklarını etkilemeyeceği temyiz isteminin süresinde yapıldığı sanık temyizinde hakim havalesinin 
bulunmamasının sanığın haklarını etkilemeyeceği, Cumhuriyet savcıları dışındaki ilgililerin temyiz 
dilekçelerine usulün 293. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği anlaşılmıştır.”, CGK, 
30.11.1999 tarih ve 282/296 sayılı kararları. 

136  “Savcıların temyiz dilekçeleri için CMUK’nun değişik 293. maddesi uygulanmaz ve bu dilekçenin 
310. madde uyarınca hakimin havalesi ile hükmü temyiz edilen mahkemeye verilmesi gerekir. 
Cumhuriyet savcılarından başka temyiz yoluna başvurabileceklerin dilekçeleri için anılan yasanın 
293. maddesi uygulanabilir.”, İBK, 22.1.1962 tarih ve 2/1 sayılı kararı; “CMUK’nun 293. 
maddesinde gösterilen yanılma hali Cumhuriyet savcıları için söz konusu değildir…Ceza 
kararnamesi temyizi kabil olmayıp, itirazı mümkün bulunduğundan ve CMUK’nın 293. maddesinde 
gösterilen yanılma halinin savcılar için söz konusu edilemeyeceğinden o yer Cumhuriyet Savcısının 
temyiz  talebinin CMUK’nun 317. maddesi gereğince reddine…”, 2. CD, 24.10.2001 tarih ve 18984 
sayılı kararı. 

137  DÖNMEZER, Sulhi, “Kanun Yoluna Müracaatta Merciin Tayininde Hata”, İÜHFD, 1963, S. 2, s. 
786. 
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hak doğduktan sonra bu haktan vazgeçilebilir; henüz hak doğmadan vazgeçme 

geçersizdir. 

Geri alma ise hakkın kullanılmasından sonra doğan sonuçların artık talep 

edilmemesidir. Yasa koyucu hem Tasarıda hem de Ceza Muhakemesi Kanununda 

hukuk terminolojisine aykırı olarak, geri alma kavramı yerine vazgeçme kavramını 

kullanmıştır. 

CMUK m. 295/1 uyarınca taraflar öngörülen yasal süre sona ermeden önce yasa 

yollarına başvuru hakkından vazgeçebileceği gibi, kullandığı bu hakkını geri 

alabilmekteydi138. Tasarıda olduğu gibi (Tasarı m. 296) Ceza Muhakemesi Kanuna 

göre, yasa yollarına başvurunun geri alınması mümkünken, başvurudan vazgeçme 

imkânı ortadan kaldırılmıştır (m. 266). Buna göre yetkili, başvurudan vazgeçse de 

süresinde yasa yoluna başvuruda bulunabilecektir139. 

Ancak savcı, şüpheli veya sanık lehine yasa yollarına başvurmuş ise, onun rızası 

olmaksızın başvurusunu geri alamaz (m. 266/1)140. Çünkü şüpheli veya sanık, savcının 

başvurusunu yeterli bulup yasa yollarına başvurmayı gerekli bulmayabilir; savcı 

başvurusunu geri aldığında artık başvuru şartlarını taşımıyor olabilir141. 

                                            
138  YURTCAN, Erdener, Şahsi Dava ve Uygulaması, İstanbul, 1989, s. 97; YENİSEY, Muhakeme, s. 

206; “Sanık tarafından yapılan temyizden koşulsuz olarak ve henüz temyiz incelemesi yapılmadan 
vuku bulan bu vazgeçme geçerlidir ve artık temyiz davasının varlığından söz edilemez. Bu itibarla 
açılmış temyiz davasından vazgeçildiğinden ve hükümde kendiliğinden temyize tabi 
bulunmadığından dosyanın incelenmeksizin iadesine…”, CGK, 24.6.1997 tarih  ve 195 sayılı kararı; 
“...müdahil tarafın temyizden vazgeçtiği görülmüştür. CMUK’nun 295. maddesi uyarınca hükümden 
sonra yasa yolundan vazgeçme mümkün bulunduğundan dosyanın incelenmeksizin mahalline geri 
gönderilmesine karar verilmelidir.”, CGK, 14.4.1986 tarih ve 223 sayılı kararı; “CMUK’nun 295. 
maddesi uyarınca yargılamanın her aşamasında itirazdan vazgeçme mümkündür. Vazgeçme halinde 
yapılması gereken işlem davanın ortadan kaldırılmasına karar vermekten ibarettir. İtirazda bulunan 
şirketçe gümrük idaresine verilen para cezası ödenip itirazdan vazgeçtikleri açıklıkla belirtilmiş ve bu 
sebeple kamu davası ortadan kaldırılmış olmasına göre gümrük idaresinin temyiz itirazının 
reddine…”, CGK, 28.1.1985 tarih ve 48 sayılı kararı. 

139  “…sanığın 2.6.2005 günü yüzüne karşı açıklanan hükümle ilgili olarak verdiği 3.6.2005 günlü 
dilekçesindeki ‘cezanın onaylanması, temyiz edilmemesi isteği’ne ilişkin bildirimin hukuken sonuç 
doğurma yeteneği bulunmadığından, savunmanın yasal süredeki 9.6.2005 günlü temyiz başvurusu ve 
sanığın bununla uyumlu 14.6.2005 günlü açıklaması karşısında hükmün esastan yapılan 
incelemesinde...”, 6. CD, 9.9.2005 tarih ve 2005/7180 sayılı kararı. 

140  “Diğer ilgililer gibi savcı da temyiz yasa yoluna başvurmuş olsa bile daha sonra bu başvurusundan 
vazgeçebilir. Savcı sanık aleyhine temyiz yasa yoluna başvurmuşsa sanığın kabulü aranmadan bu 
başvuru hakkından vazgeçebilirken, sanık lehine bu hakkını kullanmışsa vazgeçmesinin hukuken 
hüküm ifade edebilmesi için sanığın bu vazgeçmeyi kabul etmesi gerekmektedir.”, CGK, 26.12.1995 
tarih ve 394 sayılı kararı. 

141  YURTCAN, Yargılama, s. 697; EREM, Usul, s. 565. 
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Adalet Bakanı ve savcının bağlı olduğu başsavcı, savcıya dava açması yönünde 

emir verebilecekken, aksi yönde bir emir veremeyeceğinden; savcıya yasa yollarına 

başvurmaması yada başvurusunu geri alması yönünde de emir veremez142. 

Geri alma beyanı kesindir. Başvuru geri alındıktan sonra bu beyandan 

dönülmez143. Geri alma beyanından sonra yasa yollarına tekrar başvurulamaz. Müdafi 

yada vekil, vekaletnamesinde özel yetkisi varsa başvuruyu geri alabilir (m. 266/2). 

Şüpheli veya sanığın on sekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini 

savunamayacak derecede malul olduğu durumlarda CMK m. 150/2 uyarınca atanan 

müdafi ile şüpheli veya sanığın iradesi, onun lehine yapılan başvuru yada başvurunun 

geri alınması konusunda çelişirse, müdafiin iradesine üstünlük tanınır. 

Yasa yoluna başvuru üzerine karar duruşma yapılarak verilecekse, geri alma 

ancak karşı tarafın kabulü ile geçerli olur144 (m. 296). 

6. BAŞVURUNUN SONUÇLARI 

A- AKTARMA 

Yasa yolları yargılaması kural olarak kararı veren yargı organından başka bir 

yargı organı tarafından yapılır. Bu, yasa yollarına başvurunun aktarma etkisidir. 

Aktarma etkisi bütün yasa yollarında olmalıdır. Aksi halde yasa yolları ile istenen 

amaca ulaşılamayabilir. Yargı organının kendi kararını hukuka aykırı bulması küçük bir 

ihtimaldir. Çünkü yargılama süreci tarafların iddia ve savunmalarıyla henüz 

tamamlanmıştır. Hukuka uygunluğun sağlanması bakımından yasa yolu yargılamasının 

yüksek yetkili -en azından 268/3c ve e maddesinde olduğu gibi aynı yetkiye sahip bir 

başka- yargı organınca yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Nitekim itiraz, istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı ve kanun 

yararına bozma yollarında, yasa yolu yargılaması aynı veya yüksek yetkili bir başka 

yargı organınca yapılmaktadır. Ancak yargılamanın yenilenmesinde yasa yolu 

                                            
142  MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1068. Karşı görüş için bkz.: EREM, Usul, s. 516. 
143  “…ancak sanık…günlü dilekçe ile kendisine verilen cezaya razı olduğunu, temyiz etmek 

istemediğini açıkça belirterek vazgeçme iradesini izhar ettikten sonra…günlü dilekçe ile 
avukatlarının isteklerine katılarak temyiz incelemesi yapılması talebini yenilemiş ise de CMUK.nun 
295. maddesine göre temyizden feragat geçerli olup…ıskat olunan hakkın yeniden istimaline usul 
hükümleri müsait olmadığı cihetle…”, 1. CD, 30.10.1990 tarih ve 2625 sayılı kararı; “O yer C. 
Savcısı sanıklar aleyhindeki …günlü temyizinden… gününde feragat etmiş olup, sonradan 
feragatinden vazgeçmiş olması geçerli olmadığından…”, 4. CD, 10.2.1985 tarih ve 3065 sayılı kararı. 

144  EREM, Usul, s. 567; ÜNVER, s. 6. 
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yargılaması, kararı veren yargı organınca yapıldığından, aktarma etkisi söz konusu 

değildir145. 

B- ÖNLEME 

Yasa yollarına başvurunun, kararın kesinleşmesini (dolayısıyla uygulanmasını) 

engellemesi, başvurunun önleme etkisidir. Olağan yasa yollarına başvuru, kararın 

kesinleşmesini önler. Ancak başvurunun kararın uygulanmasını önleme etkisi 

yasamızda istinaf ve temyiz yolu için kabul edilmiştir (m. 275/1, 293/1). İtiraz yoluna 

başvurunun kararın uygulanmasını önleme etkisi yoktur146 (m. 269/1). Kesinleşmiş 

kararlara karşı başvurulan olağanüstü yasa yollarına gitmek, inceleme merciince aksine 

bir karar alınmamışsa (m. 312), kararın uygulanmasını önlemez. İtirazı inceleyen merci 

de kararın uygulanmasını geri bırakabilir veya uygulanmasını durdurabilir. 

Mahkumiyet dışındaki kararların uygulanmasının geri bırakılmasına, yasa yolu 

incelemesini yapan merci karar verir147. Bir başka deyişle, mahkumiyet kararı dışındaki 

kararlara karşı yasa yoluna başvurulması, kararın uygulanmasını önlemez. 

Kısmen temyiz durumunda temyiz edilmeyen kısmın kesinleşip kesinleşmeyeceği 

konusunda öğretide ağırlıklı görüş148, kısmi kesinleşmenin mümkün olmayacağı 

yönündedir. Bu görüşe göre, kısmen kesinleşme halinde karar parçalara ayrılmış olacak 

ve kararın uygulanması aşamasında sıkıntılar yaşanacaktır. Ceza mahkemesi kararları, 

hukuk mahkemesi kararlarından farklı olduğundan ve farklı yargılama hukuku kuralları 

uygulandığından, kısmi kesinleşmenin mümkün olmayacağı görüşünü doğru 

bulmaktayız. 

Sadece sanık lehine yasa yoluna başvuru halinde başvuru, yargılama sonucunda 

daha ağır bir cezaya hükmedilmesini de önler (m. 283, 307/4). Ancak yasa yolu 

yargılaması sonucu suçun niteliği değişebilir149. 

C- YAYILMA 

Birden çok sanıklı davalarda, sanıklardan birisinin yasa yoluna başvurarak kararı 

bozdurması halinde, uygulanabildiği ölçüde, diğer sanıkların da yasa yoluna başvurmuş 

gibi bozulmadan yararlanmasını sağlayan imkân başvurunun yayılma etkisidir150. 

                                            
145  YURTCAN, Yargılama, s. 698; YENİSEY, Muhakeme, s. 208. 
146  Bu kurala tek istisna, CMK m. 74/4 hükmü ile getirilmiştir. 
147  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1319. 
148  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1318. 
149  YÜCE, Kanun Yolları, s. 172. 
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Yasamızda sadece temyiz yolunda yayılma etkisi düzenlenmiştir (m. 306). 

Yayılma etkisi kararın sanıklar lehine bozulması halinde görülür. Bozma kararının 

bütün sanıklar için uygulanabilir olması gerekir. 

Böylece aynı fiil sebebiyle sanık statüsünde yargılananlardan yasa yoluna 

başvuranların beraat ederken, başvurmayanların mahkum olmasının ortaya çıkaracağı 

adaletsizlik engellenmiştir.  

7. TARİHÇE 

Roma Hukukunda ceza yargılaması, davacının davalı hakkında ceza istemiyle 

açtığı ceza davası ile başlamaktaydı. Yargılama sürecinde tarafların iddia ve 

savunmalarını dinleyen ve ileri sürülen delilleri değerlendiren hâkim, yargılama 

sonucunda davalıyı yasada (Formula) belirlenen para cezasını davacıya ödemeye 

mahkum eder yada beraat kararı verirdi151. Bu karar, taraflara sözlü olarak bildirilirdi. 

Ancak daha sonra karar, ispat kaygısıyla yazıya da dökülmeye başladı. Bu halde dahi 

ceza yargılaması ve hâkimin görevi, kararın sözlü olarak bildirilmesiyle sona ererdi. 

Kararla maddî gerçekliğe ulaşılmış sayılır, aynı konuda yeniden dava açılması halinde 

kesin hüküm itirazıyla karşılaşırdı. 

Yargı kararları kesin hüküm niteliğinde olduğundan, bunlara karşı gidilebilecek 

yasa yolu bulunmamaktaydı. Ancak yargılama sırasında, taraflardan birine söz hakkı 

tanınmaması gibi usul hatası yapılmışsa, karar karşı onu veren hâkime itiraz 

edilebilmekteydi152. Bunun dışında imparator, suçsuz bulması halinde hükümlüyü 

affedebilmekteydi. 

Yargı kararlarının kesin hüküm etkisi, Kanonik Hukuk ve İtalyan Ceza Hukuku 

üzerinde bir süre etkili olduktan sonra XVI. Yüzyılda Fransa’da ilk kez, temyiz benzeri 

bir yasa yolu düzenlenmiştir. Ancak bu yol tarafların çıkarlarını korumak için değil, 

daha çok Fransa kralının yasama gücünü güvenceye almak için oluşturulmuştur. Buna 

göre Fransa kralı tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olan yargı kararları kral 

konseyi tarafından iptal edilmekteydi153. 

                                                                                                                                

150  TOSUN, II, s. 176; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 698. 
151  ÇELEBİCAN, Ö. Karadeniz, Roma Hukuku, Ankara, 2005, s. 308; UMUR, Ziya, Roma Hukuku, 

İstanbul, 1999, s. 267. 
152  TAHİROĞLU, Bülent-ERDOĞMUŞ, Belgin, Roma Hukuku, İstanbul, 2005, s. 248. 
153  ÖZOĞUZ, Nejat, Temyiz Mahkemesi, Ankara, 1944, s. 19 vd. 
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Günümüz temyiz mahkemelerinin doğuşu, 1789 ihtilalinden sonra Fransa’da 

gerçekleşmiştir. Hukuk birliğinin sağlanması sonucu, bu birliğin devamını sağlayacak 

temyiz sebepleri oluşmuş ve temyiz yasa yolu zamanla günümüz şeklini almıştır154. 

İslamiyet’ten önce Türk hukukunun kaynağı töre idi. Ceza yargılaması, halkın örf 

ve adetlerinden, kurultayın ve kağanın kararlarından oluşan kurallar sistemine göre 

yapılmaktaydı. Yargılama faaliyeti kağanın da içinde bulunduğu kurultay ve onun 

görevlendirdiği hâkimler tarafından yapılıyordu. Bunların kararlarının yeniden 

incelenmesinin ve düzenlenmesini sağlayacak bir yöntem yoktu155. 

İslamiyet’ten sonra Türk hukukunun temel kaynağı, XIX. yüzyıla kadar tamamen 

dinî nitelikte olmuştur. Bundan sonra hukuk ve ceza yargısı ayrılmış ve yabancı hukuk 

kaynakları Türk hukukunda etkili olmuştur156. Bu dönemde şer’i kurallara uygun olarak 

verilen kararların yeniden incelenmesi mümkün değildi. Hâkim kararı, başka bir hâkim 

kararı ile kaldırılamazdı (Mecelle m. 1837). Ancak hukukun temel kaynaklarına aykırı 

olan kararlar yeniden incelenerek onaylanabiliyor yada bozulabiliyordu. Bir başka 

söyleyişle hâkimin içtihadi kararlarına karşı yasa yolu kapalıyken, hukukun temel 

kaynağı olan Kur’an, sünnet ve icma’a aykırı kararlar, yasa yolu yargılamasına konu 

olabiliyordu. 

İslam Hukukuna göre uyuşmazlık hakkında bir karar verildikten sonra yeniden 

incelenmesi kural olarak temyiz, istinaf ve yargılamanın yenilenmesi yolu ile olurdu. 

Bunun dışında istisnai bazı durumlarda gidilen itiraz yolu vardı ki davalının yani 

sanığın gıyabında verilen son karara karşı gidilebilen karşılık dava niteliğinde bir yoldu 

(Mecelle m. 1836). 

Yargı kararlarını hukukun temel kaynaklarına uygun olup olmadığını araştırarak 

kararı onaylayan yada bozan yasa yolu temyiz (Mecelle m. 1839) idi. Bozulan kararın 

bir başka mahkeme tarafından yeniden görülmesine ise istinaf (Mecelle m. 1838) 

denilirdi. 

                                            
154  SEÇKİN, A. Recai, Yargıtay, Tarihçesi Kuruluş ve İşleyişi, Ankara, 1967, s. 2. 
155  CİN, Halil-AKGÜNDÜZ, Ahmed, Türk Hukuk Tarihi, C. I, İstanbul, 1995, s. 31 vd. 
156  CİN-AKGÜNDÜZ, s.386 vd. İslam Hukukunda ceza yargılamasının yürüyüşü için bkz.: ÜÇOK, 

Coşkun-MUMCU, Ahmet-BOZKURT, Gülnihal, Türk Hukuk Tarihi, Ankara, 2002, s. 82. 
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Yüksek mahkemeleri kurmak, devlet başkanının yetkisinde idi157. Önceleri özel 

bir temyiz mahkemesi yokken, 1868 yılında Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulmuş ve 

temyiz mahkemesi görevini uzun süre yürütmüştür158. 

Divan-ı Ahkam-ı Adliye, biri Mahkeme-i Temyiz ve diğeri Mahkeme-i Nizamiye 

olmak üzere iki daireden oluşmaktaydı. Mahkeme-i Temyiz, temyiz yolu incelemesine, 

Mahkeme-i Nizamiye ise istinaf yolu incelemesine benzer bir görev icra etmekteydi. 

Temyiz yolu, istinaf yolu öngörülmemiş mahkeme kararları için, taraflardan birini 

istemi üzerine başlamaktaydı. Mahkeme-i Temyiz, başvuru süresi geçmiş kararları, 

tarafların istemi olmaksızın kanun yararına bozabilir, ancak taraflar böyle bir bozmadan 

yararlanamazlardı. Ağır cezalık işler ise kendiliğinden Mahkeme-i Temyiz incelemesine 

alınmaktaydı159. 

Osmanlı Devletinin son dönemlerinde kadar yüksek mahkeme görevini yürüten 

Divan-ı Ahkam-ı Adliye, İstanbul’un işgaliyle görevini yapamaz hale gelince, 

Ankara’da kurulan TBMM Hükümeti Sivas’ta geçici Temyiz Heyeti kurmuştu. İşgal 

sona erince mahkeme önce Eskişehir’e taşınmış; 10.06.1935 tarih ve 2769 Sayılı Yasa 

ile de Ankara’da bu günkü şekliyle Yargıtay çalışmaya başlamıştır160. 

İslam Hukukunda bir diğer yasa yolu, yargılamanın yenilenmesi idi. Mahkemenin 

kararını vermesinin ardından aleyhine karar verilen taraf, uygun sebep bulunduğunu 

beyan ederek yargılamanın yenilenmesini talep edebilmekteydi. Bu iddia ve talebe göre 

yeniden yargılama yapılır ve sebep sabit görülürse karar iptal edilirdi (Mecelle m. 

1840). 

İtiraz, bir yasa yolu olmaktan çok karşılık dava niteliğinde idi. Gıyabında verilen 

hükme itiraz üzerine (def’i dava) mahkeme yargılamayı yeniden yapardı. Davalının 

gıyabında karar verilmesi için davacının yani şikayetçinin bunu duruşmada talep etmiş 

ve sanık davet edilmiş, davete rağmen celp edilmiş ama yine de hazır edilmemiş olması 

gerekliydi. Bu karar kendisine tebliğ edilince sanık itiraz etmezse karar kesinleşir ve 

uygulanırdı. İtiraz ederse karar incelenir, incelme sonucunda başvurusu reddedilir veya 

kabul edilerek karar düzeltilirdi. Bu karar kesindir ve uygulanabilir niteliktedir (Mecelle 

                                            
157  ANSAY, S. Şakir, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Ankara, 1958, s. 187. 
158  SEÇKİN, s. 1. 
159  ÖZOĞUZ, s. 21 vd; ÜÇOK-MUMCU-BOZKURT, s. 295 vd. 
160  ÖZOĞUZ, s. 25 vd. 
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m. 1835, 1836). Ancak mezhepler arasında ceza yargılamasında gıyapta hüküm verilip 

verilemeyeceği konusunda görüş ayrılıkları vardır161. 

Burada itiraz, yasa yolu olan itiraz kurumundan farklıdır. Çünkü burada itirazın 

konusu son kararken usul yasamızda ara kararlardır. Ayrıca itiraz incelemesini yüksek 

yetkili mahkeme değil kararı veren makam yapar. Öte yandan usul yasamızda kararın 

tarafların yüzüne karşı veya gıyabında verilmesi arasında fark yoktur. Bu sebeple 

buradaki itirazın kendisine özgü bir kurum olduğu düşüncesindeyiz. 

8. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 

Fransız Ceza Muhakemesi Kanununda (CPP) yasa yolları, istinaf, itiraz, temyiz, 

yargılamanın yenilenmesi ve cezanın geri bırakılmasıdır. İtiraz, istinaf, temyiz ve 

cezanın geri bırakılması olağan; yargılamanın yenilenmesi ise olağanüstü yasa yoludur. 

İtiraz ve cezanın geri bırakılması yolunda inceleme mercii kararı veren makam iken; 

istinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi yolunda inceleme mercii, yüksek yetkili bir 

başka makamdır162.  

Yargılamanın taraflarının yasa yollarına başvuru hakkı kamu düzenine ilişkin 

olduğundan, sınırlandırılamaz. Yargılamayı kamu adına yürüten savcı ve sanık, bu 

haklarından vazgeçemez. Ancak sanığın temyizden feragat etme hakkı saklıdır163. 

Yasa yollarının bir amacı da hukuk kurallarının yanlış yorumlanması ve 

uygulanmasının önlenmesi olduğundan, asliye ceza mahkemesinin beraat kararları ile 

Yüksek Mahkemenin verdiği kararlar dışındaki yargı karalarındaki basit yazım hataları 

için yasa yoluna gidilemez. 

Fransız Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz (L’opposition), kesin yargı kararını 

elde etmeyi engelleyen yollardan biri olarak düzenlenmiştir. Böylece kararı veren 

yargılama makamı, kararını yeniden inceleyerek onu geri alabilecektir.  

İtiraz eden tarafının gıyabında verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. 

Asliye ceza mahkemesi, polis mahkemesi, asliye ceza işlerine bakan istinaf 

mahkemesinin ceza daireleri ve çocuk mahkemelerinin kararları, itiraz yoluna konu 

olabilir.   

                                            
161  CİN-AKGÜNDÜZ, s. 411. 
162  RASSAT, s. 776. 
163  RASSAT, n. 484. 
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Savcı, ceza yargılamasının ayrılmaz bir parçası olduğundan, kamu davasına 

katılmak zorundadır. Savcı hazır bulunmadan yargılama yapılmaz. Bu sebeple savcının 

yokluğunda verilen kararlara itiraz hakkı yoktur. O halde sanık, istemi üzerine 

duruşmadan vareste tutulmuşsa, duruşmaya yasal mazereti (sağlık sorunları gibi) 

sebebiyle katılamamışsa veya karar yüzüne karşı verilmesine karşın duyamamış yada 

öğrenememişse karar gıyabında verilmiş sayılır ve itiraz edebilir164 (CPP m. 410). 

İtiraz yoluna başvuru hakkı, sanığın diğer yasa yollarına başvuru hakkını ortadan 

kaldırmaz; sanığın seçme hakkı vardır. Ancak sanık bir yasa yolunu (istinaf gibi) 

seçtikten sonra bu başvurusundan dönerek itiraz yoluna gidemez. Aynı şekilde itiraz 

yoluna başvurudan sonra diğer yasa yollarına başvuramaz. İtiraz ve istinaf yoluna 

birlikte başvurulmuşsa, öncelikle itiraz yolunun tüketilmesi veya sanığın itiraz 

başvurusunu geri alması beklenir. Bundan sonra istinaf incelemesine devam edilir (CPP 

m. 412, 416). 

Katılan, mahkemece kabul edilmiş yasal mazereti dışında duruşmaya gelmemişse, 

davasından vazgeçmiş sayılır. Katılanın gıyabında yargılamanın yapılmış sayılabilmesi 

için katılanın, şikayette bulunularak ceza yargılamasını başlatmanın ötesinde davasını 

savcınınkine eklemesi ve kararın yöntemine uygun olarak kendisine bildirilmemesi 

gerekir. Ancak bu durumda katılan karara itiraz edebilir (CPP m. 425). 

İtiraz yoluna başvuru süresi, ilgilinin yaşadığı yere ve kararın öğrenilme şekline 

göre değişiklik gösterir. İtiraz başvurusu kural olarak on gündür. İlgili şehir merkezinin 

dışında yaşıyorsa süre bir aydır. Mahkeme başkanı ve sorgu hâkiminin cezaî kararına 

karşı süre otuz gündür. Bu süre, kararın bildirim tarihinden itibaren başlar. Ancak ilgili 

hiçbir şekilde karardan haberdar olamamışsa, bu süre kamu davası için kabul edilen 

zamanaşımı süresi kadar uzar. Zamanaşımı süresinin başlangıcı, itiraz için geçerli olan 

sürenin dolmasından itibaren başlar. Bu uzatılmış itiraz hakkı ilgiliye cezaî hükümlerin 

dışında medenî menfaatlerle (şahsî hak) ilgili hükümlere de itiraz hakkı vermez165 (CPP 

m. 492). 

İtiraz başvurusu savcıya bildirilir (CPP m. 490). Savcı varsa katılanı itirazdan 

haberdar eder. İtiraz başvurusu hiçbir şekil şartına tâbi değildir. Başvuruda bulunan 

avukatsa, özel yetkisi bulunmalıdır. Başvuru kararı veren mahkemeye yapılır. Şüpheli 

                                            
164  RASSAT, s. 778. 
165  RASSAT, n. 486. 
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tutukluysa, itiraz başvurusundan itibaren sekiz gün içinde mahkeme duruşma tarihi 

belirler (CPP m. 465). 

Karar, verilmesinden ilgilisine bildirilmesine kadar geçen sürede sadece 

yargılamaya konu suçun zamanaşımı süresini kesen bir işlem olarak kalır. İtiraz 

başvurusu, itiraza konu kararın kesinleşmesini engeller. İtiraz yargılaması süresince 

yargı kararı olma özelliğini sürdürmesine karşın karar uygulanamaz. İtiraz başvurusu 

süresinde yapılmazsa ve başka yasa yolu öngörülmemişse, karar uygulanabilir hale 

gelir166. 

İtirazla yargılama yetkisi inceleme merciine geçer. Ancak mahkeme itiraz 

başvurusu olsun olmasın karardaki hukuka aykırılıkları ve yanılgıları kendisi 

düzeltebilir. İtiraz yargılaması duruşmalı olarak yapılacaksa, itiraz edenin oturuma 

katılmaması halinde itiraz reddedilir. İtirazın reddedilmesiyle önceki karar kesinleşir ve 

uygulanabilirlik kazanır167. 

Alman Ceza Muhakemesi Kanununda168 (StPO) yasa yolları itiraz, istinaf, temyiz 

ve yargılamanın yenilenmesidir. İtiraz, istinaf ve temyiz yasa yolu olağan; yargılamanın 

yenilenmesi ise olağanüstü yasa yoludur169. 

Sanık, savcı, müdafi ve sanığın yasal temsilcisi yollarına başvuru yetkisine 

sahiptirler. Savcı, sanık lehine de yasa yollarına başvurabilir (StPO m. 296/2). Başvuru 

yetkisi bulunan, yasa yollarına başvuru hakkından vazgeçebileceği gibi kullandığı 

başvuru hakkını geri de alabilir170. Ancak savcı sanık lehine yasa yoluna başvurmuşsa, 

onun onayı olmadan savcı başvurusunu geri alamaz. Geri alma ve vazgeçme için 

müdafiin açıkça yetkili olması gerekir (StPO m. 302). Yasa yolu yargılaması duruşmalı 

olarak yapılacaksa, duruşmaya başladıktan sonra yapılacak geri alma karşı tarafın 

kabulü ile olur (StPO m. 303). 

İtiraz (Beschwerde), yasada aksi açıkça belirtilenler dışında, ilk derece 

mahkemeleri ile istinaf mahkemelerinin ara karaları ile hâkimlik kararlarına karşı 

gidilebilen olağan yasa yollarından biridir171. Alman Ceza Muhakemesi Kanunu itiraza 

                                            
166  RASSAT, n. 487. 
167  RASSAT, n. 488. 
168  Alman Ceza Muhakemesi Kanununun Türkçe çevirisi için bkz.: İÇEL, Kayıhan-YENİSEY, Feridun, 

Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, İstanbul, 1994, s. 1326 vd. 
169  DAGUIN, Fernand, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ankara, 1951, s. 224; MEURER, 

Dieter, “Kanun Yolları: Türk ve Alman Sisteminin Mukayesesi”, CHR, İstanbul, 2001, s. 287 vd. 
170  SCHÖNKE, Adolf, Alman Hukuk Prosedüründe İtiraz Yolu, İstanbul, 1950, s. 3. 
171  MEURER, s. 288. 
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konu kararları saymamış, genel kuralı koymakla yetinmiştir (StPO m. 304/1). Yüksek 

Mahkeme kararlarına karşı itiraz yolu kural olarak kapalıdır (StPO m. 304/4). Ancak 

Yüksek Mahkeme temyiz incelemesi sırasında yasaya uygun olarak yapılmış itiraz 

başvurusu hakkında karar vermeye yetkilidir (StPO m. 305a/2). 

İtiraz, adi itiraz ve acele itiraz olmak üzere ikiye ayrılır (StPO m. 306, 311). Acele 

itiraz bir haftalık başvuru süresi ile sınırlıyken, adi itiraz başvuruya konu karar etkisin 

sürdürdükçe süreye tâbi değildir. Yine yasada acele itiraz yoluna tâbi kararlar sınırlı 

olarak sayılmıştır172. 

Tanık, bilirkişi ve diğer ilgililer de kendileri ile ilgili kararlarda itiraz yoluna 

başvurabilirler (StPO m. 304/2). Mahkemelerin esasa etkili kararlarına (tutuklama, el 

koyma ve tedbir kararları hariç) itiraz edilmez. Bu kararlar ancak son kararla birlikte 

istinaf ve temyiz yoluna konu olabilir (StPO m. 305). 

İtiraz başvurusu kararı veren mahkemeye, acele hallerde inceleme merciine 

yapılır173. Kararı veren makam itirazı haklı bulursa kararı düzeltir; aksi halde derhal ve 

en geç üç gün içinde dosyayı inceleme merciine gönderir (StPO m. 306/2). Acele itiraz 

konusu olan kararlar, kararı veren mahkemece itiraz üzerine değiştirilemez (StPO m. 

311/3).  

İtiraz başvurusu kararın yürürlüğünü durdurmaz. Ancak kararı veren makam yada 

inceleme mercii yürürlüğün durdurulmasına karar verebilir (StPO m. 307). 

İnceleme mercii başvuruyu, yazılı cevap verilmesi için karşı tarafa 

bildirilmedikçe, başvuran lehine karar verilmez (StPO m. 308). İtiraz incelemesi dosya 

üzerinde yapılır; gerekirse savcı dinlenir. İnceleme mercii gerekli soruşturmanın 

yapılmasını isteyebileceği gibi kendisi de soruşturmaya ilişkin işlemleri yürütebilir 

(StPO m. 309). 

İnceleme mercii, hiçbir sınırlama olmaksızın itiraza konu kararı maddî ve hukukî 

yönden inceler. İtiraz yargılamasında yeni olgu ve kanıtlar ileri sürülebilir174. Bütün bu 

inceleme sonucunda merci itirazı hukuka uygun bulursa, işin esasına ilişkin kararı da 

verir (StPO m. 309/2). İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Ancak merciin 

tutuklamaya ve gözlem altına almaya ilişkin kararlarına karşı yeniden itiraz edilebilir 

(StPO m. 310). 
                                            
172  DAGUIN, s. 227; SCHÖNKE, s. 10 vd. 
173  SCHÖNKE, s. 4. 
174  SCHÖNKE, s. 1. 



 58 

İKİNCİ BÖLÜM 

İTİRAZ YOLUNUN İŞLEYİŞİ 

I- İTİRAZ YOLU 

1. İTİRAZ KAVRAMI 

Bir düşünce veya karara karşı koyma; onu çürütmek için karşı fikir ileri sürme 

anlamına gelen itiraz, Arapçadan dilimize girmiştir175. 

Hukuk biliminde itiraz, bir hukukî işlemin yapılmasına engel olan, onu bazı 

kayıtlar altına alan yada onu sonlandıran olgulardır. İtirazın konusu olan bu olgular 

taraflarca ileri sürülür veya hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınır176. 

Türk hukukunda itiraz kavramı, itiraz konusu karara, kararı veren makama ve 

onu inceleyen mercie göre farklı biçimde kullanılmıştır. İdarî bir işleme karşı idareye 

(5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 58. maddesine göre cezayı gerektiren işlem ve 

eylemleri yapanlar hakkında il özel idaresinin yetkili personeli tarafından düzenlenen 

tespit tutanağına karşı il özel idare encümenine itiraz) veya mahkemeye (4721 Sayılı 

Türk Medeni Kanununun 138. maddesine göre evlendirme memurunun, evlenme 

başvurusunun reddi kararına karşı aile mahkemesine itiraz) başvuru; mahkeme kararına 

karşı bir başka mahkemeye (5187 Sayılı Basın Kanununun 14. maddesine göre sulh 

ceza hâkiminin cevap ve düzeltme yazısıyla ilgili kararlarına karşı asliye ceza hâkimine 

itiraz) başvuru177; bir hukukî olguya karşı idareye (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 

96. maddesine göre, üçüncü kişilerin istihkak iddialarına karşı alacaklının icra dairesine 

itirazı) veya mahkemeye (818 Sayılı Borçlar Kanununun 25. maddesine göre hukuk 

                                            
175  Türk Dil Kurumu, Osmanlıca Lügat, Ankara, 2002, s. 187; Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, C. I, 

Ankara, 1998, s. 1124. 
176  Türk Hukuk Kurumu, Lügat, s. 178; YILMAZ, Sözlük, s. 597; ŞENER, Sözlük, s. 388. 
177  “Yukarıda açıklandığı üzere davaya katılan tarafından düzeltme yazısının yayınlanmasına ilişkin 

istek sulh ceza mahkemesince reddolununca süresinde Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmiş ve 
Asliye Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek düzeltme yazısının Sulh Ceza Mahkemesi'nce incelenip 
yayınlanmasına karar vermiştir. Uyuşmazlık yayına ilişkin tebligatın hangi mahkemece yapılacağı 
noktasında toplanmış müşterek üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi tebligatın çözümlenmiş ve böylece 
yayınlanması kesinleşen düzeltme yazısının usulüne göre tebliğine rağmen yayınlamayarak Basın 
Kanunun 29. maddesine aykırı davranışta bulunulmuştur.”, CGK, 28.1.1974 tarih ve 53 sayılı kararı; 
“…maddi olayda Sulh Ceza Mahkemesinin tekzip yazısının yayınlanmasına ilişkin kararına vaki 
itirazı incelenip itirazı reddeden Asliye Ceza Mahkemesinin iki gün içinde karar vermediğinden 
bahisle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”, 7. CD, 23.9.1994 tarih ve 9088 sayılı kararı; 
“…sekiz adet aracı kurum ve şirketler nezdinde arama yapılması için arama kararı verilmesi 
hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından vuku bulan isteğin kabulüne dair Sulh Ceza 
Mahkemesince verilen karar, halen yürürlükte olan 558 sayılı Kanun hükmünde kararname ile  
değişik 2499 sayılı yasanın 45. maddesine uygun olduğu cihetle, bu karara yapılan itirazın reddi 
gerekir.”, 7. CD, 8.11.1995 tarih ve 8700 sayılı kararı. 
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mahkemelerine yöneltilen borcun sona erdiği itirazı) başvuru, hukukumuzda itiraz 

olarak tanımlanmaktadır. 

İtiraz, ceza yargılaması hukukunda bir yasa yoludur. İtiraz yolunun konusu kural 

olarak hâkim kararlarıdır. Yasada açıkça itiraz yolu açılan mahkeme kararları da itiraz 

incelemesinin konusu olabilir. İtiraz yolu, bu kararlarda yanılma ve/veya hukuka 

aykırılık olduğu iddiasıyla ortaya çıkan yeni uyuşmazlığın, yargılama makamının 

kararından zarar gören kişi tarafından yüksek yetkili yargı mercii önüne getirilerek 

maddî ve hukukî incelemenin yapılmasını sağlayan yasa yoludur178. 

2. YARGILAMA HUKUKUNDA İTİRAZ 

A- MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA 

Medenî yargılamada itiraz, bir hakkın doğumuna engel olan veya o hakkı sona 

erdiren olgulardır. İtiraz olgusuyla (sözleşmenin yasanın ön gördüğü şekilde 

yapılmamış olması gibi) davacının iddia ettiği hakkın hiç doğmadığı veya itiraz 

olgusuyla (borcun ödenmiş olması gibi) yasaya uygun olarak doğan hakkın sona erdiği 

ileri sürülür. 

İtiraz, taraflarca ileri sürülebileceği gibi dava dosyasında böyle bir olgu 

belirlenirse hâkim tarafından kendiliğinden gözetilir. 

Maddî hukuka dayalı itirazların dışında usul hukukuna dayalı itirazlar da 

bulunmaktadır. Bunlar dava engellerine ilişkin itirazlar ile dava şartlarına ilişkin 

itirazlardır (HUMK m. 7, 23, 55, 107 ile İİK m. 69, 277 gibi). 

Dava şartları yargılama süresince var olmalıdır. Aksi halde dava kabul edilemez 

olduğundan reddedilir. Taraflar yargılamanın her aşamasında dava şartlarının 

oluşmadığına ilişkin itirazlarını ileri sürebilirler. Mahkeme de tarafların talebine bağlı 

olmaksızın yargılamanın her aşamasında dava şartlarını gözetir. Dava engellerinin 

varlığı halinde ise esasa girilmez. Ancak dava şartlarında olduğu gibi mahkeme dava 

engellerini kendiliğinden gözetmez. Tarafların dava engellerine ilişkin itirazda 

bulunması ve mahkemenin bu itirazı kabul etmesi gerekir. Ayrıca bu itirazların 

                                            
178  KANTAR, s. 348; EREM, Usul, n. 324; TOSUN, II, s. 187; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 

81.1; CİHAN-YENİSEY, s. 394; CENTEL-ZAFER, s. 591; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 700. 
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sunulması süreyle sınırlıdır. Taraflar dava engellerine ilişkin itirazlarını yargılamanın 

başında yapabilirler. Daha sonra yapılacak itirazlar mahkemece dikkate alınmaz179. 

Medenî yargılama hukukunda itiraz bir yasa yolu olmadığı gibi, itirazın konusu da 

bir hâkim kararı değildir. İtirazları inceleyen merci, yüksek yetkili mahkeme değil, 

esasa ilişkin yargılamanın yapıldığı mahkemedir. Özellikle maddî hukuka ilişkin 

itirazlarda, itiraz yargılaması yapılmaz; mahkeme bu itirazları son kararında 

cevaplandırır. Ceza yargılamasında itiraz incelemesi için yetkilinin başvurusu gerekli 

iken medenî yargılamada itiraz incelemesi mahkemece kendiliğinden de yapılabilir. 

Medenî yargılamada itiraz, son karardan sonra, temyiz incelemesi sırasında da ileri 

sürülebilecekken ceza yargılamasında itiraz başvurusu son karar aşamasından sonra 

yapılmaz. 

B- İDARÎ YARGILAMA HUKUKUNDA 

İdarî yargılamada itiraz, yasa yollarından biridir. Buna göre İYUK m. 45/1 

hükmünde sayılan uyuşmazlıklar hakkında idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde 

verdikleri kararlarla, BİMK m. 7 hükmünde sayılan uyuşmazlıklar hakkında idare ve 

vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri kararlara karşı yasalarda aksine hüküm 

olsa bile, kararı veren mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare 

mahkemesine itiraz edilebilir (İYUK m. 45/1, BİMK m. 8). 

Yasada “itiraz” olarak nitelendirilse de aslında bu yasa yolu bir tür temyizdir180. 

Çünkü yasaya göre itiraz yolu, temyiz yolunun usulüne tâbidir (İYUK m. 45/3) ve 

yasada sınırlı olarak sayılan son kararlara karşı başvuru yoludur (İYUK m. 45/1). 

İdarî yargılama hukukunda itiraz, kararın hem maddî hem hukukî yönden 

denetlenmesi ve kararı inceleyen yüksek yetkili mahkemenin bölge idare mahkemesi 

olması sebebiyle istinaf yoluna; yasa yolu incelemesi üzerine verilen kararın kesin 

olması sebebiyle temyiz yoluna benzer181. 

İtiraz yoluna başvuru süresi, kararın taraflara tebliğinden itibaren otuz gündür 

(İYUK m. 45/2). İtiraz yoluna başvuru ve usul, temyiz yolu gibidir (İYUK m. 45/3). 

İtiraz incelemesini yapacak merci, kararı veren makamın yargı çevresi içerisinde 

bulunduğu bölge idare mahkemesidir. İtiraz yargılaması kural olarak dosya üzerinde 

                                            
179  KURU, Baki-ARSLAN, Ramazan-YILMAZ, Ejder, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2002, s. 323; 

PEKCANITEZ-ATALAY-ÖZEKES, s. 256. 
180  GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref- TAN, Turgut, İdari Yargılama Hukuku, C. II, Ankara, 1999, s. 1059. 
181  GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref-DİNÇER, Güven, İdari Yargılama Usulü, Ankara, 1999, s. 875. 
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yapılır. Bölge idare mahkemesi gerekli inceleme ve araştırmayı kendisi yapar ve 

uyuşmazlık hakkında kararı kendisi verir (İYUK m. 45/4). 

İtiraz başvurusu kararın yürürlüğünü durdurmaz. Bölge idare mahkemesinin itiraz 

incelemesi sonucu verdiği karar kesindir (İYUK m. 45/5). Ancak bu karara karşı 

yargılamanın yenilenmesi (İYUK m. 53/1) ve karar düzeltme (İYUK m. 54/1) yollarına 

başvurulabilir. 

İdarî yargılamada son kararlara karşı başvurulan bir yasa yolu olan itiraz, bu 

özelliği ile ceza yargılanmasındaki itiraz yolundan ayrılır. Ancak büyük ölçüde istinaf 

yoluna benzerlik gösterdiği söylenebilir (m. 272 vd.). 

C- CEZA YARGILAMASI HUKUKUNDA 

1) CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNDA 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda itiraz kavramı sadece olağan 

yasa yolu olarak değil, karşı koyma anlamında da (CMUK m. 90, 266/4, 313/1, 321/1, 

335/1) kullanılmıştır. Yasa yolu olmayan kurumlar için de (CMUK m. 165, 322 ve 388) 

itiraz kavramı tercih edilmiştir. Bu tutum, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda da 

(m. 67/5, 142/5, 173, 201 ve 308) devam etmiştir. Oysa itiraz, usul yasasında sadece 

olağan yasa yolu olarak kullanılmalıydı182. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 315. maddesine göre ceza mahkemesinin, 

temyiz isteminin reddi kararının (CMUKT m. 327) itiraz yasa yolunun konusu olduğu 

ve inceleme merciinin, Yargıtay’ın temyiz incelemesini yapmaya yetkili dairesi olduğu 

öğreti183 ve yerleşmiş yargı kararlarında184 savunulmaktaydı. Bu görüşün dayanağı, 

                                            
182  TOSUN, II, s. 187; EREM, Usul, n. 324; YÜCE, Kanun Yolları, n. 85. 
183  TOSUN, II, s. 189; MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1075; ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu, C. III, Ankara, 1981, s. 115; KUNTER-YENİSEY, II, n. 61.11; ASLAN, M. Metin, 
“Ceza Muhakemeleri Usul Kanununda İtiraz Bahsini İçeren ve Uygulamada İtiraz Üzerine 
İnceleme”, AD, 1983, S. 6, s. 1079; KARADAYI, İsmet, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve 
Tatbikatta İtiraz, Çorum, 1959, s. 36 vd. 

184  “Temyiz davası son kararı vermiş olan mahkemede açılmakta ve CMUY.nın 316/5. maddesi uyarınca 
bu davanın "kabule şayan" olup olmadığı bu mahkeme tarafından duruşma açılmaksızın 
incelenmektedir. Yerel Mahkemece, temyiz isteminin yasal süre içinde yapılıp yapılmadığının, son 
kararın temyiz edilebilecek bir karar olup olmadığının, temyiz davası açanın bu davayı açmaya hakkı 
bulunup bulunmadığının incelenip, bu noktalardan birinin olumsuz olması halinde "kabule şayan 
olmama" kararı ile temyiz istemi reddedilecektir. Temyiz istemi reddedilen taraf CMUY.nın 315/2. 
maddesi uyarınca bu karara karşı Yargıtay'a başvurarak bu konuda bir karar verilmesini 
isteyebilecektir. Bu başvuru, niteliği itibariyle bir itirazdır ve inceleme yeri Yargıtay'dır. Bu tali dava 
kanunda belirtilmemiş olmasın rağmen olağan kanun yollarından biri olan itiraz davasıdır. Diğer 
itirazlardan farkı, inceleyen makam bakımındandır. CMUY.nın 299. maddesinde yazılı, genel olarak 
itirazı incelemeye yetkili merciler dışında 315/2. maddenin verdiği yetkiye dayanılarak doğrudan 



 62 

kaynak usul yasasının da bu yasa yolunu acele itiraz olarak belirlemesiydi185. Ancak 

Alman Ceza Muhakemesi Kanununda kural olarak mahkeme makamının bütün ara 

kararları itiraz konusu olabilir (StPO m. 304/1, 346/1). Temyiz başvurusunun esas 

mahkemesince reddedilmesi üzerine -acele itiraz usulüne uygun olarak- taraflar bir hafta 

içinde kararın temyiz mahkemesine gönderilmesini ister. Esas mahkemesi bu 

başvurudan sonra önceki kararını değiştiremez (StPO m. 346/2). Oysa mahkemenin 

temyiz isteminin reddi kararının itiraz yoluna konu olacağına ilişkin Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununda açık hüküm bulunmamaktaydı. 

İtiraz kavramının kullanıldığı bir diğer kurum sulh ceza hâkiminin ceza 

kararnamesiydi (CMUK m. 388). Burada da itiraz bir yasa yolu değil, yasal imkândır. 

Çünkü ceza kararnamesi niteliği itibariyle bir son karardır. Ayrıca itiraz yargılaması da 

yüksek yetkili yargı merciince değil, kararı veren yargılama makamı tarafından 

yapılır186. 

Kaynak Alman Ceza Muhakemesi Kanunu buna doğru bir deyişle “duruşma 

isteği” veya “karşı koyma” kavramlarını kullanmıştır187. 

Hâkim ceza kararnamesi ile sanığın yokluğunda dosya üzerinde ceza içeren bir 

karar vermektedir. Sanık bu karara itiraz etmeyerek onu kesinleştirebilir veya bu yönde 

bir başvuru ile kararın kesinleşmesini önleyerek oturum yapılmasını sağlayabilir.  

Yüksek mahkeme kararlarında188  ve  Adalet Bakanlığının görüşlerinde189 ceza 

kararnamesine itirazın yasa yolu niteliğinde olduğu savunulmaktaydı. 

                                                                                                                                

Yargıtay'ca başvurulabilmesi, itirazı inceleme merciinin Yargıtay olması, bu davaya temyiz davası 
mahiyeti veremeyecektir. Ayrıca, CMUY.nın 297/1. maddesine göre "duruşmaya ilişkin olmayan 
hakimlik kararları aleyhine itiraz olunabilir." CMUY.nın 315/1. maddesi uyarınca yerel Mahkemece 
verilen kararlar da, "duruşmaya ilişkin olmadığından" itiraz yolu açık kararlardandır. Ret kararını 
inceleyen Yargıtay'ın bu konuda verdiği karara karşı ilgilinin itiraz hakkı yoktur. CMUY.nın 303. 
maddesi gereğince, "itiraz üzerine verilen kararlar kesindir" ve 302/D-son maddesi gereğince de 
"itiraz varit görüldüğünde inceleyen merci aynı zamanda itiraz konusu olan mesele hakkında da karar 
verecektir." Talebin haklı bulunarak ilk mahkemenin verdiği ret kararının kaldırılması halinde de 
mahkeme, vermiş olduğu ret kararında direnemez ve Yargıtay’ın vermiş olduğu "temyiz isteğinin 
reddi kararının kaldırılması kararı" uyulması  mecburi olan kararlardandır.”, CGK, 21.10.1997 tarih 
ve 205 sayılı kararı. 

185  İÇEL-YENİSEY, s. 1326. 
186  KANTAR, s. 348; TOSUN, II, s. 187; KUNTER-YENİSEY, II, n. 50.5; YÜCE, Kanun Yolları, n. 9. 
187  GRAUHAN H. Firedrich, “Alman Ceza Muhakemesi Kanununda 1975 Yılında Yapılan 

Değişiklikler”, İÜHFD, 1975, S. 41, s. 400; KANTAR, s. 201; BENGÜ, Cemil Halit, “Sulh 
Hakiminin Ceza Kararnamesi”, AD, 1945, S. 3, s. 199. 

188  “... maznunun itirazı 391. maddeye göre reddedilecek ve bu ret itirazın reddi kararı mahiyetinde 
olacak ve 303. maddeye göre kat’i mahiyet arz edecektir.”, CGK, 14.15.1951 tarih ve 74 sayılı 
kararı; “Ceza kararnamesi ile kurulan hükmün temyiz kabiliyeti bulunmadığından sanık tarafından 
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Oysa ceza kararnamesine itiraz, bir yasa yolu değil yasal imkândır190. Çünkü bu 

iki kurum bir çok yönü ile birbirinden farklıdır. Her şeyden önce yasa yolu olan itiraz 

yargılaması yüksek yetkili mercii tarafından yapılırken ceza kararnamesine karşı 

başvuru halinde ise inceleme bu kararı veren makamca yapılır. Yasa yolu olan itirazda 

başvuran, yanlış ve hukuka aykırı kararın yeniden incelenmesini ister191. Ceza 

kararnamesine karşı yapılan başvuruda itirazın sebebi daha çok savunma hakkının 

kullanılması istemidir192. Acele itiraz başvurusu bir haftalık süreye bağlı iken ceza 

kararnamesine itiraz başvurusu sekiz günle sınırlandırılmıştır193. Yasa yolu olan itiraz 

yargılamasında verilen kararlar kesindir (CMUK m. 303). Oysa ceza kararnamesine 

itiraz üzerine yapılan yargılama sonrasında verilen karara karşı yasa yollarına 

gidilebilir. Son olarak ceza kararnamesine itiraz bölünemezken yasa yolu olan itirazda 

kısmi itiraz mümkündür194. 

                                                                                                                                

yapılan temyiz inceleme isteğinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca reddine…”, 10. CD, 11.6.2001 
tarih ve 18228 sayılı kararı; “Sanık hakkında düzenlenen ceza kararnamesi aleyhine itiraz yolunun 
açık olması ceza kararnamesi ile hafif para cezasına hükmedilmesi karşısında itirazın CMUK’un 
390/3. maddesi yolu ile anılan kanunun 301, 302 ve 303. maddeleri uyarınca mahallinde asliye ceza 
mahkemesince incelenmesinin gerekmesi ve CMUK’un 293. maddesi dikkate alınarak sanığın itiraz 
niteliğindeki başvurusu incelenmek üzere dosyanın mahalline iadesi...”, 2. CD, 19.9.2001 tarih ve 
16102 sayılı kararı;  “Sulh ceza mahkemesince verilen ceza kararnamesine itiraz üzerine Asliye ceza 
mahkemesinin vermiş olduğu itirazın reddine mütedair karar CMUK’un 303. maddesi gereğince 
kesin olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından... reddine…”, 2. CD, 1.6.2001 tarih ve 10263 sayılı 
kararı; “…cezası ve müsadereye hükmedilmesine göre yapılan itirazın CMUK'nun 390/3.maddesi 
uyarınca aynı Kanunun 301, 302 ve 303.maddeleri hükümleri çerçevesinde Asliye Ceza 
Mahkemesince incelenerek sonuçlandırılması zorunluluğuna, bu bağlamda itirazın haksızlığı halinde 
verilecek ret kararı yada itirazın haklı bulunması halinde ise CMUK'nun 302/2.maddesi uyarınca 
bunu inceleyen merci olan Asliye Ceza Mahkemesinin işin esası hakkında da karar vermesi gerekip, 
bu şekilde itiraz üzerine verilen kararların aynı Kanunun 303/1.maddesi uyarınca kesin nitelikte 
olduğu dikkate alındığında; yapılan itiraz üzerine Kozan Asliye Ceza Mahkemesince başvuru haklı 
bulunduğuna göre, bu mahkemenin CMUK'nun 302/2.maddesi uyarınca itirazı tetkik eden merci 
olarak müteakip işlemleri mahallinde tamamlaması mümkün görülmüştür.”, 2. CD, 30.5.2001 tarih 
ve 10063 sayılı kararı. 

189  “CMUK’un 386. maddesine tevfikan sulh yargıçlarına verilen ceza kararnameleri davanın esasına 
taalluk ettiği cihetle bu kararlar aleyhine itiraz edilmek icap eder. Şu kadar ki, muayyen bir hadde 
kadar cezayı mucip kabahatlere münhasır olmak üzere hususi fasılda tedvin edilmiş olan bu hususi 
usuli muhakemede kanun istisnaen mevridine hasrı icap edeceğinden Cumhuriyet  savcıları ancak 
Yargıtay  yolu açık olan ceza kararnameleri aleyhine umumi hükümler dairesinde Yargıtay yoluna 
başvurabilirler. Keyfiyet mütalaatten bildirilir.”, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 
14.10.1941 tarih ve 432 sayılı görüşü. 

190  KUNTER-YENİSEY, II, s. 747; YURTCAN, Yargılama, s. 622; ÖNDER, s. 136; GÜRELLİ, 
Nevzat, “İtiraz”, İÜCHKE, Ceza Adaleti Reformu İlkeleri Sempozyumu, İstanbul, 1973, s. 78; 
YÜCE, Kanun Yolları, s. 51; KARAGÜLMEZ, Ali, Ceza Kararnamesi ve Önödeme, Ankara, 2002, 
s. 219.  

191  GÜLER-TAŞDEMİR, s. 793. 
192  BENGÜ, s. 198. 
193  YENİSEY, Muhakeme, s. 179; ÜNVER, s. 19. 
194  ÖNDER, s. 139. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, “itiraz” ve “acele itiraz” yolundan söz 

etmesine karşın195, bu konuda sistematik bir ayrım yapmamıştı. Yasa, sadece acele 

itiraza uygulanacak hükümlerini ayrı bir maddede düzenlemiş (CMUK m. 304); bu 

istisnalar dışında itiraz yolu hakkındaki genel hükümlerin her iki itiraz çeşidine de 

uygulanmasını öngörmüştü196. 

Adi itiraz ile acele itiraz arasındaki en belirgin fark, başvuru süresi ile itiraz 

konusu kararın, kararı veren makam tarafından değiştirilebilirliği konusundaydı. 

a) Adi İtiraz 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu bu terimi kullanmamış, “itiraz” kavramını 

tercih etmişti (Karş. CMUKT m. 297). Öğretide “adi itiraz” kavramı üzerinde büyük 

ölçüde görüş birliği vardı197. Ancak “süresiz itiraz”, “basit itiraz”, “olağan itiraz” gibi 

kavramların kullanıldığı da görülmekteydi198. 

Kural, itirazın adi olmasıydı. Yasada açıkça acele itiraz yolu öngörülmemişse 

bütün hâkimlik kararlarına ve itiraz edilebilen mahkeme kararlarına karşı 

başvurulabilecek yasa yolu adi itirazdı. 

Yasada açıkça acele itiraz konusu olduğu belirtilenlerin dışında bütün hâkimlik 

kararlarına karşı adi itiraz yoluna başvurulabilmekteydi. Mahkeme kararlarına itiraz 

istisna olduğundan yasa bunları açıkça saymıştı. Acele itiraz konusu olduğu ayrıca 

belirtilmediğinden adi itiraz konusu mahkeme kararları: Tutuklamaya ve tutukluluğun 

devamına ilişkin kararlar, elkoymaya ilişkin kararlar ve üçüncü kişilere (tanık, bilirkişi 

gibi) ilişkin kararlardı (CMUK m. 298/2). 

Adi itiraz için başvuru süresi öngörülmemişti. Karar etkili olduğu sürece her 

zaman adi itiraz yoluna gidilebilmekteydi. Karar geri alınmış veya ortadan kaldırılmışsa 

yada bir başka kararla hükmünü kaybetmişse, itiraz edilebilirliğini ve etkisini de 

                                            
195  “CMUK’ndaki kanun yollarından olan acele itirazın istisna teşkil edip bunların yasada tahdidi surette 

gösterilmiş olmasına başka bir ifade ile aleyhlerine acele itiraz yapılabileceği kanunda yazılı kararlar 
haricinde kalan ve hilafına sarahat bulunmayan kararlara karşı adi itiraz yoluna başvurulabileceğine 
bunun içinde bir süre söz konusu olmamasına, itiraza konu teşkil eden Sulh Ceza Mahkemesi 
kararının da acele itiraza tabi olduğu hususunda yasada bir hüküm bulunmamasına göre mahalli 
Cumhuriyet Savcısının talebinin süre yönünden reddi yasaya aykırı…”, 8. CD, 27.1.1988 tarih ve 
578 sayılı kararı. 

196  KUNTER-YENİSEY, II, n. 59.4. 
197  KUNTER-YENİSEY, II, s. 1064; KANTAR, s. 350; EREM, Usul, n. 327; SOYASLAN, s. 427; 

CENTEL-ZAFER, s. 593. 
198  YURTCAN, Yargılama, s. 706; TOSUN, II, s. 192. 
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yitirirdi. Yine hazırlık soruşturması sırasında verilen bir karara son soruşturma 

sırasında; son soruşturma sırasında verilen karara karşı da son karar aşamasından sonra 

itiraz edilememekteydi199. 

Yasa koyucu başvuruyu bir süreyle sınırlandırarak, ilgililerin bu süreyi 

kaçırmaları durumunda itiraz başvurusunda bulunma haklarını kaybetmelerini 

istememişti. Çünkü adi itiraza konu kararlar ağırlıklı olarak tarafların malvarlığı 

(elkoyma kararı gibi) ve şahıs varlığı (tutuklama kararı gibi) haklarıyla ilgiliydi200. 

Adi itirazı acele itirazdan ayıran bir diğer fark, adi itirazda kararı veren makamın, 

verdiği kararı değiştirebilmesiydi. Başvuru, kararı veren makama yapılmışsa (acele 

hallerde başvuru inceleme merciine de yapılabilir) kararını yanlış ve hukuka aykırı 

bulan yargılama makamı onu düzeltebilmekteydi. Aksi halde kararına karşı itiraz yoluna 

başvurulan makam, başvurunun yapılmasını izleyen üç gün içerisinde itirazı 

inceleyecek mercie göndermek zorundaydı (CMUK m. 299/4). Söz konusu makam 

kararının hukuka uygun olduğunu ileri sürerek başvuruyu reddedemez yada başvuruyu 

haklı bulduğu halde kararın mercice verilmesi yönünde karar veremezdi. Bu durum, 

kararının gerekçesinden anlaşılacaktır. Yasa koyucu adi itiraz konusu kararın, bu kararı 

veren makamca düzeltilebilmesi imkânını tanımakla merciin yükü hafifletmek ve 

itirazın kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak istemiştir. 

b) Acele İtiraz 

İtirazın diğer çeşidi olan “acele itiraz”a, öğretide “süreli itiraz”, “olağanüstü 

itiraz” da denmekteydi201. CMUK ve CMUKT ise “acele itiraz” kavramını kullanmıştır 

(CMUK m. 304, CMUKT m. 29/1, 302). 

Acele itiraz yargılamasının konusu olan kararlar yasada sınırlı olarak sayılmıştı. 

İtirazın acele olması için, bu niteliğinin yasada açıkça belirtilmesi gerekliydi. Acele 

itiraza konu olan hâkimlik kararları, hâkimin reddi isteminin reddi kararı (CMUK m. 

27/1), eski hale getirme isteminin reddi kararı (CMUK m. 43/2), teminatın hazineye 

gelir kaydedilmesi kararı (CMUK m. 122/1), dosya üzerinde verilen müsadere kararı 

                                            
199  KANTAR, s. 351; TOSUN, II, s. 193; EREM, Usul, n. 327; ÖZTÜRK, Bahri-ÖZBEK, V. Özer-

ERDEM, M. Ruhan, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, 2004, n. 921; CENTEL-
ZAFER, s. 593; AKTAŞ, s. 86. ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında 
İtiraz Üzerine Bir İnceleme”, AD, 1971, S. 1, s. 68. 

200  YÜCE, Kanun Yolları, n. 92. 
201  TOSUN, II, s. 192. 
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(CMUK m. 392/2), cürüm uydurma ve iftira suçlarının yargılama giderleri ile ilgili 

kararlardır (CMUK m. 411/3). İtiraz edilebilen mahkeme kararları ise gözlem altına 

alma kararı (CMUK m. 74/3), madde bakımından yetkisizlik kararı (CMUK m. 263/2), 

tutuklama kararına itiraz üzerine merciin verdiği tutuklama kararı (CMUK m. 303), 

yargılamanın yenilenmesi istemiyle ilgili kararlar (CMUK m. 340) ve infaz 

muhakemesi sonucu verilecek kararlardı (CMUK m. 405). 

Acele itiraz hakkında yasanın 304. maddedeki istisnalar dışında genel hüküm 

niteliğinde olan adi itiraza ilişkin kurallar uygulanmaktaydı. 

Acele itirazın ayırt edici en önemli özelliği başvurunun süreyle sınırlı olmasıydı. 

İtiraz yoluna başvurma yetkisine sahip olanlar, kararı öğrendikleri günden başlayarak 

bir hafta içinde başvurularını yapmalı idiler (CMUK m. 304/2). Bu süre kararın tefhim 

(CMUK m. 33/1) veya tebliğinden (CMUK m. 33/2) itibaren başmaktaydı. 

Başvuru, kararı veren makama yapılmışsa, başvuru hemen202 itirazı inceleyecek 

mercie gönderilir (CMUK m. 304/4, CMUKT m. 298/2), yargılama makamı kararını 

değiştiremezdi (CMUKT m. 302/son). 

2) CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU TASARISINDA 

Tasarıda da itiraz yolu “itiraz” ve “acele itiraz” olmak üzere ikiye ayrılmış, ayrım 

belirginleştirilmişti (CMUKT m. 297). Her iki itiraz için ortak hükümler yasanın 298 ila 

301. maddelerinde, acele itiraza ilişkin hükümlerse 302. maddede düzenlenmişti. Oysa 

CMUK Öntasarısında (CMUKÖ) bu ikili ayrım yoktu. Buna göre itiraz edilebilen 

hâkimlik ve mahkeme makamı kararları sınırlı olarak sayılmış (CMUKÖ m. 292) ve 

itiraz başvurusu yedi günle sınırlandırılmıştı (CMUKÖ m. 293/1). 

Tasarıda adi itiraz başvurusu için yedi günlük süre öngörülmüştür (CMUKT m. 

298/1). Acele itiraz için öngörülen süreyi CMUKT üç güne indirmiştir (CMUKT m. 

302). 

Ceza Muhakemesi Kanununun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun aksine 

Tasarıda adi itiraz konusu hâkimlik ve mahkeme kararları sınırlı olarak sayılmıştır. 

Çağrıya uymayan tanık ve bilirkişi hakkında ceza kararı (CMUKT m. 46, 64), tanık ve 

bilirkişinin görevden ve yeminden sebepsiz çekilmesi halinde ceza kararı (CMUKT m. 

62, 64), şüpheli veya sanığın beden muayenesi kararı (CMUKT m. 78), elkoyma kararı 

                                            
202  Karş. KARADAYI, İtiraz, s. 52. 
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(CMUKT m. 95), şüpheli, sanık, mağdur veya üçüncü kişilerden suç nedeniyle alınmış 

şeylerin, soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması 

durumunda geri verilmesi kararı (CMUKT m. 106), bilgisayarlarda, bilgisayar 

programlarında ve kütüklerde arama, kopyalama ve geçici elkoyma kararı (CMUKT m. 

110), adlî kontrol kararının kaldırılması kararı (CMUKT m. 114), tutuklama kararı 

(CMUKT m. 120), salıverme isteminin reddi kararı (CMUKT m. 123), tazminat 

talebinin reddi kararı (CMUKT m. 142), iddianamenin iadesi ve reddi kararı (CMUKT 

m. 179), duruşmanın sonlandırılması kararı (CMUKT m. 232), hükmün geri bırakılması 

kararı (CMUKT m. 233), kapatma kararı (CMUKT m. 281), tespit, arama, elkoyma 

kararları (CMUKT m. 283) ve tedbir kararı (CMUKT m. 287) Tasarıda sayılan adi itiraz 

konusu hâkimlik ve mahkeme kararlarıdır. 

Tasarıda acele itiraz yargılaması konusu olan kararlar ise görevsizlik kararı 

(CMUKT m. 6), hâkimin reddi isteminin reddi kararı (CMUKT m. 29), eski hale 

getirme isteminin reddi kararı (CMUKT m. 44), gözlem altına alma kararı (CMUKT m. 

77), müsadere kararı (CMUKT m. 277), suç uydurma ve iftira suçlarına ilişkin 

yargılama giderlerine ilişkin kararlar (CMUKT m. 382), şartla salıverme kararı 

(CMUKT m. 369), infaza ilişkin kararlar (CMUKT m. 368) ve yargılamanın 

yenilenmesine ilişkin kararlardır (CMUKT m. 356). 

3) CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA 

Ceza yargılamasında itiraz, yasa yollarından biridir. Yargılama makamının bazı 

ara kararlarının yüksek yetkili yargı merciince, karardan zarar gördüğünü iddia eden 

ilgilinin başvurusu üzerine maddî ve hukukî yönden yeniden incelenmesidir. İtiraz 

yargılamasının konusu, kesinleşmemiş yargılama makamı kararları olduğundan, olağan 

yasa yollarındandır. 

İtiraz yoluna ilişkin genel hükümler ve yargılama yöntemi, 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun yasa yollarını düzenleyen altıncı kitabının ikinci kısmında; 

267 ila 271. maddeler arasında düzenlenmiştir. İtiraz konusu olan yargı kararları ise 

yasada dağınık olarak düzenlenmiştir. 

Savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı, suçtan zarar gören 

kişinin, savcının bulunduğu yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesine en yakın ağır 

ceza mahkemesi başkanına yaptığı başvuru, Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz olarak 
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adlandırılmıştır (m. 173/1). Oysa bu bir yasa yolu değil, suçtan zarar gören kişiye 

tanınan yasal imkândır. Çünkü itiraz konusu karar yargılama makamının kararı değil, 

savcının adlî işlemidir. Bu sebeple kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı 

yapılan başvurunun itiraz değil, savcının kararının adlî yönden denetimini sağlayan bir 

yasal imkân olduğu düşüncesindeyiz203. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Yargıtay ceza dairelerinin kararlarına karşı 

Ceza Genel Kuruluna başvurma yetkisi de yasamızda itiraz olarak tanımlanmıştır (m. 

308). Oysa Başsavcının bu başvurusu, olağanüstü yasa yolu niteliğindedir. İtirazın 

konusu karar ise, ceza dairelerinin temyiz yargılaması sonucu verdikleri kararlardır204. 

Yasa yolu başvurusunun reddi, Ceza Muhakemesi Kanununun 276/2 ve 296/2. 

maddelerinde düzenlenmiştir. İstinaf ve temyiz başvurusunun reddi kararının 

tebliğinden itibaren ilgililer yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden yada 

Yargıtay’dan bu konuda bir karar vermesini isteyebilirler. Ceza Muhakemesi 

Kanununun 267. maddesine göre mahkeme kararlarının itiraz konusu olması için bunun 

açıkça yasada belirtilmesi gerekir ki 276/2 ve 296/2. madde metninde böyle bir açıklık 

yoktur. Ayrıca ilk derece ceza mahkemeleri için BAM ve BAM için Yargıtay, 268/3. 

maddede sayılan inceleme mercilerinden biri değildir. Bu sebeple ilk derece ceza 

mahkemesinin istinaf ve temyiz talebinin reddi kararı ile bölge adliye mahkemesinin 

temyiz talebinin reddi kararına karşı başvurunun itiraz değil, bu kararların hukuka 

uygunluğunun denetimini sağlayan yasal imkân olduğu düşüncesindeyiz205. 

Yasa koyucu itiraz kavramının kullanımında ve ona yüklenen anlamlar konusunda 

özenli davranmamıştır. Bu özensizlik itiraz yolunun kapsamı konusunda bulunan görüş 

ayrılıklarının temel sebebidir. 

3. KONUSU VE NİTELİĞİ 

A- KONUSU 

İtiraz yolu yargılamasının konusu olan karalar, hâkimlik makamı kararlarıdır (m. 

267). Yasadan (m. 267) kaynaklanan kimi istisnai durumlarda (m. 5/2 ve 18/3 gibi), 

mahkeme kararları da itiraz incelemesinin konusu olabilir. 

                                            
203  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 65.3; YURTCAN, Yargılama, s. 602; ÖZTÜRK, Muhakeme, 

2004, n. 255, dpn.: 205; SOYASLAN, s. 423; GÜRELLİ, Sempozyum, s. 75. 
204  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 88.1; CENTEL-ZAFER, s. 604. 
205  YÜCE, Kanun Yolları, n. 102. Karşı görüş için bkz.: KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 83.11. 
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Kural olarak bütün hâkimlik kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Ayrık 

durumlar yasada açıkça belirtilmelidir (m. 28, 42/2 gibi). Diğer bir deyişle yasada kesin 

oldukları belirtilmeyen bütün hâkimlik makamı kararlarına itiraz edilebilir. CMUK 

Tasarısında, kaynak Alman Ceza Yargılaması sistemine uygun olarak itiraz edilebilen 

hâkimlik kararları sınırlı olarak sayma yoluna gidilmiştir (CMUKT m. 297). Buna göre 

hâkimlik kararına itiraz edilebilmesi için yasanın bu yolu açmış olması gerekir206. Bu 

yönüyle Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun yöntemini 

sürdürmüştür. 

5271 Sayılı Yasanın benimsediği bu yöntemin, kararlardaki hukuka aykırılıkların 

giderilerek maddî gerçekliğe ulaşılmasına önem verdiği; sayma yöntemininse 

yargılamanın çabuklaştırılmasına öncelik tanıdığı savunulmuştur207. Bu yöntemlerden 

hangisinin benimseneceği yasa koyucunun tercihidir. Her halde itiraz konusu kararların 

yasada açıkça belirlenmesinde, uygulamadaki ayrılıkların sonlandırılması bakımından 

fayda vardır. Hangi kararın hâkimlik veya mahkeme kararı olduğu ve itiraz edilip 

edilemeyeceği tartışması öğreti ve uygulamada halen önemli bir yer işgal etmektedir. 

Yasadaki açıklığın, yargıdaki çelişkiyi gidereceği ve yargılamayı hızlandıracağı 

şüphesizdir. 

CMK, itiraz konusu kararları veren yargı makamını yada kesin olan hâkimlik 

kararlarını belirtmek yerine, kararın düzenlendiği maddede, itiraz edilebilirliği açıklama 

yolunu seçmiştir. Oysa CMUK Tasarısında, yasanın açıkça öngördüğü hallerde 

hâkimlik kararlarına itiraz edilebileceğine ilişkin genel kural konulmuş (CMUKT m. 

297); ardından hâkimlik kararının düzenlendiği maddelerde (CMUKT m. 6/2 ve 29/1 

gibi), itiraz yolunun açık olup olmadığı belirtilmişti. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ise itiraz konusu kararları veren hâkimlik 

makamlarını sayma yoluna gidilmişti. Yasada sayılan hâkimlik makamları, naip üye, 

istinabe olunan hâkimlik, asliye ceza mahkemesi başkanlığı ve üye hâkimliği208 ile sulh 

ceza hâkimliğiydi. Maddede ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve üye hâkimliğinden söz 

edilmemesinin sebebi, ağır ceza mahkemesinin, asliye ceza mahkemesinin bir dairesi 

                                            
206  25.10.1963 tarih ve 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu da aynı 

yolu benimsemiştir (m. 202). 
207  GÜRELLİ, Sempozyum, s. 66. 
208  4.11.2004 tarih ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanununun 12. maddesiyle yürürlükten kaldırılan 825 Sayılı Yasa uyarınca asliye ceza 
mahkemelerinin ağır ceza işlerine bakan dairelerinin kuruldan oluşacağı düzenlenerek asliye ceza 
mahkemelerinin tek yargıçlı olacağı örtülü olarak kabul edilmiştir. 
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olmasıdır209. Öte yandan naip üye ve istinabe olunan hâkimin, duruşmaya ilişkin olsun-

olmasın bütün kararlarının, bunların tabiî hâkim olmamaları (AY m. 37/2) sebebiyle ve 

kişi haklarının korunması için denetlenmesi gerektiğinden, itiraz konusu olduğu 

savunulmuştur210. Oysa istinabe olunan hâkim ve naip üye mahkeme kararı vermez. 

Maddede anlatılmak istenen, onların bütün kararlarıydı211. 

Hâkimlik kararlarına karşı temyiz yoluna gidilmez. Aksi halde hâkimlik kararının 

Yüksek Mahkemece incelenmesi süreci yargılamayı içinden çıkılmaz hale sokacaktır. 

Ancak yargı yolunun tamamen kapatılması, maddî gerçekliğe ulaşılmasını 

güçleştirecek, tarafların hak ve özgürlükleri açısından onarılması imkânsız zararlar 

verebilecektir. Yasa koyucu hâkimlik makamı kararlarına karşı itiraz yolunu bu sebeple 

düzenlemiştir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hâkimlik kararlarına itirazı düzenleyen 

297. maddesinde, “…duruşmaya ilişkin olmayan kararları…” ifadesi kullanılmaktaydı. 

Duruşmaya ilişkin kararlar (duruşmada verilen kararlar), çoğunlukla mahkeme 

kararıdır. Madde hükmü yalnızca duruşmaya ilişkin olmayan (dosya üzerinde verilen) 

kararların itiraz konusu olacağı yorumuna sebep olmuştu212. Uygulamada da itiraz 

edilebilen hâkimlik kararları, kararın duruşmada verilmesi ölçütüne göre 

belirlenmekteydi213. Oysa maddenin bu ifadesinden anlaşılması gereken, yargılama 

                                            
209  KUNTER, Nurullah-YENİSEY, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku, C. I, İstanbul, 2002, s. 1061. 

“CMUK’nun 299. maddesi hükmü uyarınca Ağır Ceza Mahkemelerinden itiraz yolu açık olmak 
üzere verilen kararların inceleme yeri en yakın Ağır Ceza Mahkemesi olduğunda kuşku 
yoktur…CMUK’ nın 297. maddesine göre yasada aksi yazılı olmadıkça duruşmaya taalluk etmeyen 
kararlara karşı itiraz yolu açık bulunmaktadır. 825 sayılı TCK’ nun yürürlüğü konulmasına ilişkin 
yasanın 25 ve onu izleyen maddeleri de göz önüne alındığında Ağır Ceza Mahkemelerinin CMUK’ 
nun 297. maddesinde sayılan mahkemeler dışında kaldığı biçiminde bir yorum yapılamaz. Ağır Ceza 
Mahkemelerinden duruşmayla ilgili olmaksızın verilen kararlara karşı da itiraz yolu açıktır.”, 8. CD, 
11.2.1983 tarih ve 116/398 sayılı kararı. 

210  EREM, Şerh, s. 658; BARDAK, Cengiz, Ceza Davalarında Soruşturma Duruşma ve Kanunyolları, 
Ankara, 1999, s. 749; YÜCE, Kanun Yolları, n. 107; AKTAŞ, s. 82; ASLAN, s. 1074; BİLECEN, 
Necmettin, Ceza Davalarında Usul ve Tatbikat, Ankara, 1982, s. 521. “CMUK’nun 297. maddesinin 
açık hükmüne göre Sorgu Hakiminin -yasada aksi yazılı olmayan- tüm kararlarına itiraz edebileceği, 
"sanığın salıverilmesine" ilişkin karara itirazı önleyen bir hüküm bulunmadığı anılan kararın, 
CMUK’nun 298. maddesinde tanımlanan "mahkeme kararı" niteliğini ve taşımadığı ve Asliye Ceza 
Hakimliğinin "yeniden tutuklama" kararına yönelik itirazın esastan incelenmesi gerektiği 
düşünülmeyerek yazılı şekilde ve gerekçeyle karar verilmesi, yasaya aykırı…”, 5. CD, 23.2.1983 
tarih ve 604 sayılı kararı. 

211  Bkz.: 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 297. madde gerekçesi. 
212  YÜCE, Kanun Yolları, s. 63; ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “CMUK 297. Maddesindeki Noksanlık 

Tamamlanmalı ve 305. Maddesinin Son Fıkrası Kaldırılmalıdır”, AD, 1973, S. 9, s. 740 vd.; 
AYGÜN, A. Nevzat, “İtiraz”, AD, 1986, S. 2, s. 41. 

213  MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1073; SAVAŞ-MOLLAMAHMUTOĞLU, II, s. 1503. “CMUK’un 297. 
maddesi hükmü uyarınca yasada aksi yazılı olmadıkça duruşma ile ilgili bulunmayan kararlara karşı 
itiraz yolu açık bulunmaktadır.”, 8. CD, 14.4.1983 tarih ve 1122 sayılı kararı; “... sulh ceza 
mahkemesinin sanık hakkında duruşmalı inceleme yaparak karar verilmesi gerektiği gibi verilen 
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makamının duruşmada verdiklerinin dışındaki bütün kararlarının, hâkimlik makamı 

kararı yani toplu mahkemelerde kurul tarafından verilmesi gerekmeyen kararlar olduğu 

idi214. 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun uyarınca 

infaz hâkimliğinin verdiği kararlar da itiraz yoluna konu hâkim kararlarındandır. 

16.5.2001 tarih ve 4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile ceza infaz kurumları ve 

tutukevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında yapılan işlemler veya bunlarla 

ilgili faaliyetlere yönelik şikayetleri incelemek, karara bağlamak ve kanunlarla verilen 

diğer görevleri yerine getirmek için infaz hâkimlikleri kurulmuştur (İHK m. 1). 

5275 Sayılı Yasanın 37 vd. maddeleri uyarınca, tutuklu ve hükümlüler hakkında 

uygulanan disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı yapılan itirazlar, İnfaz Hâkimliği 

Kanunu hükümleri uyarınca infaz mahkemeleri tarafından incelenir (CGTİHK m. 52). 

5237 Sayılı Yasanın 220 ile aynı yasanın 312 ila 316. maddelerinde tanımlanan 

suçlardan mahkum olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi, konusu suç teşkil eden 

eylemler işlendiğine, infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü 

veya diğer suç örgütleri ile üyelerinin örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine 

ilişkin bulgu ve belgeler elde edilmesi halinde, savcının istemi üzerine infaz hâkimi, 

hükümlünün avukatında bulunan belgelerin kısmen veya tamamen iadesine karar 

verebilir (CGTİHK m. 59/4). 

İnfaz hâkiminin bu kararlarına karşı tutuklu veya hükümlü ile savcı, itiraz yoluna 

başvurabilir (İHK m. 6). İnfaz hâkimliği, asliye ceza hâkimliği derecesinde bir özel 

mahkemedir. 5320 Sayılı Yasanın 7/2. maddesi uyarınca infaz hâkiminin kararına 

itirazda, Ceza Muhakemesi Kanununun asliye ceza hâkiminin kararına karşı itiraza 

ilişkin hükümleri uygulanır. 

                                                                                                                                

kararda  temyiz kabiliyetini haiz olduğu cihetle kanuna aykırı şekilde ceza kararnamesi 
düzenlenmesinin asli temyizi kabul olan kararın tabi olduğu kanun yolunu değiştirmeyeceği göz 
önünde tutulup 1.3.1993 günlü dilekçenin temyiz dilekçesi olarak işlem yapılması gerekirken itiraz 
niteliğinde kabul edilmesi suretiyle Asliye Ceza Mahkemesince incelenip karara bağlanması ve 
sonraki işlemler hukuki dayanaktan yoksun bulunmaktadır.”, 2. CD, 12.7.1993 tarih ve 8893 sayılı 
kararı. 

214  KUNTER-YENİSEY, II, s. 1060; TOSUN, II, s. 188. “Asıl olan, mahkeme kararlarının duruşma 
yapılarak verilmesidir (CMUK m. 253, CMK m. 223). Ancak yasa koyucu bazı hallerde, örneğin 
5252 Sayılı Yasada olduğu gibi, duruşma yapılmasını takdire bağlı kıldığı hallerde; bazı hallerde de, 
örneğin 5275 Sayılı Yasada, CMUK m. 302 de ve CMK m. 271/1 de olduğu gibi duruşma 
yapılmasını zorunlu kılmaktadır.”, 1. CD, 18.11.2005 tarih ve 2005/3351 sayılı kararı. 



 72 

Mahkeme makamı kararlarına, ister duruşmada ister dosya üzerinde verilmiş 

olsun, kural olarak itiraz edilmez (m. 267). Mahkeme makamı kararına itiraz 

edilebilmesi için yasada açık hüküm olmalıdır (m. 5/2, 105 ve 319 gibi). Mahkeme 

makamının ara kararının son karara esas teşkil edip etmemesi de bu genel kuralı 

bozmaz215. Kural olarak mahkeme makamı kararları duruşmada verildiğinden taraflara 

söz hakkı tanınmış, mahkeme beyanları değerlendirme olanağı bulmuştur. Ayrıca son 

karara esas teşkil eden ara kararlar (yaşın düzeltilmesi isteminin reddi, sunulan kanıtın 

geri çevrilmesi gibi) istinaf ve temyiz yolunun konusu olabilecektir (m. 272/2 ve 287). 

Bu sebeplerle mahkeme kararları itiraz yolunun konusu yapılmamıştır. Böylece 

yargılama süreci hızlandırılmak istenmiştir. 

İstinaf ve temyiz incelemesinin beklenmesinin yol açabileceği sakıncaları 

gidermek için yasa koyucu bu kurala bazı istisnalar (hâkimin reddi isteminin kabul 

edilmemesi kararına ve tutuklama kararına itiraz gibi) getirmiştir. Böylece ilgililerin 

yargılama sırasında, kovuşturma sonuçlanıncaya değin ağır hak kayıplarına uğraması 

önlenmiş; önemli usul hataları sebebiyle kovuşturmada yapılan işlemlerin tamamının 

geçersizliğine sebep olunarak yargılamanın gereksiz yere uzatılmaması sağlanmıştır. 

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun uyarınca, 

infaza ilişkin olarak mahkemelerin verdiği kararlar da itiraz yoluna konu mahkeme 

kararlarındandır. Mahkumiyet hükmünün yorumunda ve çektirilecek cezanın hesabında 

duraksama oluşmuş (CGTİHK m. 98), farklı hükümlerdeki cezaların toplanması 

(CGTİHK m. 99) veya hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi gerekmişse 

(CGTİHK m. 100), infaz savcısının istemi üzerine, dosya üzerinde hükmü veren 

mahkeme tarafından bir karar verilir. İlk derece ceza mahkemesinin kararına karşı, Ceza 

Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca itiraz yoluna gidilebilir. BAM ve Yargıtay’ın 

kararı ise kesindir (CGTİHK m. 101). 

Hükümlünün koşullu salıverilmesine ilişkin ceza infaz kurumunun hazırladığı 

rapor, hükmü veren mahkemece uygun bulunursa, dosya üzerinde yapılan inceleme 

sonucu hükümlü koşullu salıverilir. Mahkemenin raporu uygun görmeme kararına karşı 

                                            
215  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1326; TANER, s. 360; YÜCE, Kanun Yolları, n. 86. Ancak 

Yüksek Mahkeme karşı görüştedir: “…mahkeme kararları aleyhine itiraz edilemeyeceği yazılı ise de 
bunlar esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olan ve onu hazırlayan kararlar olup bu karakterleri ile 297. 
madde konusu olan kararlardan ayrılırlar. 297. madde esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olan ve onu 
hazırlayan kararlar olup bu karakterleri ile 297. madde konusu olan kararlardan ayrılırlar. 297. madde 
esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olmayan ve ondan ayrı alabilen kararları şümul ve ihatasına alır ki, 
mahkemesinin vereceği bir yetkisizlik kararının bu mahiyeti itibarıyla aleyhine 297. madde uyarınca 
itiraz yoluna gidilebileceği tamamıyla belirir.”, İBK, 28.3.1946 tarih ve 33/6 sayılı kararı. 
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itiraz yoluna gidilebilir (CGTİHK m. 107/11). Koşullu salıverme kararının geri alınması 

kararına da ayrı şekilde itiraz yolu açıktır (CGTİHK m. 107/15). 5275 Sayılı Yasanın 

110. maddesi uyarınca hükümlünün cezasının, özel infaz yöntemleri uyarınca yerine 

getirilmesine ilişkin kararlar da itiraz yoluna konu olabilir (CGTİHK m. 110/7). 

5275 Sayılı Yasanın itiraza ilişkin hükümleri, tutuklular hakkında da uygulanır 

(CGTİHK m. 116). İnfaza ilişkin olarak mahkemelerin verdikleri kararlara karşı itiraz, 

Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine tâbidir (CGTİHK m. 6/1h). 

B- NİTELİĞİ 

Ceza yargılaması süresince yargılama makamı son kararı hazırlayan ve onu 

oluşturan kararlar verir. Bu kararların olgulara ve hukuka uygun olması, son kararın 

gerçekliğe ve hukuka uygunluğu bakımından büyük önem taşır216. 

Ceza yargılamasının gerçeğe ulaşma amacında ara kararların bu önemi dolayısıyla 

yasa koyucu itirazı, kesin olmayan ara kararlara karşı yasa yolu olarak Ceza 

Muhakemesi Kanununda düzenlemiştir (m. 267-271). 

İtiraz yolunun konusu ara kararlar, kesin olmayan yargılama makamı kararları 

olduğundan itiraz, olağan yasa yollarındandır. 

İtirazın kaynağı, hukuk kurallarının yanlış uygulanması olabileceği gibi, olaylar 

ve kanıtlar da olabilir217. Taraflar itiraz yargılanması yapılarak maddî ve/veya hukukî 

olgularda yanılgının düzeltilmesini isteyebilirler. İtirazı inceleme mercii, itirazın 

dayanağı olan olguları, kararı veren makama karşı ileri sürülmemiş olsa da dikkate alır. 

İtiraz yargılaması sırasında oluşan maddî ve hukukî olgular da itiraz yargılamasında 

ileri sürülebilir218. Bu yönüyle itiraz istinafa yaklaşırken temyizden ayrılır. 

İtiraz, yasa yolu yargılamasıdır ve her yargılama faaliyeti gibi iddia, savunma ve 

yargı unsurlarından oluşan ortak eylemlerinin ürünüdür. İtiraz yargılaması, itiraza konu 

kararda yanılgı ve/veya hukuka aykırılık iddiasıyla başlar. Bu ikincil uyuşmazlığı kural 

olarak kararı veren makamdan başka, yüksek yetkili bir merci çözer. Talebin haklı, 

kararın yanlış ve hukuka aykırı bulunması halinde yargılama konusu karar kaldırılarak 

yeni bir karar verilir. Aksi halde başvuru reddedilir. 

                                            
216  KUNTER-YENİSEY, II, n. 58.1. 
217  KUNTER-YENİSEY, II, n. 59.1; YURTCAN, Yargılama, s. 700; TANER, s. 359; KANTAR, s. 352. 
218  YÜCE, Kanun Yolları, n. 88. 
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4. BAŞVURU 

A- BAŞVURU ŞARTLARI 

1) YETKİLİ OLMAK 

Yasa yollarına başvurma yetkisine sahip olanlar (savcı, şüpheli, sanık, şüpheli ve 

sanığın müdafi, yasal temsilcisi ile eşi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, katılan ve 

vekili, Adalet Bakanı), itiraz yoluna başvurma ve itiraz yolu yargılamasında taraf olma 

yetkisine de sahiptirler. Öyle ki itiraz konusu kararın verildiği ceza yargılamasında taraf 

olmayan diğer kişiler, kendileri bakımından sonuç doğuran kararlara karşı kural olarak 

itiraz yoluna başvurabilirler; diğer yasa yollarına başvuru yetkileri yoktur. 

Savcının itiraz başvurusundaki yetkisi, taraf olduğu veya taraf olacağı 

yargılamalar bakımındandır. Yetkili savcı, itiraz konusu kararı veren makamın 

yanındaki savcıdır. Ceza yargılaması sistemimizde sulh ceza mahkemeleri yanında 

savcılık kurumu olmadığından, sulh ceza mahkemesi yargılama makamı kararlarına 

karşı itiraza yetkili savcı, sulh ceza mahkemesinin yargı çevresinde bulunduğu asliye 

ceza mahkemesinin savcısıdır (AYİDMBAMKGYHK m. 18/3, 19/3, 20/1, 40/5 ve 

41/2). Bir başka deyişle asliye ceza mahkemesinde bulunan savcı, yargı çevresindeki 

sulh ceza mahkemesinin; ağır ceza mahkemesinde bulunan savcı, yargı çevresindeki 

asliye ve sulh ceza mahkemesinin kararlarına karşı yasa yoluna gidebilir. Bölge adliye 

mahkemesinde bulunan savcı, sadece bölge adliye mahkemesinin kararlarına karşı yasa 

yollarına gidebilir (m. 260/2). 

Ancak ayrık durumlarda yetkili savcının üst savcısı da denetim yetkisi gereği 

(2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu m. 5/1 ve 27/9) itiraz başvurusuna yetkilidir 

(AYİDMBAMKGYHK m. 18/2, 3 ve 40/8). Yargıtay Başsavcısı, Yargıtay savcılarının; 

bölge adliye başsavcısı, bölge adliye savcılarının; ağır ceza başsavcısı, ağır ceza 

savcıları ile ilçe başsavcı ve savcılarının üst savcısıdır. Dolayısıyla itiraz yoluna 

başvuruda üst savcı, itiraza konu kararı veren yargılama makamının yanındaki savcı 

gibidir219. 

Öğretide 3206 Sayılı Yasa ile değişik CMUK m. 310/3 hükmünün, 825 Sayılı 

Yasa m. 25 hükmünü220 yürürlükten kaldırdığı savunulmaktaydı221. Her ne kadar 3206 

                                            
219  ERDOĞAN, Ahmet, “Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılarının Yetki Sınırı”, HİD, 1946, S. 9, s. 17; 

SİMAV, Şefik, “Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılarının Salahiyet Sınırı”, HİD, 1946, S. 7, s. 13. 
220 8 Nisan 1924 tarihli ve 469 sayılı Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatına Ait Ahkamı 

Muaddil Kanunun birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddelerinin değiştirilmesine ilişkindi. 
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sayılı yasa, 825 sayılı yasadan sonra yürürlüğe girse de onu ilga etmesi için açıkça bunu 

belirtmesi veya iki yasanın hükmünün aynı anda uygulanamayacak şekilde çelişmesi 

gerekirdi. Oysa CMUK m. 310/3 sadece savcının temyiz yetkisini düzenler. Bu sebeple 

madde hükmünün üst savcının itiraz yetkisini kaldırmadığı düşüncesi222 doğru idi. 

İtiraz yoluna başvuruda bir diğer yetkili katılandır (m. 237 vd.). Suçtan doğrudan 

zarar gören kişi kamu davasına dahil edilmesini mahkemeden talep edebilir. Mahkeme 

bu konuda bir karar verir. Katılma, bu talebin kabul edilmesi kararıyla başlar. Katılma 

kararının verilmesinden önceki kararlar katılana bildirilmez. Ancak katılan bu kararlara 

karşı, savcının başvuru süresi geçmemişse itiraz edebilir. Bunun dışında katılanın itiraz 

yoluna başvuru yetkisi, katılma talebinin kabulü kararından sonra verilen kararlarla 

sınırlıdır223. 

Yine itiraz üzerine mercide yapılan yasa yolu yargılaması sırasında katılma 

talebinde bulunulmaz. Ancak reddedilen katılma istemi ile karara bağlanmayan katılma 

istemleri üzerine itiraz yargılamasına başvurulması halinde bu istem incelenir (m. 

237/2). 

2) İSTEMDE BULUNMAK 

İtiraz yargılaması, kendiliğinden başlamaz. Başvuruya yetkili kişiler, itiraz 

iradelerini açıkça yasada gösterilen yerlere yine yasanın öngördüğü biçime uygun 

olarak yöneltmelidirler. 

Yetkilinin bu iradesini yöneltirken kullandığı terimler aleyhinde sonuç doğurmaz. 

Yargılama makamının kararına karşı çıktığının anlaşılması yeterlidir. Başvuran “kararı 

kabul etmiyorum”, “bu karara karşıyım” veya “düzeltilmesini istiyorum”, “temyiz 

ediyorum” da diyebilir; mutlaka “itiraz ediyorum” ifadesini kullanması gerekmez224. 

Hangi karara itiraz edildiğinin ve itiraz iradesinin açıkça belirtilmiş olması yeterlidir. 

                                                                                                                                

AYİDMBAMKGYHK m. 54 uyarınca yürürlükten kaldırılan bu maddeye göre her asliye ceza 
mahkemesinin yanında bir savcı ve yeteri kadar savcı yardımcısı bulunurdu. Ağır ceza mahkemesinin 
yanında bulunan savcının, yargı çevresinde bulunan asliye ceza mahkemesinin yanındaki savcıları 
denetleme ve yargı çevresindeki sulh ceza ve asliye ceza mahkemelerinin kararlarına karşı otuz gün 
içinde itiraz ve temyiz yoluna gitme yetkisi bulunmaktaydı.  

221 TANER, s. 382. 
222  KUNTER-YENİSEY, II, s. 1048; YÜCE, Kanun Yolları, n. 36. 
223  “CMUK’ nun 389. ve devamı maddeleri uyarınca ceza kararnamesi verilen karara yakınıcıların itiraz 

hakları yoktur.”, 2. CD, 9.5.2001 tarih ve 8558 sayılı kararı. 
224  EREM, Şerh, s. 663; AKTAŞ, s. 88; TOSUN, II, s. 690. 
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Başvuru sahibi kararı veren makama karşı ileri sürdüğü olgulara dayanabileceği 

gibi yeni olgulara da dayanabilir. Ancak gerekçe gösterme yükümlülüğü yoktur225. Bu 

yükümlülük sadece, hukukî incelemenin yapıldığı temyiz başvurusunda vardır (m. 294). 

İnceleme mercii yöntemine uygun başvuruyu değerlendirmek ve bir karar vermek 

zorundadır. 

3) HUKUKÎ YARAR BULUNMASI 

Başvuru yetkisine sahip olanın, yargılama makamının kararına itiraz etmekte 

hukuken yararı olmalıdır. Yani başvuran, itiraza konu kararın yerine verilmesini istediği 

kararla ulaşacağı kazanım, o kararla edindiği kazanımdan fazla olmalıdır. Bu konuda, 

yasa yollarına ilişkin genel kurallar geçerlidir226. 

B- BAŞVURU USULÜ 

1) BAŞVURU BİÇİMİ 

İtiraz başvurusu yazılı veya sözlü olarak  yapılır. Yazılı başvuru, itiraz incelemesi 

istemini içeren dilekçe ile sözlü başvuru ise bu istemin tutanağa aktarılmak üzere zabıt 

kâtibine yöneltilmesidir. Yasal biçim, hâkimin onayını içeren imzası ile tamamlanır227 

(m. 268/1). Buradaki hâkim, kararı veren hâkim; karar kurul halinde verilmişse, o 

mahkeme heyetinin başkanıdır. 

2) BAŞVURU SÜRESİ 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda adi itiraz başvurusu süre ile 

sınırlandırılmamıştı. Bu tür itiraza konu kararlar aleyhine, karar uygulanabilirliğini ve 

etkinliğini koruduğu sürece, başvurmak mümkündü. Acele itiraz başvurusu ise bir 

haftalık süreyle sınırlıydı228 (CMUK m. 304/2). 

                                            
225  EREM, Usul, s. 572. Karşı görüş için bkz.: KANTAR, s. 352. 
226  Bkz.: s. 43. 
227  “Sulh ceza mahkemesine hitaben yazılan itiraz dilekçesinin 11.12.2000 tarihinde hakim tarafından 

imzalanıp kaleme havalesini müteakip mahkeme esas defterine kaydedildiği böylece dilekçenin imza 
noksanına rağmen mahkemece kabul edildiği anlaşılmakla  itirazın yasal süre içinde  yapıldığı da 
dikkate alınarak imza ikmalinden sonra işin esasına girilip bir karar verilmesi gerekirken imza 
noksanı nedeniyle usulüne uygun bir başvuru bulunmadığından bahisle itirazın reddine karar 
verilmesinde isabet görülmediğinden...”, 11. CD, 26.4.2001 tarih ve 4174 sayılı kararı. 

228  “Kefalet parasının irat kaydı ile ilgili aynı kanunun 122. maddesine göre de kefalet parasının irat 
kaydının acele itiraz yoluna tabi olup kefalet parasının irat kaydına dair Cumhuriyet Savcılığı 
talebinin reddine dair kararların ise kesin olmayıp itiraz yoluna tabi bulunduğu, kefalet parasının irat 
kaydına dair Cumhuriyet Savcılığı talebinin reddi hususundaki 8.11.1982 günlü karara 12.11.1982 
tarihinde itiraz edilmesi sebebiyle itiraz konusu karar ister itiraza isterse acele itiraza tabi bulunsun 
süresinde konun yoluna başvurulduğu…”, 8. CD, 11.2.1983 tarih ve 398 sayılı kararı. 
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Tasarıda başvuru süreleri adi itiraz için yedi gün (CMUKT m. 298/1), acele itiraz 

için üç gün (CMUKT m. 302/1) olarak öngörülmüştü. Öntasarıda ise ikili ayrım 

kaldırılmış ve başvuru süresi yedi gün olarak belirlenmişti (CMUKÖ m. 293/1). 

Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz yoluna başvuru süresi, kararın ilgilisi 

tarafından öğrenildiği günden itibaren yedi gündür (m. 268/1). Bu süre, kararın 

açıklanması veya tebliğ yoluyla öğrenilmesinden sonraki gün başlar229 (m. 35, 39). 

CMUK uyarınca süre konulmamış adi itiraza tâbi kararlara karşı başvuru yetkisi 

bulunan kişiler, Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 

tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz yoluna başvurabilir (5320 Sayılı Yasanın 7. 

maddesi). 

Sürelerin hesabı CMK m. 39 ve HUMK m. 159 vd. hükümlerine göre yapılır. 

Hakdüşürücü nitelikte olan başvuru süresi herhangi bir sebeple durmaz veya 

kesilmez. Bu süre geçtikten sonra artık başvuru hakkı ortadan kalkar230. Ancak 

başvuruya yetkili olan, süreye kusursuz olarak uymamışsa, eski hale getirme (m. 40) 

isteminde bulunabilir. Bu istem, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içerisinde 

başvurunun yapılacağı itiraz konusu kararı veren makama yöneltilir. Eski hale getirme 

isteminde engel olayın ne olduğu ve bunu destekleyen kanıtları gösterir. Bunun yanında 

itiraz başvurusunu da yöneltir (m. 41). Eski hale getirme isteminin kabulüne ilişkin 

karar kesindir. İstemin reddi durumunda itiraz yoluna gidilebilir (m. 42). Eski hale 

getirme istemi kararın uygulanabilirliğini etkilemez. Ancak mahkeme kararın 

uygulanmasını erteleyebilir231 (m. 42/3). Eski hale getirme istemini kabul eden makam, 

itiraz başvurusunu da karara bağlar (m. 42/1, 268/2). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre savcı için adi itiraz yoluna başvuru 

süresi, yanında bulunduğu ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki yargılanma 

makamlarının kararlarına karşı otuz gün232 (AYİDMBAMKGYHK m. 54 uyarınca 

                                            
229  “Ceza kararnamesinin sanığa Tebligat Kanununun 18, Tebligat Tüzüğünün 24. maddelerine göre 

usulüne uygun tebliğ olunmadığının anlaşılması karşısında itirazın esastan incelenmesi gerekir.”, 9. 
CD, 1.12.2000 tarih ve 3057 sayılı kararı; “Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesince 16.6.2000 - 2000/140 
değişik iş sayılı evrak üzerinde verilen içtima kararı ile Cumhuriyet savcısınca bu karara dayalı 
olarak düzenlenen 4.7.2000 tarihli müddetnamenin hükümlüye tebliği edildiğine ilişkin herhangi bir 
bilgi ve belgenin bulunmadığı dolayısı ile itiraz edilmesi mümkün olan karara karşı hükümlüye 
tanınan itiraz hakkının onun tarafından kullanılması fırsatının verilmediği ve böylece yazılı emre 
konu edilen kararın kesinleştirilmediği infaz dosyasından anlaşılmaktadır.”, 1. CD, 24.11.2000 tarih 
ve 3314 sayılı kararı. 

230  CENTEL-ZAFER, s. 412; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 332. 
231  CENTEL, Nur, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Eski Hale Getirme”, İÜHFD, 1986, S. 1-4, s. 212 vd. 
232  ÖZMEN-AKTALAY, s. 442. 
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yürürlükten kaldırılan 825 Sayalı Yasanın 28. maddesi), acele itiraz yoluna başvuru 

süresi ise bir haftaydı233. Ceza Muhakemesi Kanunu ile yasa yoluna başvurmaya yetkili 

kişiler arasındaki bu ayrım sona ermiştir. Artık savcı da diğer ilgililer gibi kararın 

açıklanmasından yada kararın savcılığa gelişinden itibaren yedi gün içinde itiraz 

başvurusunda bulunabilir. 

Katılan, katılma isteminin kabulüne karar verilmesinden önce verilen kararlara, 

savcı için öngörülen başvuru süresi geçmemişse itiraz yoluna gidebilir. Bundan sonra 

verilen kararlar için genel kural, katılan için de geçerlidir234. 

Yasa yoluna başvurunun bir süreyle sınırlandırılması, yargı kararlarının 

güvenilirliği, yargılamanın işleyişinin düzenliliği ve kararın gereğinin yerine 

getirilebilmesi bakımından büyük önem taşır. O halde her yasa yolunda olduğu gibi 

itiraz yolunda da başvuru bir süreye tâbi olmalı, karar her an değiştirilebilme tehdidini 

taşımamalıdır235. Diğer bir söyleyişle kararın kesinlik kazanma ihtiyacı acele itiraza 

konu kararlarda olduğu gibi adi itiraza konu kararlarda da vardır236. Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununa göre uzun bir süre sonra yapılan itirazın kabul edilmesiyle karar ve 

karara dayalı olarak yapılan işlemler geçersiz olmakta, yinelenmesi gerekmekte, 

yargılama aşama almasının ardından geri dönüşlere sebep olmaktaydı. Bu da yargılama 

uzatmakta, maddî gerçekliğe ulaşılmasını güçleştirmekteydi237. 

Diğer yandan itiraza konu kararlar yasada açıkça sayılmadığından, itiraza konu 

olmayan kararlar itiraz yargılamasının konusu yapılabilmekte238 veya acele itiraz 

                                            
233  “Mahkemenin görevsizliğine  ve dosyanın görevli asliye ceza mahkemesine gönderilmesine dair sulh 

ceza mahkemesince ittihaz olunan 7.11.1985 günlü karara vaki itiraz üzerine merci sıfatıyla asliye 
ceza mahkemesince ittihaz olunan ve itiraz konusu görevsizlik kararının kaldırılmasına mütedair 
bulunan 5.12.1985 günlü kararın CMUK’un 263/2 maddesine göre görevsizlik kararı aleyhine savcı 
itiraz yoluna başvurabilir. CMUK’un 304/2 maddesi hükmüne göre de acele itirazın 33. maddeye 
göre alakadarların kararı öğrendiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapılması gerekmektedir. 
Görevsizlik kararı savcılığa 20.11.1985 tarihinde görülerek imzalanmış ve bir haftalık acele itiraz 
süresi geçtikten sonra 2.12.1985 tarihinde savcılıkça mezkur görevsizlik kararı aleyhine acele itiraz 
yoluna başvurulmuştur. Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile acele itirazın süresinde yapılmadığı 
nazara alınmaksızın...”, 5. CD, 25.1.1986 tarih ve 173 sayılı kararı. 

234  MALKAÇ-GÜLER, II, s. 1637; GÖZÜBÜYÜK, A. Pulat, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Şerhi, 
C. III, İstanbul, 1996, s. 930. 

235  YÜCE, Kanun Yolları, n. 90; GÜRELLİ, Sempozyum, s. 66. 
236  KAYLAN, Keskin, MÜİHCHKAUM, CMUK Sempozyumu, İstanbul, 1999, s. 138; SELÇUK, 

Sami, “Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm, Şartları, Kesin Hüküm İtirazı”, AD, 1973, S. 11, s. 
937. 

237  Ceza yargılamasında en büyük sorun, uzayıp giden ceza davalarıdır. Asliye ceza mahkemelerinde 
ortalama yargılama süresi 1999 yılında 271 günken, 2000 yılında 406 gün olmuştur. 2004 yılı için bu 
süre 347 gündür. Bkz.: http://www.adli-sicil.gov.tr/ISTATIST.HTM. 

238  Mahkemenin son kararı olmasına karşın Yargıtay, yetkisizlik kararına karşı itiraz yoluna 
gidilebileceğine karar vermiştir. “Ceza Mahkemelerinden verilen yetkisizlik kararlarının temyiz 
yeteneği yoktur. Bunlara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.”, İBK, 28.3.1946 tarih ve 1946/6 sayılı 
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konusu olan bir karar adi itiraz konusu sayılarak239 süresi geçtiği halde itiraz başvurusu 

kabul edilebilmekteydi. Bu durum uygulamada farklılıklara sebep olmakta, kararın 

yerine getirilmesinde çekinceler oluşmaktaydı. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin bir mahkumiyet kararının süresinde temyiz 

edilmemesi sebebiyle kesinleşerek infaz edilmesine katlanılırken, tedbir niteliğinde olan 

tutuklama kararını sürekli değiştirilme ihtimali altında tutulmasını istemek çelişkidir. 

Elbette kişi özgürlükleri açısından ağır sonuçları olan kararlara karşı, karar etkisini 

devam ettirdiği sürece merciden kararını yeniden incelenmesini isteme hakkı tanınabilir 

(m. 104/1 ve 271/4 gibi)240. 

Bu sebeplerle Öntasarıdaki gibi itiraz yolundaki ikili ayrımın kaldırılması ve 

itiraza konu bütün kararlara karşı itiraz yolu başvurusunun süreyle sınırlanması yerinde 

olmuştur kanısındayız. Bunun dışında CMK itiraza konu kararları sınırlı olarak sayma 

yoluna gitmeliydi. 

                                                                                                                                

karar. Yine mahkemenin kararlarına itiraz edebilmek için yasanın açık hükmü bulunması gerektiği, 
durma kararına karşı itiraz edilebileceğinin yasada düzenlenmediği halde Yargıtay durma kararına 
karşı itiraz yolunun açık olduğuna karar vermiştir. “Muhakemenin durması kararı esastan çözmeyen 
kararlardan bulunmaması itibariyle… CMUK’nun 297 vd maddeleri uyarınca itirazı kabil kararlardan 
bulunduğu…”, 8. CD, 27.1.1988 tarih ve 1988/578 sayılı kararı. Bir başka kararında Yargıtay, 2949 
Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 28/6. maddesi 
uyarınca temyiz incelemesinde değerlendirilmesi gereken bir ara karar olmasına karşın, anayasaya 
aykırılık savının reddi kararını itiraz yolunun konusu saymıştır. “Anayasaya aykırılık iddiası içeriğini 
taşıyan dilekçe üzerine mahkemece verilen kararın mahiyeti itibariyle temyiz kabiliyeti bulunmayıp 
itiraza tabi olması nedeniyle gereği merciince yapılmak üzere hükümlünün temyiz inceleme isteğinin 
CMUK’un 317. maddesi uyarınca reddine…”, 9. CD, 24.9.2001 tarih ve 2386 sayılı kararı. 

239  Yüksek Mahkemenin, ilk derece ceza mahkemesinin acele itiraza konu infaza ilişkin kimi 
kararlarının adi itiraza konu olduğu yönünde kararları vardır. “Cezanın infazı sırasında verilen ek 
karara yapılan itirazın CMUK'nun 405/son maddesinde öngörülen niteliği bakımından süresinde 
yapılıp yapılmadığı dikkate alınmalıdır. Mahkemenin ek kararı, niteliği itibarıyla hükmün zat ve 
mahiyetine ilişkin temyizi kabil  bir karar olup, duruşmalı olarak verilmelidir. Müdahil hazine 
vekiline tebligat yapılmadığından kesinleşmemesi nedeniyle ve temyizi kabil  bir kararın…”, 7. CD, 
3.11.1993 tarih ve 5960 sayılı kararı. “3713 sayılı kanunun geçici 1. maddesi hükmünden 
faydalandırılması ile ilgili talep üzerine hükümlünün şartla tahliyesine karar verildiği 647 sayılı 
kanunun 19. maddesinin 6. bendine göre şartla tahliyenin reddine dair kararların acele itiraza tabi 
olduğu mefhumu muhalifinden şartla tahliyenin kabulüne dair kararın CMUK’un 297. maddesi 
uyarınca adi itiraza tabi olup sürenin geçmesinin söz konusu olmayacağı, CMUK’un 402 ve 405. 
maddelerinin bu hadiseye uygulama yeri olmayacağı bu itibarla itiraz konusunda karar verilmesi 
gerekirken reddine karar verilmesi…”, 1. CD, 27.4.1992 tarih ve 957 sayılı kararı. Bunun dışında 
merciin itiraz üzerine verdiği tutuklama kararlarına karşı bir haftalık başvuru süresi geçtikten sonra 
yapılan itirazlar da CMUK m. 298/II uyarınca incelenebilmekteydi. 

240 “Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları, tutuklamaya ilişkin olanlar dışında kesindir; tutuklamaya 
ilişkin kararlarına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir.” (CMUKT m. 301/4); “Acele itiraz, otuz 
altıncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren üç gün içinde yapılabilir.” (CMUKT 
m. 302/1); “Hakim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hallerde 
36 ncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle 
yapılır…” (CMUKT m. 298/1). 
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3) BAŞVURULACAK MAKAM 

İtiraz yolu başvurusu, itiraz konusu kararı veren makama yapılır (m. 268/1). 

Kararı veren makam başvuruyu haklı bulursa, kararındaki yanılgıyı ve hukuka aykırılığı 

düzeltir. Aksi halde hemen, en geç üç gün içerisinde başvuruyu, incelemeyi yapacak 

mercie gönderir241 (m. 268/2). Bu süre düzenleyicidir; üç günden sonra gönderilen 

başvurular da incelenmelidir242. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda itiraz başvurusu, kural olarak itiraza konu 

kararı veren makama yapılmaktaydı (CMUK m. 299/2). Acele hallerde başvuru, 

incelemeyi yapacak mercie de yapılabilmekteydi (CMUK m. 299/3). 

Öğretide, madde metninde yer alan “Acele hallerde itiraz…” ifadesinden yola 

çıkarak, acele itirazın inceleme merciine, adi itirazın ise kararı veren makama 

yöneltilmesi gerektiği savunulmaktaydı243. 

Oysa burada kastedilen itirazın türü değil, durumun ivediliği idi. Çünkü maddenin 

ikinci fıkrasında, başvurunun kararı veren makama yapılması gerektiği konusunda amir 

hüküm koyulmuş244; üçünün fıkrasında ise acele hallerde (tutuklama kararı245 gibi) 

başvurunun itiraz yargılamasını yapacak mercie de yapılabileceğini öngörülmüştü246. 

Kaldı ki burada kastedilen acele itiraz yolu olsaydı, buna ilişkin istisnai usul 

hükümlerini düzenleyen 304. maddede söz konusu durum yer alırdı. Bu sebeplerle Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun, başvuru makamına ilişkin düzenlemelerin her iki 

itiraz türü için geçerli olan genel hükümlerden olduğu düşüncesinin247 doğru olduğu 

kanısındayız. 

Buna göre acele itiraz başvurusu süreyle sınırlı olduğundan acele hallerden 

sayılmalı, yetkilinin, kararı veren makama mı yoksa incelemeyi yapacak mercie mi 

başvuracağı konusunda seçme hakkı olmalıydı. 

                                            
241  “…başvuru ve itirazı sonuçlandırması için konulmuş olan üçer günlük süreler, düzenleyici nitelikte 

süreler olup, uyulmaması halinde müeyyidesi yoktur. Sürenin kaçırılması halinde de hak kaybı söz 
konusu olmaz.”,  7. CD, 18.11.1993 tarih ve 6520 sayılı kararı. 

242  KUNTER-YENİSEY, I, n. 31.5; CENTEL-ZAFER, s. 412; BAKICI, s. 1325; EREM, Şerh, s. 663; 
KANTAR, s. 353; MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1083. 

243  TOSUN, II, s. 194; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2004, n. 921; BAKICI, s. 1325. 
244  “…itiraz, kararı veren makama…yapılacak bir beyan ile olur.” 
245  Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 1.3.1954 tarih ve 6556 sayılı görüşüne göre 

tutuklama kararı acele hallerdendir. Ama tutuklama kararı adi itiraz konusudur. 
246  “...itiraz, incelemeyi yapacak makama da arz olunabilir.” 
247  KUNTER-YENİSEY, II, s. 1065; EREM, Şerh, s. 663; CENTEL-ZAFER, s. 594; CİHAN-

YENİSEY, n. 527; SOYASLAN, s. 425; YURTCAN, Yargılama, s. 703. 
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1412 Sayılı Yasayanın 299/3, 4 maddesine göre acele itiraz başvurusu kararı 

veren makama yapılmışsa, başvuru doğrudan mercie gönderilmeliydi. Ayrı bir 

düzenleme getirmediğinden gönderme süresi adi itiraz gibi üç gündü. Ancak makam 

başvuruyu mümkün olan en kısa sürede mercie göndermeliydi. Çünkü kararını 

değiştirme yetkisi yoktu ve yargılama konusu karar, kural olarak acele hallerdendi. 

İtiraz yargılanması mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğinden, CMUKT 

acele itiraz için ayrı bir düzenleme yaparak, başvurunun derhal mercie gönderilmesini 

öngörmüştü (CMUKT m. 298/2). 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Tasarıda (CMUKT m. 298/1 ve 2) olduğu 

gibi başvurunun, kararı veren makama yapılacağını düzenlemiş, buna bir istisna da 

öngörmemiştir. Oysa kararı veren makamın, kısa süre önce verdiği karardan dönmesini 

beklemek yersizdir. Uygulamada da bu yol tüketilmemekte, itiraz başvurusuyla birlikte 

başvuruya konu karar doğrudan inceleme merciine sunulmaktadır. Kararı veren 

makamın iş yükünü gereksiz yere artırdığından, itiraz başvurusunun inceleme merciine 

yapılması daha doğru olur kanısındayız248. 

C- BAŞVURUDA YANILGI 

İtiraz başvurusunda bulunan yetkilinin, yasa yolunun veya başvurunun yapılacağı 

makamın seçiminde yanılması, başvurunun geçersiz sayılması sonucunu doğurmaz249. 

Bu konuda yasa yollarına başvuruda ki yanılgıya ilişkin genel kurallar uygulanır (m. 

264). 

Başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhal itiraza konu kararı veren makama 

gönderir (m. 264/2). Örneğin başvuru inceleme merciine yapılmışsa merci, itirazı 

inceleyerek bir karar veremez. Başvuru derhal kararı veren makama gönderilir. Çünkü 

kararın, onu veren makamca düzeltilmesi imkânı vardır. 

                                            
248  ZAFER, Hamide, “Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 1999 Öntasarısı’nın Kanunu Yolları Açısından 

Değerlendirilmesi”, CHR, İstanbul, 2001, s. 294. 
249  “Ceza kararnamesi ile verilen kararlar temyizi kabil olmayıp itirazı kabil kararlardan olmakla 

CMUK’un 293. maddesi uyarınca kanun yoluna müracaatta yapılan hata sanığın hukukunu ihlal 
etmeyeceğinden temyiz dilekçesinin itiraz dilekçesi olarak kabulü ile mahallinde gereği yerine 
getirilmek üzere dosyanın incelenmeksizin iade edilmek üzere Yargıtay başsavcılığına tevdiine…”, 
2. CD, 11.6.2001 tarih ve 10809 sayılı kararı;  “Şahsi davacı ve vekilinin tayin edilen gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmadığından bahisle verilen düşme kararından sonra CMUK’ un 42. maddesi 
uyarınca eski hale getirme talebi niteliğindeki 29.5.1996 tarihli dilekçe üzerine anılan yasanın 293. 
maddesine nazaran merciince bir karar verilmesi yerine temyiz talebi niteliğinde kabul edilerek 
Yargıtay’a gönderilmiş olmasına göre gereği mahallinde yerine getirilmek üzere dosyanın tetkiksiz 
olarak Yargıtay Başsavcılığına iadesine…”, 10. CD, 31.3.1997 tarih ve 3985 sayılı kararı.  
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D- BAŞVURUDAN VAZGEÇME VE BAŞVURUNUN GERİ ALINMASI 

İtiraz yoluna başvurudan vazgeçme ve başvurunun geri alınması ayrıca 

düzenlenmediğinden, bu konuda yasa yollarına başvurudan vazgeçme ve başvurunun 

geri alınmasını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 266. maddesi uygulanır. 

İtiraz yoluna başvuru yetkisine sahip olan, yedi günlük yasal süresi içinde ilgili 

karara karşı yapmış olduğu itiraz başvurusunu geri alabilir. Ancak itiraz yoluna başvuru 

hakkını kullanmaktan vazgeçemez. Böyle bir beyan hukuken geçersiz olacağından, 

yetkili başvurudan vazgeçse de süresinde itiraz yoluna başvuruda bulunabilecektir. 

Geri alma beyanı kesindir. İtiraz başvurusu geri alındıktan sonra aynı karar için 

aynı olgulara dayanarak yeniden itiraz başvurusunda bulunulmaz. 

E- BAŞVURUNUN SONUÇLARI 

1) AKTARMA 

İtiraz yoluna başvurunun aktarma etkisi nispidir. Çünkü başvuruyu haklı bulması 

durumunda yargılama makamı kararını değiştirebilir (m. 268/2). Kararı veren makamın, 

kararını olaya ve hukuka uygun bulması halinde başvurunun aktarma etkisi ortaya çıkar. 

CMUK Tasarısında itiraz başvurusunun aktarma etkisi, acele itiraz bakımından 

mutlaktı (CMUKT m. 302/2). Acele itiraz yargılaması, itiraza konu kararı veren 

makamdan başka bir merci tarafından yapılmaktaydı. İtiraz konusu kararı veren makam, 

başvuruyu haklı bulsa da onu değiştiremezdi. Adi itirazda ise Ceza Muhakemesi 

Kanununda olduğu gibi aktarma etkisi nispi idi (CMUKT m. 298/2). 

2) ÖNLEME 

Kural olarak itiraz başvurusunun önleyici etkisi yoktur (m. 269/1). Başka bir 

deyişle başvuru, itiraza konu kararın uygulanmasını durdurmaz; sadece kararın 

kesinleşmesini engeller. Ancak itiraz konusu kararı veren makam veya inceleme mercii, 

kararın uygulanmasının ertelenmesine (icranın geri bırakılmasına) karar verebilir (m. 

269/2, CMUK m. 300/2, CMUKT m. 299/1). 

İcranın geri bırakılması kararı talep üzerine veya kendiliğinden verilebilir. Talep 

itiraz başvurusu ile birlikte yapılabileceği gibi inceleme sırasında da yapılabilir. Ancak 

merci itiraz yargılamasına başlamışsa talep, kararı veren makama yapılamaz250. 

                                            
250  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 702; MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1086. 
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İtiraz başvurusunun önleyici etkisinin olmadığı kuralının tek istisnası, şüpheli 

veya sanığın gözlem altına alınması kararına itirazdır (CMK m. 74/4, CMUK m. 74/3). 

Şüpheli yada sanığın gözlem altına alınması kararına karşı itiraz başvurusu, söz konusu 

kararın uygulanmasını durdurur. Öğretide CMUK m. 123/2 (Karş.: CMK m. 101/4) 

hükmünün de bu kuralın bir diğer istisnası olduğu savunulmuştu251. Bu görüşün, madde 

metninin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü madde 

hükmünde tutuklama kararının mahkeme tarafından açıkça (geri alma kararı gibi) veya 

örtülü olarak (beraat kararı gibi) ortadan kaldırılması halinde bu karara (salıverme 

kararı) karşı itiraz yoluna gidilmesi durumunda başvurunun, kararın uygulanmasını 

durdurmayacağı düzenlenmiştir. Bu da istisna değil aksine kuralın açıkça ifade 

edilmesidir. Dolayısıyla itirazın, salıvermenin uygulanmasını durdurması istisnalar 

dışında söz konusu olamaz. 

3) YAYILMA 

İtiraz yargılaması sonucu verilen karar, sadece bu yargılamanın tarafları üzerinde 

etkilidir. Merciin kararının üçüncü kişiler için olumlu yada olumsuz bir etkisi yoktur. 

Yasa yolu yargılamasına ilişkin genel kuralın itiraz yargılamasında uygulanmaması için 

açık hükme ihtiyaç vardır. Yasa koyucu böyle bir istisnayı temyiz yolu için 

öngörmüştür (m. 306). 

Ceza Muhakemesi Kanununun ne yasa yollarına ilişkin genel hükümlerinde, ne de 

yasanın itiraza ilişkin hükümlerinde açıkça düzenlenmediğinden, itiraz yolunda kararın 

yayılma etkisinin uygulanamayacağı düşüncesindeyiz252. 

5. İTİRAZ İNCELEMESİ 

A- İNCELEME MERCİİ 

İtiraz yargılamasını yapacak merci, itiraz konusu kararı veren makama göre 

belirlenir253. Hâkimlik makamı kararının itiraz yargılaması yüksek yetkili hâkimlik 

makamı tarafından; mahkeme makamı kararının itiraz yargılaması ise yüksek yetkili 

mahkeme makamı tarafından yapılmalıdır düşüncesindeyiz. Çünkü itiraz yargılaması 

sonucunda merci kararı ortadan kaldırmakla yetinmeyecek, yeni ve hukuka uygun bir 

                                            
251  EREM, Şerh, s. 664; BARDAK, s. 752; KANTAR, s. 355. 
252  Karşı görüş için bkz.: KUNTER-YENİSEY, II, s. 1056. 
253  “…ceza kararnamesine vaki itirazın CMUK.nun 301, 302 ve 303. maddelerine göre Asliye Ceza 

Mahkemesine yapılması, bu mahkemece kesin olarak sonuca bağlanması gerekir. Sulh Ceza 
Mahkemesine yapılan itiraz yasal olmadığından verilen karar yok hükmünde sayılır.”, 2. CD, 
3.5.1999 tarih ve 5820 sayılı kararı. 
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karar verecektir. Bu kuralın dışına çıkılması halinde hâkimlik makamı mahkeme kararı, 

mahkeme makamı ise hâkimlik kararı verebilecektir. Bu durum hem yasaya aykırıdır 

hem de kararın niteliği ile bağdaşmaz254. Ancak CMK bu kurala yeterince özen 

göstermemiştir. 

Tasarıda da hâkimlik, başkanlık ve mahkeme makamlarının kullanımında gereken 

özen gösterilmemiştir. Ancak önemli bir farklılık Bölge Adliye Mahkemelerinin 

kurulması ile oluşmuştur. 

BAM ceza dairesi üyesinin verdiği kararlara karşı itirazda yetkili merci, üyenin 

görevli olduğu dairenin başkanı, BAM daire başkanı ile ceza dairesinin kararlarına karşı 

itirazda yetkili merci ise numara itibariyle sonraki ceza dairesi; son numaralı daire için 

birinci ceza dairesidir (CMK m. 268/3e, CMUKT m. 298/5). 

İnceleme merciinin yetkisi madde bakımından olduğundan kesindir. Yargılamanın 

her aşamasında kendiliğinden gözetilmeli, yetki itirazı olmasa bile merci yetkisizlik 

kararı vermelidir. Yasa yolu yargılamasıyla ilgili olduğundan Ceza Muhakemesi 

Kanununun 6. maddesinin (CMUK m. 262) burada kıyasen uygulanamayacağı 

kanısındayız255. 

İtiraz konusu karara katılan hâkim, yasa yolu incelemesinde hâkimlik yapamaz 

(m. 23/1). Aynı yasa maddesinin ikinci fıkrasının, itiraz konusu kararın verildiği 

yargılamada taraf olan savcının, inceleme merciinde hâkimlik görevi yapmasına engel 

teşkil ettiği düşüncesindeyiz. Ancak itiraz konusu kararın verildiği yargılamanın 

hâkiminin, inceleme merciindeki itiraz yargılamasında savcılık görevi yapmasına yasal 

engel yoktur. 

İnceleme merciinin hukukî veya fiili sebeplerle boşalması durumunda, kararı 

veren makam ile inceleme merci dışında daire yoksa, itiraz yargılamasının nerede 

yapılacağı önemli bir sorundu. Bu durumda davanın nakli veya merci tayini yoluna 

gidilebileceği önerilmekteydi256. Herhangi bir sebeple boşalan merciin yerine en kısa 

sürede Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun verdiği yetki belgesine dayanarak Adlî 

Yargı Adalet Komisyonu, Adalet Bakanlığı adına yargı çevresindeki bir yargılama 

                                            
254  Mesela sulh ceza işleri asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa, onun vereceği yetkisizlik kararına 

karşı yapılan itiraz, CMK m. 268/3b uyarınca yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi 
başkanı tarafından incelenip karara bağlanacaktır. Bu durumda ağır ceza mahkemesi başkanının 
CMK m. 271/2 uyarınca vereceği karar hakim kararı olacaktır. Oysa yetki konusundaki kararlar 
CMK m. 5/2, 18/3 ve 223/10 uyarınca mahkeme makamı kararlarıdır. 

255  EREM, Usul, s. 572. 
256  YARARBAŞ, Ünsal, “İtirazların Tetkik Merciinin Tayini”, AD, 1986, S. 3-4, s. 288. 
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makamına yetki verebildiğinden (HSK m. 47), buna gerek bulunmadığı 

düşüncesindeyiz. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan sonra kararı veren makama göre itirazı 

inceleyecek olan mercilerin hangileri olduğunu belirteceğiz. 

1) HÂKİMLİK KARARLARINDA 

Sulh ceza hâkimliği kararlarına itiraz, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

hâkimliği tarafından incelenir (CMK m. 268/3a, CMUK m. 299/1-2. bent, CMUKT m. 

298/1). Sulh ceza hâkimliği, yetki ile asliye ceza hâkimliği tarafından yürütülmekte ise 

inceleme mercii yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza başkanlığıdır257 (CMK m. 

268/3b, CMUK m. 299/1-2. bent, CMUKT m. 298/2). Madde metninde açıkça asliye 

ceza hâkimliği denildiğinden, sulh ceza hâkimliği yetki ile asliye hukuk hâkimliği 

tarafından yürütülmekte ise inceleme mercii yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

hâkimliğidir. Bu karar, ağır ceza üyelerinden birisi tarafından verilmişse, inceleme 

mercii yine yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza başkanlığı; başkan tarafından 

verilmişse m. 268/3c hükmünde belirtilen merci olacaktır kanısındayız. 

Asliye ceza hâkimliği kararlarının incelenme mercii, yargı çevresinde 

bulundukları ağır ceza mahkemesidir (CMK m. 268/3c, CMUK m. 299/1-3. bent, 

CMUKT m. 298/3). Yasa koyucu hâkimlik makamı kararlarının inceleme merciinin bir 

başka hâkimlik makamı, mahkeme makamı kararlarının inceleme merciinin bir diğer 

mahkeme makamı olmasını kural olarak benimsemesine karşın asliye ceza hâkimliği 

kararlarında, belirtilen kuralın dışına çıkmıştır. Bu durum, mahkeme makamı ve 

hâkimlik makamı ayrımında yapılan özensizlikten kaynaklanmaktadır. Nitekim 

öğretideki bazı yazarlar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 299. maddesinin ikinci ve 

üçüncü bentleri hükümlerine kıyasla merciin ağır ceza başkanlığı olarak anlaşılması 

gerektiği görüşünde idiler258. Böyle bir kıyasın ne 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunun ne de 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun açık hükmüne rağmen 

yapılamayacağı düşüncesindeyiz. 

                                            
257  “CMUK’un 299. maddesinin 1. fıkrasında aynen, sulh işleri asliye hakimi tarafından görülüyorsa 

itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanınındır, hükmü gözetilmeksizin sulh 
hakimi sıfatıyla asliye hakimi tarafından verilmiş olan karara karşı vaki itirazın ağır ceza mahkemesi 
başkanı yerine ağır ceza mahkemesince incelenerek karar verilmesi  usul ve yasaya aykırı 
olmakla...”, 2. CD, 14.1.1985 tarih ve 435 sayılı kararı. 

258  TOSUN, II, s. 189; KUNTER-YENİSEY, II, s. 1066, dpn. 22; MALKOÇ-GÜLER, II, s. 1074; 
AKTAŞ, s. 89; ASLAN, s. 1078. Aksi görüş için bkz.: EREM, Şerh, s. 664; KANTAR, s. 350; 
CİHAN-YENİSEY, n. 528; CENTEL-ZAFER, s. 592; SOYASLAN, s. 424; BAKICI, s. 1325. 
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Ağır ceza başkanlığı kararlarına itiraz, bulunduğu yargı çevresine en yakın259 ağır 

ceza mahkemesi tarafından incelenir (CMK m. 268/3c, CMUK m. 299/1-3. bent, 

CMUKT m. 298/3). Kararı veren ağır ceza başkanlığının bulunduğu yargı çevresinde 

ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesi varsa en yakın mahkeme, numara olarak 

kendisini takip eden daire; son numaralı daire için birinci dairedir. Yasa koyucu merciin 

belirlenmesinde uygulanan kuralın dışına burada da çıkmıştır. Oysa merci en yakın ağır 

ceza başkanlığı olmalıydı (Karş. CMUK m. 299/1-4. bent-B). 

Naip hâkimlik kararına itiraz, üyesi olduğu ağır ceza başkanlığınca; istinabe 

olunan hâkimlik kararına itiraz ise 268/3. maddesinin a, b ve c bentlerinde belirtilen 

esaslara göre, yargı çevresinde bulundukları yerdeki hâkimlik, başkanlık yada mahkeme 

makamınca incelenir (CMK m. 268/3d, CMUK m. 299/1-3. bent, CMUKT m. 298/4). 

BAM ceza dairesi üyelerinin ve Yargıtay’ın ilk derece mahkemesi olarak yaptığı 

yargılamalarda (Yargıtay üyelerinin işledikleri suçlardan dolayı yapılan yargılama gibi) 

ceza dairesinin üyelerinin verdiği kararlara itiraz, üyesi olduğu dairenin başkanlığınca; 

dairenin ve başkanlığın kararına itiraz, numara itibariyle kendisinden sonra gelen daire, 

son numaralı daire için bir numaralı daire tarafından incelenir (CMK m. 268/3e, CMUK 

m. 299/1-4. bent, CMUKT m. 298/5). Oysa CMUK m. 299/1-4. bent-B uyarınca daire 

başkanının kararları, bir diğer daire başkanı tarafından incelenmekteydi. 

2) MAHKEME KARARLARINDA 

Sulh ceza mahkemesi kararlarına itirazda, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

mahkemesi, sulh ceza hâkimliği yetki ile asliye ceza hâkimi tarafından yürütülmekte ise 

inceleme mercii, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi; asliye ceza 

mahkemesi kararlarına itirazda, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi; ağır 

ceza mahkemesi260 kararlarına itirazda ise yargı çevresine en yakın ağır ceza 

                                            
259  Uygulamada yakınlık mesafeye göre belirlenmektedir. Ulaşım hızı ve kolaylığını da dikkate almak 

amaca uygun olur kanısındayız. 
260  “...ağır ceza mahkemelerinin CMUK’un 297. maddesinde sayılan mahkemeler dışında kaldığı 

biçimde bir yorum yapılamaz. Bu nedenle ağır ceza mahkemelerinin  duruşma ile ilgili bulunmayan 
kararlarına karşı da itiraz yolu açık olup bu doğrultuda verilen kararların itiraz üzerine inceleme yeri 
CMUK’un 299. maddesi gereğince en yakın ağır ceza mahkemesidir ve bunda kuşku yoktur.”, 8. CD, 
14.4.1983 tarih ve 1122 sayılı kararı; “CMUK’nun 299. maddesi hükmü uyarınca Ağır Ceza 
Mahkemelerinden itiraz yolu açık olmak üzere verilen kararların inceleme yeri en yakın Ağır Ceza 
Mahkemesi olduğunda kuşku yoktur…CMUK’nın 297. maddesine göre yasada aksi yazılı olmadıkça 
duruşmaya taalluk etmeyen kararlara karşı itiraz yolu açık bulunmaktadır. 825 sayılı TCK’ nun 
yürürlüğü konulmasına ilişkin yasanın 25 ve onu izleyen maddeleri de göz önüne alındığında ağır 
ceza mahkemelerinin CMUK’ nun 297. maddesinde sayılan mahkemeler dışında kaldığı biçiminde 
bir yorum yapılamaz. ağır ceza mahkemelerinden duruşmayla ilgili olmaksızın verilen kararlara karşı 
da itiraz yolu açıktır.”, 8. CD, 11.2.1983 tarih ve 398 sayılı kararı. 
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mahkemesi, bulunduğu yargı çevresinde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesi 

bulunuyorsa numara olarak kendisinden sonra gelen daire, son numaralı daire için bir 

numaralı daire, inceleme merciidir (CMK m. 268/3a, b, c, CMUK m. 299/1-2. ve 3. 

bent). 

Ceza Muhakemesi Kanunu, asliye ceza ve sulh ceza mahkemeleri kararlarına 

itiraz haline itirazı merciini göstermemiştir. Bunun sebebi, hâkimlik makamı ile 

mahkeme makamı ayrımının olmamasıdır. 

BAM ceza dairesi kararlarına ve Yargıtay ceza dairelerinin ilk derece mahkemesi 

olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itiraz, numara itibariyle kendisini 

izleyen ceza dairesinde, son numaralı daire için birinci ceza dairesinde incelenir261 

(CMK m. 268/3e, CMUK m. 299/1-4. bent-C, CMUKT m. 298/5). 

Ceza Muhakemesi Kanununun itiraz yargılamasını yapacak mercie ilişkin bu 

hükümleri, özel yasalarındaki hükümleri ile çelişmedikçe ihtisas mahkemeleri hakkında 

da uygulanır. Buna göre icra mahkemesinin kararlarına (İİK m. 76 gibi) karşı itirazda 

inceleme mercii, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesidir (İİK m. 353). 

Çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi kararlarına karşı itirazı inceleyecek 

merci, kararı veren makama en yakın çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza 

mahkemesidir (5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu m. 14, 23/7). Askerî mahkemelerce 

verilen kararlarda itiraz yargılamasını yapacak merci Askeri Yargıtay (AMKYUK m. 

57/1) ve en yakın askerî mahkemedir (AMKYUK m. 66, 74). Basın mahkemelerinin 

kararlarına itiraz halinde inceleme mercii, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

mahkemesidir (BK m. 14). 

B- İNCELEME USULÜ 

İtiraz yolu yargılamasını yapacak merci, başvurunun gerekli şartları taşımadığı, 

yöntemine uygun yapılmadığı veya kararın itiraz konusu olamayacağını262 belirlerse, 

başvuruyu kabul edilemez olduğundan reddeder. Elbette eksiklikler tamamlanarak 

                                            
261  “...sanığın yukarıda içeriği açılan yasa yolu başvurusu itiraz niteliğinde olup CYUY’nin  299. 

maddesinin 1. fıkrasının 4/C bendi uyarınca bu başvuruyu inceleme görevi, kamu davasının kesin 
hükme bağlanmasını ertelemeye ilişkin kararı veren Yargıtay 4. Ceza Dairesini sıra numarası 
bakımından takip eden 5. Ceza Dairesine aittir. Bu itibarla sanığın istemi itiraz niteliğinde 
olduğundan dosyanın inceleme yapılmak üzere 5. Ceza Dairesine gönderilmesine karar 
verilmelidir.”, CGK, 27.2.2001 tarih ve 33 sayılı kararı. 

262  “İtiraz merciince tetkiki ile sonuca bağlanması mümkün bulunmadığından, itiraz üzerine verilen 
karar hukuken geçersiz ve yok hükmündedir, yazılı emir konusu teşkil etmez.”, 7. CD, 3.11.1993 
tarih ve 5960 sayılı kararı. 
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yeniden itiraz başvurusu yapılabilir. Başvurunun yapıldığı kararı veren makam, bu usule 

ilişkin eksikliklere dayanarak başvuruyu reddedemez. Üç gün içinde inceleme merciine 

başvuruyu göndermelidir. Başvuru inceleme merciine yapılmışsa, merci bir karar 

vermesi (itirazın kabulü veya mercie gönderme kararı) için başvuruyu kararı veren 

makama gönderir; başvuruyu reddedemez263. Başvuru yanılgı sonucu BAM yada 

Yargıtay’a yapılmışsa, esasa ilişkin inceleme yapılmaksızın bir karar verilmek üzere 

dosyanın kararı veren makama göndermesi gerekir264. 

İnceleme mercii, kararı veren makamın görevini de denetleyebilmelidir. Çünkü 

mercii, işin hem maddî hem de hukukî yönünü incelemek durumundadır. Ayrıca 

yargılama makamının görevsizliğinin belirlenmesi ile itiraz yargılamasından sonra 

yargılama makamının son kararının bu sebeple ortadan kaldırılmasının oluşturacağı 

kayıplar da önlenmiş olacaktır. Buna göre merci, yargılama makamının itiraz konusu 

kararı vermeye veya uyuşmazlık hakkındaki yargılamayı yapmaya görevli olmadığını 

belirleyerek görevsizlik kararı vermelidir. Bu karara karşı taraflar CMK m. 5/2 uyarınca 

itiraz yoluna başvurabilir. 

Başvuruyu usule uygun bulan merci, işin esasına geçer265. Merci yazılı cevap 

verebilmesi için başvuruyu karşı tarafa bildirebilir (m. 270). Ancak merciin takdir 

yetkisi sınırsız değildir. Tarafların hukukî durumunu etkileyebilecek, aleyhinde sonuç 

doğurabilecek durumlarda veya itiraz olgusunun aydınlatılması için gereken hallerde 

taraf beyanları alınmalıdır266. Yasada karşı taraftan kasıt, şüpheli ve sanık ile onların 

müdafii, eşi, yasal temsilcisinin başvurusu için savcı, katılan ve vekilidir. Yasa 

                                            
263  KANTAR, s. 354. 
264  “Karar niteliği itibariyle itirazı kabil olup itiraz yolu ile merciince incelenmesi gerekmekle sanık 

vekilinin temyiz dilekçesi itiraz dilekçesi addedilip gereği mahallinde yapılmak üzere dosyanın tetkik 
olunmaksızın mahalline iadesine…”, 2. CD, 11.9.2001 tarih ve 15709 sayılı kararı; “... temyiz davası 
isteği hakkında bir karar vermeye yer olmadığını ve dosyanın incelenmeksizin karar mahkemesine 
geri gönderilmesini...”, 4. CD, 10.9.2001 tarih ve 9208 sayılı kararı. 

265  “Tüm dosya münderecatı ile CMUK’un 302/2 maddesinde, itiraz varit görülürse bunu tetkik eden 
merci aynı zamanda itirazın mevzuu olan mesele hakkında da karar verir, hükmü gözetilmeden 
mercii Asliye Ceza Mahkemesince yazılı olduğu şekilde dosyanın ikmali için mahkemesine iadesine 
dair karar verilmesinde isabet görülmediğinden CMUK’un 343. maddesi uyarınca...bozulmasına”, 2. 
CD, 13.12.1999 tarih ve 16435 sayılı kararı; “CMUK’un 390/3. maddesi uyarınca itiraz üzerine ceza 
kararnamesinin asliye ceza mahkemesince aynı kanunun 301 ve 302. maddelerine göre incelenip 303. 
maddesi gereğince kesin olarak sonuca bağlanması gerektiği cihetle, itirazın yazılı şekilde 
kabulünden sonra sulh ceza mahkemesince duruşma açılarak verilen karar hukuki sonuç 
doğurmayacağı ve yok hükmünde sayılacağı CMUK’un 303. maddesi gereğince itiraz üzerine verilen 
karar kesin olup 343. maddesi uyarınca yazılı emir yoluna başvurulması mümkün bulunduğundan 
savcının itiraz dilekçesi üzerine temyiz incelemesi yapılamayacağı gibi temyizen incelenebilir karar 
da bulunmadığından inceleme konusu içermeyen dosyanın mahalline iadesine…”, 2. CD, 3.5.1999 
tarih ve 5820 sayılı kararı. 

266  DONAY, Süheyl, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, İstanbul, 1982, s. 53. 
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maddesinin inceleme merciine tanıdığı takdir yetkisi, CMK m. 33 hükmündeki genel 

kuralla çelişmektedir. 

Merci, karardaki maddî hukuk (hakları ve içeriklerini düzenleyen normlar) ve 

şeklî hukuk (yargılama yöntemlerine ilişkin normlar) kurallarına aykırılıklar yanında 

hukuk dışı olguların (kanıtlar, sanığın eylemi gibi) belirlenmesi ve değerlendirilmesinde 

düşülen yanılgıları da inceleyeceğinden gerekli görürse kovuşturma işlemlerini (sorgu, 

keşif, tanık dinleme gibi) kısmen veya tamamen yenileyebilir veya ilgili makamlardan 

bunu isteyebilir (m. 270). Kararı veren makam, savcı, naip üye, istinabe olunan hâkim 

veya kolluk, bu istemi en kısa sürede yerine getirir, gerekli inceleme ve araştırma 

yapılır267. 

İtiraz yargılaması dosya üzerinde yapılır (m. 271/1). CMUK uyarınca sadece 

teminatın hazineye gelir kaydedilmesi kararına karşı acele itiraz başvurusu üzerine 

merciin yaptığı incelemenin duruşmalı olması zorunluydu (CMUK m. 122). Dosya 

üzerinde yapılan yargılamada taraflar itiraz konusu karar, yargılamada yapılan işlemler 

(bilirkişi raporu alınması gibi) ve inceleme sonucu verilen karar hakkında beyanda 

bulunamazlar. Merciin yaptığı yargılama işlemlerinin bir kısmında (tanık dinlenilmesi 

gibi) tarafların hazır bulunabilmesi, yargılamanın duruşmalı yapıldığı anlamına 

gelmez268. Merci gerekli görürse duruşma açarak savcıyı, sonra müdafii ve vekili dinler 

(m. 271/1). Madde metnine göre şüpheli ve sanık ile katılan duruşmada 

dinlenilmeyecektir ki bu anlaşılır değildir. 

Merci itiraz incelemesini olağan işlerinden önce ve ivedi olarak yapmalıdır. 

C- İNCELEME SONUCU 

Merci, yaptığı veya yaptırdığı inceleme ve araştırma sonucunda itirazın konusu 

uyuşmazlık hakkında bir karar verir269. Duruşma açılması yada araştırmanın 

                                            
267  BARDAK, s. 753. 
268  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1332. 
269  “Ağır ceza mahkemesinin itiraz üzerine olumlu veya olumsuz bir karar vermesi gerekli iken, karar 

ittihazına mahal olmadığına, biçiminde bir karar vermiş olması usul ve yasa hükümlerine aykırı 
olması...”, 8. CD, 14.4.1983 tarih ve 1122 sayılı kararı; “Sanığın evinde bulunan MKE yapısı 9 mm. 
çapında 4 adet tabanca mermisinin 2249 sayılı yasa ile değişik 6136 sayılı yasanın 13. maddesinin 
son fıkrası hükmüne ve mermilerin niteliğine göre vahamet açısından değil sayıları yönünden 
değerlendirilmesi gerekirken Van Ağır Ceza Mahkemesinin itiraz mercii olarak verdiği 9.1.1980 gün 
ve 1980/3 mut. sayılı kararında CMUK’ nun 302. maddesinin ikinci fıkrasına göre itirazın konusu 
olan sorun hakkında da karar verilmesi gerektiği, düşünülmeden Erciş Ağır Ceza Mahkemesi 
kararının kaldırılması ile yetinilmesi usul hükümlerine aykırı…”, 8. CD, 14.3.1980 tarih ve 2046 
sayılı kararı; AKMANLAR, Bülent, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 302. Maddesinin İkinci 
Fıkrası Hükmü Acele İtirazda da Geçerlidir”, AD, 1974, S. 4-5, s. 255 vd. 
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derinleştirilmesi gerekçesiyle itiraz incelemesine konu kararı veren makamdan bir karar 

verilmesini isteyemez. Uygulamada inceleme merciinin, itirazı kabul ettikten sonra 

buna uygun kararın verilmesini, itiraza konu kararı veren makama bıraktığı da 

görülmektedir270. Örneğin iddianamenin iadesi kararına itiraz üzerine yapılan inceleme 

sonucu itirazı kabul eden merci, aynı zamanda iddianamenin kabulüne karar 

vermemektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda kararın yanlış ve/veya hukuka aykırı olduğu 

anlaşılırsa itirazı inceleyen merci yalnız kararı ortadan kaldırmakla yetinmez aynı 

zamanda hukukî ve hukuk dışı olgulara uygun yeni bir karar verir271 (CMK m. 271/2, 

CMUK m. 302/2, CMUKT m. 301/2). Yapılan işlem, hukuka aykırılıkların giderilmesi 

yöntemlerinden ıslah272 niteliğindedir. Burada dikkat edilmesi gereken, merciin itiraz 

konusu kararın verildiği yargılamanın esası hakkında bir karar vermediğidir. Yapılan, 

sadece yargılama sırasında verilen bir ara kararın düzeltilmesidir. Söz gelişi tutuklama 

kararını kaldıran merci daha sonra sanığın mahkumiyetine veya beraatına ilişkin bir 

karar veremez. 

İtiraz yargılaması sonucu hukukî ve hukuk dışı olguların belirlenmesi ve 

değerlendirilmesinde yanlışlık görülmezse merci itiraz başvurusunu reddeder273. 

Öğretide ret kararına “onama” da denilmektedir. Onama, bir hukukî işlemi tamamlayan, 

onu uygulanabilir hale getiren son işlemdir. Oysa itiraz konusu karar hukuken geçerli ve 

gereği yerine getirilebilir bir karardır (m. 269/1). Yürürlük kazanması için merciin 

kararına ihtiyaç yoktur. Bu sebeple onamanın doğru bir karşılık olmadığını 

düşünüyoruz274. 

İtiraz yargılaması sonucu merciin verdiği başvurunun reddi ve başvurunun kabulü 

ile kararın ortadan kaldırılması kararı kesindir275 (m. 271/4). Yargılama konusu kararı 

                                            
270  “Diğer yönden; 5271 sayılı CMK’nun 271/2. fıkrasının, itirazı inceleyen mahkemenin hemen karar 

verme olanağı bulunması durumunda uygulanabileceği, soruşturma, araştırma yada duruşma 
yapılması zorunlu olduğu takdirde bunun asıl hakim veya mahkemesince yerine getirilmesi 
gerektiğinden...”, 6. CD, 26.9.2005 tarih ve 2005/8191 sayılı kararı. 

271  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 302/2. maddesinin acele itiraz için uygulanamayacağı, 
inceleme merciinin kararı bozmakla yetinmesi gerektiği öğretide savunulmuştu. Bkz.: ÇAĞLAYAN, 
M. Muhtar, “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 302. Maddesi Üzerinde Bir İzah Denemesi”, 
AD, 1973, S. 12, s. 1038. 

272  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 37.4; CİHAN-YENİSEY, n. 77. 
273  KANTAR, s. 353; TOSUN, II, s. 191; YURTCAN, Yargılama, s. 704; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, 

s. 703; SOYASLAN, s. 426. 
274  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1333. 
275  “...şartla salıverilme isteminin reddine dair ağır ceza mahkemesinden verilen 30.3.2001 gün ve 192 

müteferrik sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş 
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veren makam bu kararında direnemez276; bu karara karşı taraflar yasa yollarına (itiraz 

yada istinaf gibi) başvuramazlar. Yine merciin kararına uyulması yönünde bir karar 

verilmesi gerekmez; karar verildiği anda kesin ve geçerlidir. Gereği taraflarca ve 

mahkemece yerine getirilir. 

İtiraz yargılaması sonucu verilen karar istinaf yada temyiz incelemesinden 

geçmeksizin kesinleştiğinden söz konusu kararlara karşı sadece kanun yararına bozma 

yoluna gidilebilir277. Böylece kısmen de olsa uygulama birliği sağlanmış olur278. 

Merciin kararının kesinliği itiraz yargılamasının tarafları bakımındandır. Diğer 

kişiler bakımından karar kesinlik taşımaz. Ancak yeni olgulara dayanarak aynı karara 

karşı yeniden itiraz başvurusunda bulunulabilir. Yine yargılama makamı da fiili ve 

hukukî olgular gerektirdiğinde merciin verdiği kararın aksine, aynı kararı tekrar 

verebilir. Bu karara elbette itiraz edilebilir. Bunun kapsamı, kararı veren makamın ve 

inceleme merciinin gerekçeli kararlarına göre belirlenir. 

Merciin kararının kesinliği, özellikle tarafların kişilik hakları bakımından ağır 

sonuçları olan kararlarda eleştirilmiştir279. Bu endişenin yersiz olduğunu düşünüyoruz. 

Çünkü bu endişelerin en başında gelen tutuklama kararında olduğu gibi ağır sonuçları 

                                                                                                                                

olduğundan...CMUK’un 299. maddesi uyarınca merciince yapılan itiraz sonucu verilen kararın 
CMUK’un 303. maddesinde ifade edildiği üzere kesin nitelik arz etmesine…”, 1. CD, 24.9.2001 tarih 
ve 3309 sayılı kararı; “4616 sayılı yasa uyarınca davanın kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine 
ilişkin karara vaki itiraz üzerine verilen kararlar CMUK’un 303. maddesi gereğince  kesin olup 
temyizi kabil bulunmadığından...”, 7. CD, 27.9.2001 tarih ve 14255 sayılı kararı; “Temyizen 
incelenmesi istenen kararın CMUK’un 297. maddesinde açıklanan itiraza konu işlerden bulunmasına 
CMUK’un 299. maddesi uyarınca merciine yapılan itiraz sonucu verilen kararın CMUK’un 303. 
maddesinde ifade edildiği üzere kesin nitelik arz etmesine kararın ancak CMUK’un 343. maddesinde 
öngörülen kanun yolu ile incelenmesinin mümkün bulunmasına aynı kanunun 305/3 ve 317. 
maddeleri uyarınca temyiz edilemez mahiyette olmasına…”, 1. CD, 24.9.2001 tarih ve 3309 sayılı 
kararı. 

276  “Yerel mahkemenin süresinden sonra vaki temyiz isteminin reddine dair kararına karşı Yargıtay’a 
yapılan başvuru itiraz niteliğinde ve CYUY’nin 303. maddesi gereğince Yargıtay’ın verdiği karar 
kesin olduğu cihetle yerel mahkeme ret kararında direnemez. Yargıtay’ca verilen temyiz isteminin ret 
kararının kaldırılması kararı uyulması zorunlu kararlardandır.”, CGK, 2.10.1997 tarih ve 205 sayılı 
kararı. 

277  “...merciin kararının kesin nitelik arz etmesine kararın ancak CMUK’un 343. maddesinde öngörülen 
kanun yolu ile incelenmesinin mümkün bulunmasına, aynı kanunun 305/3 ve 317. maddeleri 
uyarınca temyiz edilemez mahiyette olmasına göre vaki temyiz talebinin reddine…”, 1. CD, 
29.9.2001 tarih ve 3309 sayılı kararı; “Cumhuriyet Savcısının yazılı emir yoluna başvurması 
mümkünken itiraz dilekçesi ile temyiz incelemesi istemi yasal değildir.”, 2. CD, 3.5.1999 tarih ve 
5820 sayılı kararı; “İtiraz yoluna başvurulmadığı için kesinleşme koşulu gerçekleşmediği anlaşılan 
anılan karar için,  kanun yararına bozma istenemez.”, 8. CD, 29.11.2001 tarih ve 14689 sayılı kararı; 
“TCK’ nun 119. maddesinin 7. fıkrasına göre sonuçlandırılmış, itiraz edilmeden kesinleşmiş ceza 
kararnameleri için yazılı emir yoluna başvurulamaz.”, 7. CD, 12.09.1996 tarih ve 5677 tarihli kararı. 

278  YURTCAN, Yargılama, s. 705; CİHAN-YENİSEY, n. 529; BAKICI, s. 1326. 
279  EREM, Usul, s. 480; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1333; YURTCAN, Yargılama, s. 701. 
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olan kararlarda, karar etkisini sürdürdükçe her zaman durumun yeniden 

değerlendirilmesi ve yeni bir karar verilmesi istenebilir. Bunun dışında yargı 

kararındaki kesinlik, tarafların da toplumun da çıkarınadır. Uyuşmazlığın yasa yollarıyla 

sürekli yargılama konusu olması istenmeyen bir durumdur. 

Yasa koyucu bu sakıncaları kısmen de olsa gidermek amacıyla 1696 Sayılı Yasa 

ile değişik CMUK m. 303 gereğince merciin ilk defa verdiği tutuklama kararına karşı 

itiraz yolunu açmıştı. Bu düzenleme Ceza Muhakemesi Kanununa da aynen alınmıştır 

(m. 271/4). Yasa koyucu, merciin bu yöndeki kararlarının yeniden incelenmesiyle 

muhtemel hak ihlallerinin ortadan kaldırılabilmesi sonucunu, ikinci bir itiraz 

yargılamasıyla davanın uzaması sonucundan üstün tutmuştur. 

İtiraz yargılaması sırasında başvurunun geri alınması halinde itiraz konusu karar 

kesinleşir (m. 266). 

Öğretide, sadece şüpheli ve sanığın veya onun lehine başvuruda bulunan diğer 

yetkililerin (savcı, müdafi gibi) başlattığı itiraz yargılaması sonucu şüpheli yada sanığın 

durumunun daha da ağırlaştırılmaması gerektiği savunulmuştur280. Daha ağır bir 

sonuçla karşılaşmak korkusuyla şüpheli veya sanığın, yasa yolu hakkını 

kullanamayacağı savunulmuştur. Ancak bu görüşün yasal dayanağı olmadığı 

kanısındayız. Çünkü yasa koyucu böyle bir yasak getirmek isteseydi, istinaf (m. 283), 

temyiz (m. 307/4) ve yargılamanın yenilenmesi (m. 323/2) yolunda olduğu gibi itiraz 

yolunda da böyle bir düzenleme yapar, yada bu ilkeyi, yasa yollarına ilişkin bir genel 

hüküm olarak öngörebilirdi. Kaynak usul yasası da aleyhe bozma yasağını istinaf (StPO 

m. 331), temyiz (StPO m. 358) ve yargılamanın yenilenmesi (StPO m. 373) yolları için 

öngörmüş ancak ne yasa yollarına ilişkin genel hükümlerde ne de itiraz yoluna ilişkin 

hükümlerde düzenlenme yapmamıştır281. Ayrıca itiraz konusu karar, ceza içeren son 

karar değil, çoğu zaman bir tedbirdir. Bu sebeple ilkenin itiraz yolunda 

uygulanamayacağı düşüncesindeyiz282. 

                                            
280  KUNTER-YENİSEY, II, s. 869; KANTAR, s. 472; ÖNDER, s. 203; CENTEL-ZAFER, s. 594; 

YÜCE, Kanun Yolları, s. 71. 
281  İÇEL-YENİSEY, s. 1320 vd. 
282  YURTCAN, Yargılama, s. 699; CİHAN-YENİSEY, n. 524. 
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II- CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA İTİRAZ KONUSU KARARLAR 

1. MADDE BAKIMINDAN YETKİSİZLİK KARARI 

Madde bakımından yetki, yer bakımından yetkili ceza mahkemelerinden hangisi 

tarafından davaya bakılacağını belirler. Başka bir söyleyişle, mahkemenin hangi tür ve 

ağırlıktaki ceza davalarına bakacağını belirleyen kurallardır283. Madde bakımından yetki 

kuralları yasa ile belirlenir (m. 3). 

Ceza mahkemelerinin madde bakımından yetkileri, 26.09.2004 tarih ve 5235 

Sayılı AYİDMBAMKGYHK ile düzenlenmiştir. Buna göre, yasaların açıkça sulh ceza 

mahkemesini yetkilendirdiği işler ile iki yıl ve daha az süreli hapis cezası ve buna bağlı 

olarak hükmedilen adlî para cezaları ve bağımsız olarak hükmedilecek adlî para cezası 

ile güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemesinin 

madde bakımından yetkisi içindedir (AYİDMBAMKGYHK m. 10). Asliye ceza 

mahkemesinin madde bakımından yetkisi, yasanın açıkça asliye ceza mahkemesine 

yetki verdiği davalar ile sulh ve ağır ceza mahkemelerinin madde bakımından yetkisi 

dışında kalan bütün işlerdir (AYİDMBAMKGYHK m. 11). Ağır ceza mahkemesi ise 

yasanın ayrıca yetkilendirdiği işlerin dışında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda 

düzenlenen yağma (TCK m. 148), nitelikli dolandırıcılık (TCK m. 158), hileli iflas 

(TCK m. 161), resmi belgede sahtecilik (TCK m. 204/2) ve irtikap (TCK m. 250/1, 2) 

suçlarının yargılaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan 

fazla hapis cezasını gerektirir suçlarla ilgili davalarda madde bakımında yetkilidir 

(AYİDMBAMKGYHK m. 12). 

Davaya bakan mahkeme, madde bakımından yetkili olup olmadığına 

kovuşturmanın her aşamasında kendiliğinden karar verebilir (m. 4/1). İddianamenin 

kabulünden sonra işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı 

anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir (m. 5/1). Buna göre 

madde bakımından yetki kamu düzeni ile ilgilidir. Mahkemenin madde bakımından 

yetkisiz olduğunu hâkim kendiliğinden gözeteceği gibi taraflar da yargılamanın her 

aşamasında ileri sürebilirler284. Bu istem yargılamayı yapan mahkemeye yapılır ve 

                                            
283  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 22.1; YURTCAN, Şerh, s. 70 vd. 
284  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 22.6. 
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mahkeme bu talep hakkında bir karar verir285. Madde bakımından yetkisiz mahkemenin 

yaptığı işlemler kural olarak geçersizdir286. Ancak yenilenmesi mümkün olmayan 

işlemler geçerliliğini korur (m. 7). 

İtiraz yolu yargılamasının konusu olan yetkisizlik kararı, adlî yargı içindeki bir 

mahkemenin, adlî yargı içindeki bir başka mahkemeye yönelttiği kararlardır. Bunun 

dışında yargı çeşidini değiştiren (idarî yargıya yönelik yetkisizlik kararı gibi) yetkisizlik 

kararları yasa yolu bakımından hüküm sayıldığından itiraz değil, istinaf ve temyiz 

yolunun konusudur (m.223/10). 

Madde bakımından yetkisizlik, istinaf ve temyiz incelemesinde mutlak bozma 

sebebidir (m. 280/1b, 289/1d). Dolayısıyla itiraz üzerine merciin vereceği karar sadece 

itiraz yargılaması sürecini sonlandırır, yetki konusunda mutlak kesinlik sağlamaz. BAM 

yada Yargıtay, itiraz incelemesi sonucu mahkemenin yetkisi kesinleşse de, bu sebeple 

kararı bozar. Çünkü yetki kuralı kamu düzenine ilişkindir. 

Mahkemeler arasında madde bakımından yetki konusunda çıkabilecek 

uyuşmazlıklar merci tayini yoluyla ortak yüksek görevli mahkemece çözümlenir287 (m. 

4/2). Uyuşmazlık bir ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan iki mahkeme 

arasında çıkmışsa, bağlı oldukları ağır ceza mahkemesi; ağır ceza mahkemesinin yargı 

çevresi içinde bulunan mahkeme ile o ağır ceza mahkemesi arasında288 yada aynı BAM 

yargı çevresindeki farklı ağır ceza mahkemeleri ve yargı çevrelerindeki mahkemeler 

arasında çıkmışsa bağlı oldukları BAM; bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içinde 

bulunan mahkemelerle o BAM arasında yada bölge adliye mahkemeleri ve farklı BAM 

                                            
285  “CMUK’un 263. maddesi uyarınca verilen görevsizlik kararı temyizi mümkün bulunmadığı bu 

kararlar aleyhine savcı tarafından acele itiraz yoluna başvurulabileceğinden sanıklar vekilinin temyiz 
isteğinin aynı kanunun 317. maddesi gereğince reddine…”, 2. CD, 6.6.2001 tarih ve 10563 sayılı 
kararı. 

286  TOSUN, Öztekin, Türk Suç Muhakemesi Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul, 1971, s. 552; EREM, Usul, 
s. 128 vd. 

287  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 22.9. 
288  “Sulh ceza mahkemesince ittihaz edilen 10.11.1983 tarihli ceza kararnamesine sanığın itiraz ettiğine; 

sözü edilen kararnamenin asliye ceza hakimi tarafından verilmiş olmasına nazaran CMUK’un 390 ve 
299/2. maddeleri hükmü uyarınca itiraz inceleme yetkisinin bağlı bulunduğu ağır ceza işlerini gören 
mahkeme başkanına ait bulunmasına ve sulh ceza mahkemesinin kararındaki gerekçeye göre yerinde 
görülmeyen ağır ceza mahkemesinin 9.10.1983 günlü görevsizlik kararının kaldırılmasına…”, 3. CD, 
10.2.1984 tarih ve 1720 sayılı kararı; “Umumi mahkemeler karar hakimleri ve sorgu hakimleri ile 
umumi, hususi kaza salahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve salahiyet sebebiyle çıkacak 
ihtilafların çözülmesi görevinin Ceza Genel Kuruluna verildiği ve 17.12.1984 gün ve 1868 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesinin 15.10.1984 gün ve 141/439 sayılı kararında 
Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre kovuşturulmasının gerekliliğini belirtir bu niteliği ile 
bu çeşit kararlar görevsizlik kararı gibi sonuç doğurur.”, CGK, 21.12.1987 tarih ve 680 sayılı kararı. 
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yargı çevresinde bulunan mahkemeler arasında çıkmışsa Yargıtay 10. CD tarafından 

karara bağlanacaktır (YK m. 14). 

Ceza Muhakemesi Kanununun 175. maddesi uyarınca iddianamenin kabulünden 

önce mahkeme, alt yada üst dereceli mahkemenin madde bakımından yetkili olduğu 

gerekçesiyle iddianameyi iade edebilir (m. 174/1a, 170/3). Bu durumda madde 

bakımından yetkili görülen mahkemeye dosyanın yetkisizlik kararıyla 

gönderilemeyeceğini düşünüyoruz289 (m. 5/1). Çünkü kovuşturma aşaması 

iddianamenin kabulü ile başlar (m. 175) ve yetkisizlik kararı bu aşamadan sonra 

verilebilir. İddianamenin kabulü ile kovuşturma aşamasına geçilmesinden sonra 

mahkeme, madde bakımından yetkili mahkemenin alt dereceli mahkeme olduğu 

gerekçesiyle yetkisizlik kararı veremez (m. 6), davanın açıldığı mahkeme yargılamaya 

devam eder290. Ancak üst dereceli mahkemenin yetkili olduğu anlaşılırsa mahkeme 

iddianamenin kabulünden sonra da yetkisizlik kararı verebilecektir (m 5/1). Sulh ceza 

mahkemesi için asliye ceza mahkemesi; asliye ceza mahkemesi için ağır ceza 

mahkemesi üst dereceli mahkemedir. 

CMK m. 10 uyarınca kovuşturma evresinin her aşamasında, 8. maddede 

tanımlanan bağlantılı davaların birleştirilmesine yüksek görevli mahkeme tarafından 

karar verilebilir. Buna göre bir kişi, biri asliye diğeri sulh ceza mahkemesinin madde 

itibariyle yetkisine giren iki suç işlediğinde, her iki suçun yargılaması da yüksek görevli 

mahkeme olan asliye ceza mahkemesinde karara bağlanabilecektir. Soruşturma 

aşamasında da savcı her iki soruşturmayı bir kararla birleştirerek davayı yüksek görevli 

mahkemeye açabilir291 (m. 9). 

Mahkemenin verdiği madde bakımından yetkisizlik kararına karşı taraflar itiraz 

yoluna gidebilir (m. 5/2). Tarafların yetkisizlik savı üzerine mahkemenin kendisini 

yetkili gören kararına karşı da itiraz edilebilmelidir. Ancak yasa bu kararı istinaf ve 

temyiz incelemesinin konusu saymıştır. Madde bakımından yetkisizlik kararı, hem Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanunda hem de CMUK Tasarısında, sadece savcının 

başvurabildiği acele itiraz konusu bir karar idi (CMUK m. 7, 263/3, CMUKT m. 6/2). 

                                            
289  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 643. 
290  TOSUN, I, s. 492. 
291  KUNTER-YENİSEY, I, n. 17.2. 
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2. YER BAKIMINDAN YETKİSİZLİK KARARI 

Mahkemenin hangi yerdeki ceza davalarına bakacağı konusu, yer bakımından 

yetki kapsamındadır. Uyuşmazlığın nerede çözüleceği, yargılamanın nerede yapılacağı 

yetki kuralları ile çözülür. Yetki kuralları, davanın daha hızlı ve daha ucuza 

sonuçlanmasını, delillerin kolaylıkla toplanmasını ve maddî gerçekliğe ulaşılmasını 

sağlayacaktır. Yer yönünden yetki kurallarının sanığa bir güvence sağlama amacı 

yoktur292. Sanık aynı dereceli mahkemede yargılanacağından yetki itirazı süreyle sınırlı 

tutulmuştur. Sanık yetki itirazında bulunmayarak davanın yetkisiz mahkemede 

görülmesini kabul edebilir. 

Ceza yargılamasında kural olarak suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir (m. 

12/1). Suçun işlendiği yer belli değilse şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, şüpheli 

yada sanık yakalanamamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (m. 13/1). Şüpheli 

veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa, Türkiye’deki en son adresinin bulunduğu 

yer mahkemesi yetkilidir (m. 13/2). Yetkili mahkeme bu yolla da belirlenemiyorsa, 

yargılama yöntemine ilişkin ilk işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir (m. 13/3). 

Teşebbüste son icra hareketinin gerçekleştiği, kesintisiz (mütemadi) suçlarda 

kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme (müteselsil) suçlarda son suçun işlendiği yer 

mahkemesi yetkilidir293 (m. 12/2). 

Suç, Türkiye’de yayımlanan bir basılı eserle yada görsel veya işitsel yayın yoluyla 

işlenmişse yetki, eserin yayım ve görsel veya işitsel yayın merkezi olan yer 

mahkemesine aittir. Ancak aynı yayımın yada yayının birden çok yerde basılması, 

işitilmesi veya görülmesi durumunda suç, yayım ve yayın merkezi dışında meydana 

gelmişse, bu suç için yayının veya yayımın yapıldığı yer mahkemesi de yetkilidir (m. 

12/3). Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçunda yayın ve 

yayım, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde yapılmışsa, o yer mahkemesi 

de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o 

yer mahkemesi de yetkilidir (m. 12/4, 5). 

Yabancı ülkede işlenen ve yasalar uyarınca Türkiye'de soruşturulması ve 

kovuşturulması gereken suçlarda yetki, genel yetki kuralına (m. 13/1, 2) göre 

                                            
292  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 23.1. 
293  Kesintisiz suç ve zincirleme suç hakkında geniş bilgi için bkz.: ÖZTÜRK, Bahri-ERDEM, M. 

Ruhan-ÖZBEK, V. Özer, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku, Ankara, 2004, n. 
144 ve 320. 
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belirlenir. Bununla birlikte savcının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, 

suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. Bu gibi suçlarda 

şüpheli veya sanık Türkiye'de yakalanmamış, yerleşmemiş veya adresi yoksa yetkili 

mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurusu 

üzerine Yargıtay tarafından belirlenir. Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik 

bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlardan dolayı yetkili 

mahkeme Ankara mahkemesidir294 (m. 14). 

Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya bu gemi Türkiye 

dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında 

bulunan mahkeme yetkilidir. Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile 

demiryolu taşıtları hakkında da aynı hüküm uygulanır. Ülke içerisinde deniz, hava veya 

demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, bunların ilk ulaştığı yer 

mahkemesi de yetkilidir295. Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi 

tarafından Türk kara suları dışında işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya 

geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (m. 15). 

Yargılamanın nakli, yer bakımından yetkinin istisnasıdır. Kamu güvenliği, doğal 

afetler, hukukî yada fiili sebeplerle yargılamanın yetkili mahkemeden alınarak yetkisiz 

başka bir mahkemeye verilmesi ve o mahkemenin yetkili sayılmasına yargılamanın 

nakli denir296. Yetkili hâkim veya mahkeme hukukî veya fiili sebeplerden dolayı 

yargılama görevini yerine getiremeyecek olursa yüksek görevli mahkeme yargılamanın 

başka bir mahkemede yapılmasına karar verebilir. Hâkimin reddi hukukî, hastalanması 

veya ölmesi ise fiili nakil sebebidir297. Yargılama, kamu güvenliği nedeniyle Adalet 

Bakanının talebi ve Yargıtay’ın kararı ile aynı dereceli başka bir mahkemeye 

nakledilebilir298. Afetlerden dolayı da yargılamanın nakli mümkündür. Ancak bu 

durumda mahkemenin işleri bütünüyle başka bir mahkemeye nakledilir. Davanın nakli 

sebebi sonradan ortadan kalksa bile davayı nakleden mahkeme nakil kararını geri 

alamaz ve davayı naklen alan mahkeme de davayı geri gönderemez. 

Yetkili mahkemenin, yer bakımından yetkisiz bir başka mahkemeye belirli bir 

işleminin (tanık dinlenmesi gibi) yapılması konusunda yetkisini devretmesi olan 

                                            
294  TANER, s. 76. 
295  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 23.6. 
296  KUNTER, Nurullah, “Davanın Nakli”, İÜHFD, 1947, S. 1, s. 333 vd. 
297  TOSUN, I, s. 506; CİHAN-YENİSEY, n. 136. 
298  KUNTER, Davanın Nakli, s. 242 vd. 
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istinabe299, yer bakımından yetki kurallarının bir diğer istisnasıdır (m. 60, 83, 180, 196, 

209, 244, 251 ve 320). 

Genel yetki kuralının son istisnası ise Ceza Muhakemesi Kanununun 8. ve 11. 

maddelerinde tanımlanan bağlantılı davaların birleştirilmesidir. Genel yetki kuralı (m. 

12) uyarınca her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza 

davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. Bağlantılı 

ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, savcıların 

istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu 

davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. Uyuşulmazsa, 

savcının veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek 

olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar 

verir. Birleştirilmiş olan davaların ayrılmasında da aynı yöntem uygulanır300 (m. 16). 

Mahkemeler arasında yer bakımından yetki konusunda çıkabilecek uyuşmazlıklar 

merci tayini yoluyla ortak yüksek görevli mahkemece çözümlenir301 (m. 17). 

Uyuşmazlık bir ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içinde bulunan iki mahkeme 

arasında çıkmışsa, bağlı oldukları ağır ceza mahkemesi; ağır ceza mahkemesinin yargı 

çevresi içinde bulunan mahkeme ile o ağır ceza mahkemesi arasında302 yada aynı BAM 

                                            
299  YURTCAN, Şerh, s. 93 vd. 
300  “Sanık hakkında verilen kamu davasının tefrikine ilişkin kararın temyiz kabiliyeti bulunmadığından 

müdahil vekilinin bu sanığa yönelik temyiz isteğinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca reddine…”, 
11. CD, 11.6.2001 tarih ve 6578 sayılı kararı; “Davanın ayrılmasına dair kararlar nihai mahiyette 
olmadığı cihetle temyiz kabiliyeti bulunmadığından sanık vekilinin temyiz isteğinin CMUK’un 317. 
maddesi gereğince reddine…”, 2. CD, 18.6.2001 tarih ve 11349 sayılı kararı; “Maddedeki 
"uyuşmazlıklar" teriminin kapsamına "Yetki uyuşmazlıkları"nın gireceği bu suretle de olayımızda 
İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yetkisizlik kararı verdiğine göre, bu kararı takiben dosyanın 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine itirazen değil doğruca tevdii ve oraca da yetkisizlik kararı 
ittihazı takdirinde tahaddüs etmiş olan olumsuz uyuşmazlığın anılan 14. madde hükmüne tevfikan 
çözülmesi yoluna gidilmesi gerekli olup; esasında kendisi uyuşmazlığın taraflarından biri olan 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin itiraz mercii sıfatıyla İstanbul Devlet Güvenlik 
Mahkemesi'nin yetkisizlik kararını ittihazında isabet görülmediğinden CMUK.nun 343. maddesi 
gereğince mezkur kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen…1773 sayılı yasanın 13/2. 
maddesinde görevsizlik kararlarına itiraz edilebileceği açıklanmış itiraz mercii için yeni bir usul 
getirilmemiş olmasına göre genel hükümler içinde halli zorunludur. Sözü edilen yasanın 12. 
CMUK’nun 299/3. maddeleri uyarınca İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararına karşı 
yapılan itirazın Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce incelenmesinde yasaya aykırılık 
bulunmadığından…”, 9. CD, 17.3.1975 tarih ve 10 sayılı kararı.  

301  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 22.9. 
302  “Sulh ceza mahkemesince ittihaz edilen 10.11.1983 tarihli ceza kararnamesine sanığın itiraz ettiğine; 

sözü edilen kararnamenin asliye ceza hakimi tarafından verilmiş olmasına nazaran CMUK’un 390 ve 
299/2. maddeleri hükmü uyarınca itiraz inceleme yetkisinin bağlı bulunduğu ağır ceza işlerini gören 
mahkeme başkanına ait bulunmasına ve sulh ceza mahkemesinin kararındaki gerekçeye göre yerinde 
görülmeyen ağır ceza mahkemesinin 9.10.1983 günlü görevsizlik kararının kaldırılmasına…”, 3. CD, 
10.2.1984 tarih ve 1720 sayılı kararı; “Umumi mahkemeler karar hakimleri ve sorgu hakimleri ile 
umumi, hususi kaza salahiyetini haiz makamlar arasında vazife ve salahiyet sebebiyle çıkacak 
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yargı çevresindeki farklı ağır ceza mahkemeleri ve yargı çevrelerindeki mahkemeler 

arasında çıkmışsa bağlı oldukları BAM; bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içinde 

bulunan mahkemelerle o BAM arasında yada bölge adliye mahkemeleri ve farklı BAM 

yargı çevresinde bulunan mahkemeler arasında çıkmışsa Yargıtay 10. CD tarafından 

karara bağlanacaktır (YK m. 14). 

Yer bakımından yetkisizlik itirazı madde bakımından yetkisizlik itirazından farklı 

olarak yargılamanın her aşamasında değil, ilk derece ceza mahkemelerinde duruşmada 

sanığın sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve 

duruşmalı işlerde inceleme raporun okunmasından önce yapılır (m. 18/1). CMUK bu 

süreyi iddianamenin duruşmada okunması olarak belirlemişti303 (CMUK m. 15). CMK 

ile bu süre uzatılmıştır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre duruşmada hazır 

bulunanların tespit edilmesinden sonra iddianame okunduğu, bundan sonra sanığa ve 

diğer taraflara söz hakları kullandırıldığından, yetki itirazı için tanınan süre geçmiş 

oluyordu. 

İstem üzerine yer bakımından yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece ceza 

mahkemelerinde duruşmada sanığın sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde 

incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporun okunmasından önce 

verilir (m. 18/2). Bu aşamadan sonra yer bakımından yetkisizlik iddiasında 

bulunulamayacağı gibi bu konuda mahkeme de kendiliğinden karar veremez. 

Kendisini yer bakımından yetkisiz gören mahkeme, yetkili mahkemeyi göstererek 

iddianameyi iade edebilir (m. 174/1a, 170/3). İddianamenin kabulü ile kovuşturma 

aşamasına geçilmesinden sonra mahkeme, yer bakımından yetkili olmadığı gerekçesiyle 

kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez (m. 18/2). 

Mahkemenin verdiği yer bakımından yetkisizlik kararına karşı taraflar itiraz 

yoluna gidebilir (m. 18/3). Yetkisizlik savı üzerine mahkemenin kendisini yetkili gören 

kararına karşı da itiraz edilebilmelidir. Ancak yasa bu kararı istinaf ve temyiz 

incelemesinin konusu saymıştır. Yasaya uygun yetkisizlik iddiasının reddedilerek 

yargılamanın yer bakımından yetkisiz mahkemede sonuçlandırılması, istinaf ve temyiz 

                                                                                                                                

ihtilafların çözülmesi görevinin Ceza Genel Kuruluna verildiği ve 17.12.1984 gün ve 1868 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesinin 15.10.1984 gün ve 141/439 sayılı kararında 
Memurin Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre kovuşturulmasının gerekliliğini belirtir bu niteliği ile 
bu çeşit kararlar görevsizlik kararı gibi sonuç doğurur.”, CGK, 21.12.1987 tarih ve 680 sayılı kararı. 

303  KUNTER-YENİSEY, I, n. 23.12. Karş.: KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 356. 
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incelemesinde mutlak bozma sebebidir (m. 280/1b, 289/1d). Dolayısıyla itiraz üzerine 

merciin vereceği karar sadece itiraz yargılaması sürecini sonlandırır, yetki konusunda 

mutlak kesinlik sağlamaz. BAM yada Yargıtay, itiraz incelemesi sonucu mahkemenin 

yetkisi kesinleşse de, bu sebeple kararı bozar. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer bakımından yetkisizlik kararına karşı 

itiraz yolu öngörülmemekteydi. Yer bakımından yetkisizlik, mahkeme makamı kararı 

olmasına ve yasada itiraz yolunu açan bir hüküm bulunmamasına karşın Yüksek 

Mahkeme bu kararın itiraz konusu olduğu görüşündeydi304. Ancak bu görüş yasal 

                                            
304  “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, mahkemelerin ceza davalarını görme yetkileri kamu 

faydalan ve selameti düşüncesiyle sıraya konarak tayin edilmiş ve böylece müşterek yetki sisteminin 
sakıncaları önlenmiş olmakla beraber yine başka mahkemelerce veya sorgu yargıçlarınca yetkisizlik 
kararı verilmiş olur ve bu kararlar aleyhine kanun yollarına başvurmak imkanı kalmamış bulunursa 
müşterek yüksek vazifeli mahkemenin davaya bakması icap eden mahkemeyi tayin edeceği 18. 
maddede yazılı bulunmaktadır. Bu maddede sorgu yargıçlarından başka mahkemelerin de yetkisizlik 
kararları aleyhine kanun yollarına başvurma imkanının kalmamış olması halinden bahsedilmesi 
mahkemelerce verilecek yetkisizlik kararlarının kesin olmadığını ve bu kararlar aleyhinde bir kanun 
yolunun varlığını açıkça göstermektedir. Esasta soruşturma ve yargılama işlemlerinin yürüyüşüne 
önemli tesirler yapabilecek olan ve kamu fayda ve selametini ilgilendiren bir kararın kesinliğini 
kanun koyanın istediği düşünülemeyeceği gibi böyle bir düşünce de kanunun gözettiği ana prensibe 
uymaz. Nasıl ki, ilk tahkikata tabi olan işlerde sorgu yargıcının Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 173. maddesi uyarınca vereceği yetkisizlik kararına karşı savcının 176. madde gereğince 
başvurabileceği bir kanun yolu vardır. İlk tahkikat sırasında verilecek böyle bir karar aleyhine 
başvurulacak bir kanun yolu gösterilip de doğrudan mahkemeye verilen bir iş hakkında mahkemenin 
vereceği yetkisizlik kararına karşı kanun yolunun gösterilmemiş olduğunu, yokluğunu farz ve kabul 
etmek yanlış ve bir kısım kanun hükümlerini ihmal olur. Mahkemelerce verilen yetkisizlik 
kararlarına karşı kanunun gerçek kabul ettiği kanun yolunu tayinde kanunun 308. maddesinin önemli 
bir ifade ve delaleti vardır. Temyiz olunan bir hükmün ancak kanuna muhalif olması sebebinden 
dolayı bozulabileceği 307. madde de kaide olarak beyan olunduktan sonra kanuna muhalif haller 308. 
maddede sayılırken bunlar arasında mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini 
görevli veya yetkili görmesi hali de yazılarak Yargıtay incelemelerinde kanuna aykırı olan görevlilik 
veya yetkililik kararlarının bozma sebebi olacağı gösterilmiş ve kanuna aykırı olan yetkisizlik 
kararlarına karşı esasta bir kanun yolunun bulunmadığı değil belki bu kabil yolsuzluğun düzeltme 
yerinin Yargıtay olmadığı bildirilmiştir. İlk tahkikat yapılan işlerde yetkisizlik iddiasının ne vakte 
kadar ileri sürülebileceği ve bu iddianın nerede inceleneceği ve ilk tahkikatta yetkiyi tayin eden 
kararın son tahkikat noktasından daha yetkiyi belli etmiş olacağı kanunun diğer maddelerinde yazılı 
olduğu gibi ilk tahkikata tabi tutulmamış olan ceza davalarında mahkemelerce verilecek yetkisizlik 
kararlarına karşı gidilecek yolun itiraz yolu olduğu 297. maddenin açık hükümlerinden bulunur. 
Gerçi kanunun 298. maddesinde mahkeme kararları aleyhine itiraz edilemeyeceği yazılı ise de bunlar 
esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olan ve onu hazırlayan kararlar olup bu karakterleri ile 297. madde 
konusu olan kararlardan ayrılırlar. 297. madde esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olan ve onu 
hazırlayan kararlar olup bu karakterleri ile 297. madde konusu olan kararlardan ayrılırlar. 297. madde 
esas hükmün çıkmasıyla irtibatı olmayan ve ondan ayrı alabilen kararları şümul ve ihatasına alır ki, 
mahkemesinin vereceği bir yetkisizlik kararının bu mahiyeti itibarıyla aleyhine 297. madde uyarınca 
itiraz yoluna gidilebileceği tamamıyla belirir. Duruşma sırasında suçluya isnat olunan suçun 
mahkemenin görevini geçtiği anlaşılırsa işin bir kararla vazifeli mahkemeye gönderileceği bu kararın 
son tahkikatın açılmasına dair olan bir kararın bütün sonuçlarını getireceği ve bu karara karşı ancak 
203. madde gereğince itiraz olunabileceği kanunumuzun 263. maddesinde yazılıdır. Madde bu 
hüküm ve beyanı ile mahkemelerden verilecek görevsizlik kararlarına karşı gidilecek kanun yolunu 
gösterir. Gerçi yetkisizlik ve görevsizlik kararları arasında mahiyetleri bakımından bir ayrılık varsa 
da hakimin davaya bakmaması noktasında birleşerek bu hususta özel bir ayrılık göstermediklerinden 
bunların tetkik mercileri arasında bir fark çıkarmamak ve belki bir benzerlik gözetmek gerektir. 
Yetkisizlik kararlarına karşı başvurulacak kanun yolunun itiraz yolu olduğu kanun tasarısını 
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dayanaktan yoksundu305. Mahkeme makamı kararlarının itiraz konusu olabilmesi için 

yasada açık hükme ihtiyaç vardı (CMUK m. 298/1). Nitekim Tasarıda da yer 

bakımından yetkiye ilişkin kararlara karşı itiraz yolu öngörülmemiştir (CMUKT m. 19). 

Bu sebeple yer bakımından yetkiye ilişkin kararlar CMUK uyarınca ancak temyiz veya 

yetki uyuşmazlığı sonucu yapılacak merci tayini yoluyla denetlenebilirdi kanısındayız. 

Yer bakımından yetkisiz mahkemenin yaptığı işlemler sadece yetkisizlikten dolayı 

geçersiz sayılmaz (m. 20). Mahkeme yada hâkim yer bakımından yetkisiz de olsa 

gecikmesinde sakınca bulun hallerde (ölmek üzere olan tanığın ifadesinin alınması gibi) 

yargı çevresi içindeki gerekli işlemleri yapar306 (m. 21). Ancak bu işlemlere karşı 

öngörülmüşse ilgili yasa yollarına başvurulabilir. 

3. HÂKİMİN REDDİ İSTEMİNİN KABUL EDİLMEMESİ KARARI 

Hâkim yargılamada yansız olmalıdır. Davada hâkimin taraflardan biriyle veya 

davayla yakın ilgisi bulunması halinde hâkimin tarafsız kalamayacağından korkulur. 

Kararın nesnelliğinin korunması için CMK hâkimin reddi kurumunu, Anayasal ilke olan 

hâkimin görevden kaçınma yasağına (AY m. 36/2) ve yasal hâkim kuralına (AY m. 37) 

istisna olarak düzenlemiştir. 

Görev yasağına giren ve kanunda sınırlı olarak sayılan hallerde (m. 22, 23) hâkim 

davaya bakamaz. Taraflar reddetmeseler bile o kendiliğinden çekinmek zorundadır. 

Görev yasakları etkisini yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gösterir307. Görev 

yasağına rağmen hâkimin son karara katılması mutlak bozma sebebidir (m. 280/1b, 

289/1b). 

Hâkim suçtan zarar görmüşse, sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile 

aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, şüpheli, sanık veya 

                                                                                                                                

hazırlayan komisyon tarafından tasarının mucip sebepler kısmında açıklanmış olduğu gibi ilk 
tahkikata tabi olmayan işlerde mahkemelerce verilecek yetkisizlik kararlarına karşı temyiz yoluna 
gidilemeyip 297. madde hükmü dairesinde itiraz olunabileceği kanunumuzun aslı olan Alman Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun şerh yazanların eserlerinde görülür ki, kanun hükümlerini 
yorumlamada bu tasarı ve şerhlerden faydalanmaktan uzak kalınamaz. Yukarda beyan olunan mucip 
sebeplere göre Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 17. maddesinde bildirildiği veçhile 
mahkemenin vereceği yetkisizlik kararlarına karşı ilgililer tarafından 297. madde gereğince itiraz 
olunabileceğine…”, İBK, 28.3.1946 tarih ve 33/6 sayılı kararı. 

305  KUNTER, Nurullah, “Ceza Mahkemeleri Kararları”, İÜHFD, 1946, S. 4, s. 1290 vd. 
306  KANTAR, s. 31; TANER, s. 82. 
307  CENTEL, Nur, Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Tarafsızlığı, İstanbul, 1996, s. 86 vd.; 

ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “Hakimin Davaya Bakmaktan Çekinmesi Konusu”, AD, 1974, S. 8, s. 
626 vd. 
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mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise, şüpheli, sanık 

veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa, şüpheli, sanık veya mağdur ile 

aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, 

sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa, aynı davada 

savcılık, adlî kolluk görevliliği, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği 

yapmışsa, aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, hâkimlik görevini 

yapamaz (m. 22). Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu 

hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. Aynı işte soruşturma 

evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz. 

Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte 

görev alamaz (m. 23). 

Hâkimin davaya bakamayacağı hallerde reddi istenebileceği gibi, onun 

tarafsızlığından şüpheye düşürecek bir sebep bulunması halinde de hâkim yargılamadan 

çekinir yada taraflardan biri reddini ister (m. 24/1). Hâkimin tarafsızlığını şüpheye 

düşüren haller, görev yasağında olduğu gibi sınırlı değildir308. Ret talebi kabul 

edildikten sonra hâkimin son karara katılması mutlak bozma sebebidir (m. 280/1b, 

289/1c). 

Ret istemini savcı, şüpheli ve sanıkla onların müdafii, katılan ile vekili yapabilir 

(m. 24/2). Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak 

hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir (m. 24/3). 

Görev yasağı sebebiyle hâkimin reddi, yargılama sonuçlanıncaya kadar 

yapılabilirken; tarafsızlığı şüpheye düşüren sebeplere dayalı ret, ilk derece 

mahkemelerde sanığın sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporunun 

ve Yargıtay’da üyenin yada tetkik hâkiminin hazırladığı raporun açıklanmasından önce 

yapılır (m. 25/1). CMUK m. 24 hükmü bu süreyi iddianamenin duruşmada okunması 

olarak belirlenmişti. CMK ile bu süre uzatılmıştır309. Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununa göre duruşmada hazır bulunanların tespit edilmesinden sonra iddianame 

okunduğu, bundan sonra sanığa ve diğer taraflara söz hakları kullandırıldığından, ret 

için tanınan süre geçmiş oluyordu. 

                                            
308  ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “Hakimin Davaya Bakmaması Reddi”, AD, 1972, S. 10, s.694. 
309  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 318. 
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Hâkimin reddini gereken sebepler sonradan ortaya çıkarsa veya daha sonra 

öğrenilmişse ret istemi duruşma veya inceleme bitinceye kadar yapılabilir (m. 25/2). 

Ancak ret sebebinin daha sonra öğrenilmesi durumunda, öğrenilmesinden itibaren yedi 

gün içinde başvuru yapılmalıdır. 

Hâkimin reddi, mensubu olduğu mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılabileceği 

gibi zabıt kâtibine yapılan beyanın tutanağa aktarılması şeklinde de yapılabilir (m. 

26/1). Ret isteminde bulunan, bildiği ret sebeplerini, dayandığı olgu ve kanıtlarla 

birlikte tamamen açıklamakla yükümlüdür (m. 26/2). 

Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir310 

(m. 26/3). Reddi istenen hâkimin, yasaklılığını gerektiren yada tarafsızlığını şüpheye 

düşüren sebeplerin varlığını kabul etmesi durumunda, çekinmeye ilişkin yöntem 

uygulanmalıdır (m. 30). Buna göre hâkim görev yasağı sebebiyle çekinmişse merci 

inceleme yapmaksızın bir başka hâkimi veya mahkemeyi görevlendirir. Tarafsızlığını 

şüpheye düşürecek sebepler ileri sürülerek çekinmişse, merci bunun uygun olup 

olmadığına ilişin incelemeden sonra çekinme uygun bulunursa yargılamayı yapması için 

bir başka hâkimi veya mahkemeyi görevlendirir. 

CMK hâkimin reddi isteminin, reddi istenen hâkimin mensubu olduğu mahkeme 

tarafından karara bağlanmasını öngörmektedir. Ancak reddi istenilen hâkim ret 

yargılamasında katılamaz. Bu durumda mahkeme teşekkül edemiyorsa ret yargılaması 

başka bir mahkeme tarafından yapılır311. Reddi istenilen hâkim, sulh ceza hâkimi ise ret 

yargılaması yargı çevresindeki asliye ceza mahkemesince yapılır. Reddi istenilen hâkim 

asliye ceza hâkimiyse yada o yer adliyesi tek hâkimli ise ret yargılaması bu 

mahkemenin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. Reddi istenilen hâkim ağır 

ceza mahkemesine mensup ise o yerde birden çok ağır ceza mahkemesi var ise numara 

olarak  kendisini takip eden daire, son numaralı daire için bir numaralı daireye, o yerde 

ağır ceza mahkemesi tek daireli ise en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. BAM ceza 

dairelerinin başkan veya üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan veya üye 

katılmaksızın görevli olduğu daire tarafından karara bağlanır (m. 27). Yargıtay ceza 

dairesi veya genel kurul başkanı ve üyelerinin reddi yargılaması, reddi istenen başkan 

veya üye katılmaksızın ilgili daire veya genel kurulca karara bağlanır. Yargıtay daire ve 

genel kurullarının toplu olarak reddi mümkün değildir (YK m. 39/3). 

                                            
310  TOSUN, I, s. 460. 
311  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 320. 
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Merci yaptığı inceleme sonunda ret istemini kabul ederse davaya bakması için bir 

başka hâkimi yada mahkemeyi görevlendirir (m.27/4). Reddin kabulüne ilişkin bu karar 

kesindir. Ret isteminin kabul edilmemesine ilişkin karara karşı ise itiraz yolu açıktır312 

(m. 28, CMUK m. 27/1, CMUKT m. 29). CMUK uyarınca ret isteminin kabul 

edilmemesine ilişkin karara karşı acele itiraz yoluna gidilebilmekteydi. Reddin 

kabulüne ilişkin karar ise kesindi. 

İtiraz üzerine verilen karar kesindir (m. 271/4). Hükümle birlikte istinaf veya 

temyiz incelemesine konu olabilir. 

Mahkeme, kovuşturma aşamasında yapılan hâkimin reddi istemini, süresinde 

yapılmaması, ret sebebi ve delil gösterilmemesi, ret isteminin duruşmayı uzatmak 

amacıyla yapıldığının açıkça anlaşılması halinde geri çevirir313 (m. 31/1). Bu karar, tek 

hâkimli mahkemelerde reddedilen hâkim tarafından, toplu mahkemelerde reddedilen 

hâkimin müzakereye katılmasıyla verilir. Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir 

(m. 31/3). Ret isteminin geri çevrilmesi kararı, CMUK m. 29A/3 uyarınca ancak 

hükümle birlikte temyiz incelemesine konu olabilmekteydi314.  

Reddi istenilen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar ancak 

gecikmesinde sakınca olan işleri yapabilir (m. 29/1). Tarafların iddia ve savunmalarının 

alınmasına geçilmez. Ret konusunda bir karar verilmeden reddi istenilen hâkimle veya 

onun katıldığı bir heyetle bir sonraki oturuma başlanmaz (m. 29/2). Ret isteminin 

kabulü üzerine merci tarafından görevlendirilen hâkim ve mahkeme tarafından 

gecikmesinde sakıca bulunanlar dışında duruşma tekrarlanır (m. 29/3). 

4. ESKİ HALE GETİRME İSTEMİNİN REDDİ KARARI 

Ceza muhakemesi hukukunda üç çeşit süre vardır. Bunlar, hakdüşürücü, koruyucu 

ve düzenleyici sürelerdir315. 

                                            
312  CENTEL, Hakimin Tarafsızlığı, s. 133. 
313  “CMUK’nun 29/a maddesi hükmü muvacehesinde; reddi hakim isteminin duruşmayı uzatmak amacı 

ile yapıldığının açıkça anlaşılmış olması halinde, ret isteği konusunda karar verme yetkisinin tek 
hakimli mahkemelerde reddedilen hakimin kendisi tarafından verileceği ve bu karar aleyhine de 
ancak hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabileceği öngörülmüş olduğu cihetle, Ünye Asliye 
Ceza Hakimi tarafından ret istemi dolayısıyla 10.12.1987 tarihinde verilmiş olan kararı inceleme 
yetkisinin Ünye Ağır Ceza Mahkemesine mevdu olmadığı gözetilmeden yazılı olduğu şekilde karar 
ittihaz edilmiş bulunulmasında isabet görülmediğinden…”, 9. CD, 13.1.1988 tarih ve 179 sayılı 
kararı. 

314  CENTEL, Hakimin Tarafsızlığı, s. 124 vd. 
315  ÖNDER, Ayhan, “Ceza Muhakemeleri Usulü Hukukunda Mehiller”, İÜHFD, 1964, S. 3-4, s. 568 vd. 



 105 

Yasanın, bir işlemin yapılabileceği zamanı göstermek için üst sınır belirlemesi 

halinde hakdüşürücü söz konusudur. O işlemin yapılamayacağı zamanı göstermek için 

sürenin alt sınırını belirlemesi halinde koruyucu süre söz edilir. Hukukî işleminin 

yapılması veya yapılmaması için yaptırımı olmayan bir süre belirlemesi halinde ise 

düzenleyici süreden bahsedilir316. 

Ceza yargılamasında hakdüşürücü süreler geçince ceza yargılaması işlemi artık 

yapılamayacaktır. Bu sebeple ceza yargılamasının tarafları hakdüşürücü süreyi kusuru 

olmadan geçirmişse, CMK onlara eski hale getirme imkânı tanımıştır. Taraflar 

hakdüşürücü süreyi, sakınılması mümkün olmayan olayların (mücbir sebepler) 

sonucunda kusurları bulunmaksızın geçirmişlerse, eski hale getirme isteminde 

bulunabilirler. Bir başka deyişle eski hale getirme talebinde bulunabilmek için yasada 

öngörülen sürenin kusursuz olarak geçirilmiş olması gerekli ve yeterlidir. Kolluk 

güçlerinden kaçtığı için yasal süreyi geçiren kişi kusurludur; eski hale getirme talebinde 

bulunamaz. Yöntemine uygun olarak yapılmayan tebligat sebebiyle karardan haberdar 

olamamak (CMUK m. 41) ve kararda başvurulabilecek yasa yollarının bildirilmemesi 

(m. 40/2) sebebiyle yasa yollarına başvuramamak, sakınılması mümkün olmayan ve 

kusurlu olunmayan hallerdendir317. 

Eski hale getirme, kullanılması hakdüşürücü süreye bağlı haklarının kaybını 

önleyen yasal bir çaredir. Eski hale getirme talebi, yasa yoluna başvurmaya yetkisi olan 

kişiler tarafından yapılabilir (m. 260 vd.). 

Eski hale getirme başvurusu, yasal sürenin kusursuz olarak geçirilmesine sebep 

olan engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, yazılı olarak yapılır. Bu dilekçe, 

süreye uyulsaydı yapılması istenen işlem için hangi mahkemeye başvurulacak idiyse o 

mahkemeye verilir. Dilekçede yasal süreye kusursuz olarak uymamasının sebepleri ve 

bu olgulara ilişkin kanıtlar bildirilir. Usule dair yapılamayan işlemler de dilekçenin 

verdiği anda yapılır318 (m. 41/2). 

Süresi içinde usule dair işlem yapılsa idi onun hakkında kararı verecek mahkeme, 

eski hale getirme talebini karara bağlar. Eski hale getirme başvurusu, kararın 

kesinleşmesini ve uygulanmasını engellemez. Ancak mahkeme kararın gereğinin yerine 

                                            
316  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 31.5. 
317  ÖNDER, Ayhan, “Eski Hale Getirmenin Hukuki Mahiyeti”, İÜHFD, 1965, S. 3-4, s. 1; CENTEL, 

Eski Hale Getirme, s. 212 vd. 
318  CENTEL, Eski Hale Getirme, s. 210 vd. 
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getirilmesini erteleyebilir319 (m. 42/3). Eski hale getirme talebinin kabulü halinde 

kesinleşme geçmişe yönelik olarak ortadan kalkar. Yani usule ilişkin işlem süresinde 

yapılmış sayılır ve yargılama o işlemin yapılmış sayıldığı ana kadar geriye yürür. 

Mahkeme başvuruyu dosya üzerinde inceler ve karara bağlar. Eski hale getirme 

talebinin kabulü kararı kesindir. İstemin reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna 

başvurulabilir320 (CMK m. 42/2, CMUK m. 43, CMUKT m. 44). CMUK uyarınca eski 

hale getirme isteminin reddine ilişkin karar, acele itiraz yoluna konu kararlardandı. 

5. TANIK HAKKINDA VERİLEN DİSİPLİN HAPSİ KARARI 

Tanık, ceza yargılamasında gerçeğe ulaşmak için hâkime yardımcı olan, beş 

duyusu ile edindiği bilgileri mahkemeye aktaran kişidir321. Yargılamada taraf olmayan 

herkes tanıklık yapabilir322. Tanıklık için hak veya eylem ehliyeti aranmaz323. Sanıkla 

arasındaki yakınlık ve ilişki göz önünde tutularak işçisi, ustası, eşi, dostu, düşmanı, 

çocukları, akıl hastaları tanıklık yapabilirler. Olayın akışı ve oluşu dikkate alınarak tanık 

beyanları ile kanıtlar arasındaki ilişki, uygunluk ve bağ iyi değerlendirilmelidir. Buna 

göre hukukumuzda sanığın kendisine yüklenen suçlamalarla ilgili olarak tanık sıfatı ile 

dinlenmesi mümkün olmadığı gibi tanıklık yapan kişi de o yargılamada hâkimlik 

yapamaz (m. 22/1h). 

Ceza yargılamasında tanıklığa ilişkin hükümler, hâkim, savcı veya mahkeme 

önünde dinlenmesi gerekli görülen kişiler hakkında uygulanır (m. 43/5). Tanık, savcı, 

hâkim veya mahkeme huzuruna çağrı kağıdı ile çağrılır. Çağrı, telefon, telgraf, faks, 

elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, bu 

çağrıya uymayan tanık zorla getirilmez. Çağrı kağıdında gelmemenin sonuçları 

bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir324. Karar yazısında 

bu yoldan getirilmenin sebepleri gösterilir ve bunlara çağrı kağıdı ile gelen tanıklar 

hakkındaki işlem uygulanır. Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen 

                                            
319  CENTEL, Eski Hale Getirme, s. 219 vd. 
320  “Eski hale getirme isteminin reddine ilişkin 5.3.1998 günlü ek kararının temyiz kabiliyeti 

bulunmadığı ancak CMUK’nun 43 ve 304. maddeleri uyarınca acele itiraz yoluna 
başvurulabileceğinden…”, 8. CD, 1.7.1998 tarih ve 10225 sayılı kararı.  

321  FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tanıklık, Ankara, 1996, s. 28 vd. 
322  “…katılanın tanık sıfatıyla dinlenmesi tanık kurumunun tarafsızlık öğesine aykırıdır.”, CGK, 

1.06.1999 tarih ve 147 sayılı kararı. 
323  CİHAN-YENİSEY, n. 235. 
324  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 43.4. 
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dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını 

görevlilere yazılı olarak emredebilir (m. 43). 

Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı 

istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir (m. 43/4). 

Yöntemine uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 

zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek325, kamu 

alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık gelmemesini haklı 

gösterecek sebepleri bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. Fiilen hizmette 

bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar tarafından yerine 

getirilir (m. 44). 

Yasa koyucu, şüpheli ve sanıkla belirli bir yakınlık ilişkisi bulunan kişileri ona 

yüklenen suçlamalarla ilgili olarak tanıklık yapmaya zorlamak istememiştir326. Bu 

sebeple şüpheli veya sanığın nişanlısı, evlilik bağı kalmasa bile eşi, kan hısımlığından 

veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu, üçüncü derece dahil kan veya ikinci 

derece dahil kayın hısımları, aralarında evlatlık bağı bulunanlar tanıklıktan çekinebilir 

(m. 45/1). Ancak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan 

çekinmenin önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, yasal temsilcilerinin rızalarıyla 

tanık olarak dinlenebilirler. Yasal temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin 

çekinmeleri konusunda karar veremez (m. 45/2). Tanıklıktan çekinebilecek olan 

kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilir. Bu kimseler, 

dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler (m. 45/3). Tanık, kendisini veya 

CMK 45/1. maddede sayılan yakınlarını ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte 

olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa cevap vermekten çekinebileceği 

önceden bildirilir (m. 48). Mahkeme başkanı veya hâkim veya savcı tarafından gerekli 

görüldüğünde tanık, tanıklıktan çekinmesinin dayanağını oluşturan olguları bildirir ve 

bu hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir (m. 49). Tanıklıktan çekinme hakkı 

olanlara yemin verip vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, 

tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu hususun kendisine bildirilmesi gereklidir (m. 51). 

                                            
325  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 46. maddesi uyarınca ek olarak hafif para cezasına da 

hükmedilmekteydi. 765 Sayılı Yasanın 4421 Sayılı Yasayla değişik Ek 1/b-7 maddesine göre bu ceza 
2005 yılı için 2,20 YTL ile 4,40 YTL arasında belirlenmekteydi. Tasarıda bu ceza 100 YTL ila 500 
YTL hafif para cezası olarak belirlenmiştir (CMUKT m. 46). 

326  “Nitekim, kendisinin veya bir yakının cezalandırılması sonucuna götürecek zorunluluk, tanığı yalan 
beyana zorlama anlamını taşıyacaktır…Tarafsız olmayacağını bile bile kişiyi tanıklığa mecbur 
tutmak bu gerçeklerle bağdaşmayacağı için…”, Ceza Muhakemesi Kanunun 45. madde gerekçesi. 
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Avukatlar ve onların stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya 

yüklendikleri yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler, bütün tıp meslek veya 

sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında 

öğrendikleri bilgiler, mali işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları 

dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler sebebiyle bu meslek 

mensupları tanıklıktan çekinebilirler. Avukatlar ve onların stajyerleri veya yardımcıları 

dışında kalan kişiler (AK m. 36/2), ilgilinin rızasının varlığı halinde, tanıklıktan 

çekinemez (m. 46). 

Ceza yargılamasında açıklanarak yetkili olmayan kişiler tarafından öğrenilmesi, 

devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, 

anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, devlet sırrı 

sayılır327. Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, devlet sırrı olduğu gerekçesiyle mahkemeye 

karşı gizli tutulamaz. Tanıklık konusu bilgilerin devlet sırrı niteliğini taşıması halinde 

tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zabıt kâtibi dahi olmaksızın 

dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece 

yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir. 

Yargılama konusu suçun alt sınırı beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektirir 

nitelikte değilse, gizlilik hükümleri uygulanmaz. Cumhurbaşkanının tanıklığı söz 

konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi takdir 

eder (m. 47). 

Dinlenme sırasında on beş yaşını doldurmamış olanlar, ayırt etme gücüne sahip 

olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar, soruşturma veya 

kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluyu kayırmaktan ya 

da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü 

olanlar yeminsiz dinlenir (m. 50). 

Her tanık, sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. Tanıklar, kovuşturma 

evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belirlenmesine 

ilişkin durumlarda birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. Tanıkların dinlenmesi 

sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak mağdur çocukların, duruşmaya 

getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından 

zorunlu olan kişilerin tanıklığında bu kayıt zorunludur. Burada elde edilen ses ve 

görüntü kayıtları, sadece ceza yargılamasında kullanılır (m. 52). 
                                            
327  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 642; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 352.  
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Tanığa dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi 

halinde yalan tanıklık (TCK m. 272) suçundan dolayı cezalandırılacağı, doğruyu 

söyleyeceği hususunda yemin edeceği, duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık 

izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği anlatılır (m. 53). 

Tanıklar, soruşturma ve kovuşturmada dinlenilmeden önce yemin ederler. 

Gerektiğinde veya bir kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında 

tereddüt varsa yemin, tanıklığından sonraya bırakılabilir (m. 54). 

Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime 

namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." ve tanıklıktan sonra verilmesi 

durumunda "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin 

ederim." biçimindedir. Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. Tanık, yüksek sesle tekrar 

ederek veya okuyarak yemin eder. Okuma ve yazma bilen sağır veya dilsizler yemin 

biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır 

veya dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıyla ve işaretle yemin ederler 

(m. 55). 

Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar 

dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla 

yetinilebilir (m. 57). 

Tanığa, ilk önce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyerinin veya geçici olarak 

oturduğu yerin adresi, varsa telefon numaraları sorulur. Gerekirse tanıklığına ne 

dereceye kadar güvenilebileceği hakkında hâkimi aydınlatacak durumlara, özellikle 

şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir328. Örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya 

çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir tehlike oluşturacaksa, kimliklerinin 

saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı tutulan tanık, tanıklık ettiği 

olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamakla yükümlüdür. 

Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, savcı, hâkim veya mahkeme 

tarafından muhafaza edilir. Yargılamada hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık 

için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da 

maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluşturacaksa, hâkim, onlar 

olmadan da tanığı dinleyebilir. Ancak tarafların soru sorma hakları korunur. Tanığın 

                                            
328  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 43.7. 
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dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Tanıklık görevinin yapılmasından 

sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güvenliğinin sağlanması hususunda 

alınacak önlemler ilgili kanunda düzenlenir (m. 58). 

Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak mahkeme 

başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir. Şüpheli ve sanık tanığa gösterilir. 

Sanık orada değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin 

bildiklerini söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. Tanıklık edilen konuları 

aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı durumları gereğince 

değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir (m. 59). 

Soruşturma ve kovuşturmada dinlenilen tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca 

hazırlanan tarifeye329 göre kaybettiği zaman ile orantılı, hiçbir vergi, resim ve harç 

alınmaksızın tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, 

yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır 

(m. 61). 

Yasal bir sebep veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın tanıklıktan veya 

yeminden çekinen tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, 

yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye 

kadar ve her halde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa 

ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, hemen serbest bırakılır. Bu tedbirleri 

almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh ceza 

hâkimi yetkilidir. Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler 

suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer 

davada tekrar edilmez. 

Yasaya uygun çağrıya uymayan tanığın sebep olduğu giderlerin takdir edilerek, 

kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine ilişkin karar kesindir. Yasal bir 

sebep veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekindiği 

için hakkında disiplin hapsi kararı uygulanan tanık, bu karara itiraz edilebilir330. 

                                            
329  Henüz buna ilişkin bir tarife çıkarılmamıştır. 
330  “Tetkik olunan dosya münderecatına göre, Bolu Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılmakta olan duruşma 

davetiye tebliğine rağmen 18.2.1975 günlü oturuma gelmeyen tanıktan 150 lira para cezası 
alınmasına dair verilen karara karşı itirazda bulunmasında tanığın üçüncü şahıs olması nedeni ile 
CMUK’nun 298/2. maddesine aykırı bir cihet görülmediğinden yazılı emre dayanan tebliğnamedeki 
düşüncenin reddine ve dosyanın mahalline gönderilmesi…”, 4. CD, 30.4.1975 tarih ve 2404 sayılı 
kararı. Bu kararın kesin olduğu yönünde görüş için bkz.: KARADAYI, İtiraz, s. 38. 
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Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda ve Tasarıda, yasaya uygun çağrıya uymayan 

tanıklara, sebep olduğu masraflar ve hafif para cezası uygulanmaktaydı (CMUK m. 46, 

CMUKT m. 46). Yasal özrü olmaksızın yeminden ve tanıklıktan çekinen tanıklara 

ayrıca yargılama konusu suç cürümse altı ay, kabahatse altı haftayı geçmemek üzere 

disiplin hapsi uygulanmaktaydı (CMUK m. 63, CMUKT m. 62). Hâkimin bu ceza 

kararına karşı tanık adi itiraz yoluna gidebilmekteydi. 

6. BİLİRKİŞİ HAKKINDA VERİLEN DİSİPLİN HAPSİ KARARI 

Giderek karmaşıklaşan hayatın akışı içerisinde meydana gelen hukukî olaylarda 

ve bu olayların çözümünde hâkimin genel ve hukukî bilgisi yetersiz kalabilir. CMK bu 

eksikliği tamamlamak için 62 vd. maddelerde bilirkişilik kurumunu düzenlemiştir. 

Tanıklara ilişkin hükümler (m. 43 ila 61), ayrıca düzenlenmemişse bilirkişiler hakkında 

da uygulanır. 

Bir sorunun çözümünde uzmanlığından yararlanılan, çözümü özel ve teknik bir 

bilgi gerektiren konularda fikir ve görüşlerine başvurulan kişiye bilirkişi denir331. 

Hâkim, karşısına çıkan somut olayda genel ve hukukî bilgisini yetersiz görürse ve 

olayın çözümü uzmanlığı, özel ve teknik bir bilgiyi gerektiriyorsa kendiliğinden veya 

savcının, katılanın veya onun vekilinin, şüphelinin veya sanığın yada onun müdafii veya 

yasal temsilcinin istemi üzerine, gerekçe göstererek bir veya daha fazla332 bilirkişinin 

görüşüne başvurulmasına karar verilebilir333. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve 

hukukî bilgi ile çözülebilecek konularda bilirkişi dinlenilemez334. Bilirkişi 

görevlendirme yetkisi, soruşturma sırasında savcıya da verilmiştir (m. 63). 

Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir 

listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Hâkim ve savcılar, yalnız 

bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş 

listelerden de bilirkişi seçebilecekleri gibi, gerekçe göstererek, bilirkişi listelerine 

girmeyenler arasından da bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya 

                                            
331  GÜRELLİ, Nevzat, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul, 1967, s. 16. 
332  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66/1. maddesi uyarınca bilirkişi sayısı üçü geçememekteydi. 
333  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66/4. maddesi, 765 Sayılı Yasanın 47. maddesinin 

uygulanacağı durumlarda mahkemeye bilirkişi incelemesi yapma zorunluluğu yüklüyordu. 
“Kaçakçılık suçlarında, gerçek SIF değerinin tespitinde…uzman bilirkişilere…başvurmak zorunlu 
olup…”, İBK, 6.5.1968 tarih ve 15/9 sayılı kararı. 

334  KURU, III, s. 2633 vd.; KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 616. “Söylenen sözlerin aşağılayıcı 
değer yargısı içerip içermediği hususunda…genel ve hukuki bilgi ile sonuca ulaşılması doğrudur.”, 
CGK, 17.4.1995 tarih ve 91/118 sayılı kararı. 
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listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte 

gösterilir. Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmi bilirkişiler öncelikle 

atanırlar (m. 73 gibi). Ancak kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili 

davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi 

adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı 

merciinin onayına sunar. Listelere kaydedilen bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonu 

huzurunda, listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendilerini atamış 

olan merci huzurunda "Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, 

tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." 

sözlerini tekrarlayarak yemin ederler. Bu bilirkişilere görevlendirildikleri her işte 

yeniden yemin verilmez. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak hâkim veya savcı ile zabıt 

kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır. Engel bulunan hallerde yemin yazılı olarak 

verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu hale ilişkin gerekçenin kararda 

gösterilmesi zorunludur (m. 64). 

Resmi bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar, il adlî yargı adalet komisyonları 

tarafından düzenlenen listelerde yer almış bulunanlar, incelemenin yapılması için 

bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler ve incelemenin yapılması için gerekli 

mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar bilirkişilik görevini kabul etmekle 

yükümlüdürler (m. 65). 

Hâkim veya savcının bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararında, 

cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla, inceleme 

konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir335. Bu süre, işin niteliğine göre üç 

ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, 

kendisini görevlendiren hâkim veya savcının gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha 

uzatılabilir (m. 66/1). Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen 

değiştirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor 

sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri 

verir. Bu bilirkişi, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından düzenlenen listelerden 

çıkarılabileceği gibi gecikme dolayısıyla uğranılmış zararları ödemesine de karar 

verilebilir (m. 66/2). 

Bilirkişi görevini, kendisini atamış olan hâkim veya savcı ile ilişki içinde yerine 

getirir. Gerektiğinde onlara incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı 
                                            
335  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 622. 
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görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir (m. 66/3). Bilirkişi, görevini yerine getirmek 

amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine 

başvurabilir336. İlgililerin yada bilirkişinin istemi üzerine, bilirkişinin uzmanlık alanına 

girmeyen bir sorun bakımından teknik bilgi verilmesini, araştırma yapılmasını ve 

sorunun aydınlatılmasını istenirse hâkim, mahkeme veya savcı, nitelikli ve konusunda 

bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler 

yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak 

dosyaya konulur (m. 66/4 ve 5). Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya 

sanığa, mahkeme başkanı, hâkim veya savcı aracılığıyla veya onun izniyle soru 

sorabilir. Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu 

saydığı soruları, hâkim, savcı ve müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa 

doğrudan doğruya yöneltebilir (m. 66/6). 

Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve 

sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve 

yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür (m. 

66/7). 

İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını 

belirterek yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu imzalayıp 

mahkemeye, hâkime yada savcıya sunar. Mühür altındaki şeyler de rapora eklenir ve bu 

husus bir tutanağa bağlanır. Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri 

yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu 

gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar. Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması 

gereken hukukî değerlendirmelerde bulunulamaz. Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor 

örnekleri, duruşma sırasında taraflara doğrudan verilebileceği gibi kendilerine iadeli 

taahhütlü mektupla da gönderilebilir. Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni 

bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini 

sağlamak üzere taraflar süre verilir. Tarafların bu istemleri reddedildiğinde, üç gün 

içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir. Taraflar da yargılama konusu olayla ilgili 

olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi 

raporu hakkında, uzmanından bilimsel görüş alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre 

istenemez (m. 67). 

                                            
336  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 622; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 428.  
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Mahkeme, kendiliğinden yada ilgililerin istemi üzerine her zaman şetçiği 

bilirkişinin veya tarafların istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın, 

duruşmada dinlenmesine ve açıklamalarda bulunmasına karar verebilir337. Yaptıkları 

açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine izin vermedikçe, 

bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar. Ancak birbirinden ayrı olarak dinlenmeleri 

zorunlu değildir (m. 68). 

Para ve devlet tarafından çıkarılan tahvil ve hazine bonosu gibi değerler üzerinde 

işlenen sahtecilik suçlarında elkonulan bu değerler, bunların asıllarını tedavüle çıkaran 

kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir. Yabancı devletlerin değerleri 

hakkında da, yetkili Türk makamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir (m. 73). 

Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir.  Cumhuriyet 

savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya yasal temsilci ret hakkını 

kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel 

sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir. Ret istemini davayı görmekte 

olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, savcı tarafından kabul 

edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen kişi, bunun nedenini, 

dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür338 (m. 69). 

Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. 

Bilirkişi, kabul edilebilir başka sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir (m. 70). 

Bilirkişiye, inceleme ve seyahat giderleriyle çalışmasına uygun bir ücret ödenir 

(m. 72). 

Yasaya uygun olarak çağrıldığı halde, yasal bir sebep veya kabul edilebilir 

mazereti olmaksızın gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten 

çekinen bilirkişiler hakkında, zorla getirme kararı verilip bundan doğan giderlere 

hükmedilmekle beraber339, yemininin veya oy ve görüşlerin açıklanması için dava 

hakkında hüküm verilinceye kadar ve her halde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi 

verilebilir340. Kişi, bilirkişiliğe ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, 

hemen serbest bırakılır. Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme 

                                            
337  Bilirkişinin duruşmada mutlaka dinlenilmesi gerektiği yönündeki görüş için bkz.: ÖZTÜRK, 

Muhakeme, 2006, s. 434.  
338  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 67. maddesi uyarınca ret istemi sadece savcı, davacı ve sanık 

tarafından yapılabilmekteydi ve yemin delil olarak ileri sürülememekteydi. 
339  Bkz.: Dpn. 325. 
340  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 42.6. 
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ile soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi yetkilidir. Davanın görüldüğü sırada bu 

tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan 

sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez. 

Yasaya uygun çağrıya uymayan bilirkişinin sebep olduğu giderlerin takdir 

edilerek, kamu alacaklarının tahsili usulüne göre ödettirilmesine ilişkin karar kesindir. 

Yasal bir sebep veya kabul edilebilir bir mazereti olmazsızın oy ve görüş bildirmekten 

çekindiği için hakkında disiplin hapsi kararı uygulanan bilirkişi, bu karara itiraz 

edilebilir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda ve Tasarıda, yasaya uygun çağrıya uymayan 

bilirkişilere, yol açtığı masraflar ve hafif para cezası uygulanmaktaydı. Yasal özrü 

olmaksızın yeminden ve oy ve görüşlerini açıklamaktan çekinen bilirkişilere ayrıca 

yargılama konusu suç cürümse altı ay, kabahatse altı haftayı geçmemek üzere disiplin 

hapsi uygulanmaktaydı (CMUK m. 70, CMUKT m. 74). Hâkimin bu ceza kararına karşı 

bilirkişi adi itiraz yoluna gidebilmekteydi. 

7. GÖZLEM ALTINA ALMA KARARI 

Ceza Muhakemesi Kanunu, şüpheli veya sanık hakkında bir yaptırım veya 

güvenlik tedbiri uygulanıp uygulanmayacağı ve TCK m. 32 hükümlerinin uygulama 

alanı bulup bulmayacağının belirlenmesi bakımından gözlem altına alma kurumunu 

düzenlemiştir341 (m. 74). Böylece muayene ile anlaşılamayan akıl hastalıkları, şüpheli 

veya sanık gözlem altına alınarak daha doğru bir sonuca varılabilecektir. 

Kendisine yüklenen suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya 

sanığın342 akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu 

ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için uzman hekimin önerisi 

üzerine savcının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmi bir sağlık kurumunda gözlem 

altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde 

mahkeme tarafından karar verilebilir343. Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya 

mahkemenin istemi üzerine, baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 

                                            
341  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 55.1. 
342  GÜRELLİ, Sempozyum, s. 81. CMK mağdurun yada diğer kişilerin gözlem altına alınmasını 

düzenlenmemiştir. 
343  Buna rağmen gözlem altına alma kararı verilmesi zorunlu değildir. Mahkeme veya hakim bunun 

zorunlu olup olmadığını yargılamadaki olgulara göre değerlendirmelidir. “Sanığın ve eşinin 
beyanları, tanık anlatımı, sanığın davranış biçimi…sorgusu için üç oturum duruşmaya getirilememesi 
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Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmi 

sağlık kurumunun istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere uzatılabilir. 

Ancak sürelerin toplamı üç ayı geçemez. 

Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz, kararın yerine 

getirilmesini durdurur. Bu durum, başvurunun itiraz olunan kararın uygulanmasını 

durdurmayacağı kuralının (m. 269/1) tek istisnasıdır344. 

CMK m. 74 hükmü, Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin 

bulunduğunun yada yargılama şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, 

davanın düşmesine karar verilmesi ve yargılamanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup 

da şartın henüz gerçekleşmediğinin anlaşılması hallerinde, yargılama şartının 

gerçekleşmesini beklemek üzere durma kararı verilmesi durumunda da uygulanır. 

Nerede işlenirse işlensin yabancı bir ülkede gözlem altında geçirilen süreler, o 

suçtan dolayı Türkiye’de yapılacak yargılama sonucu verilecek cezadan mahsup edilir 

(TCK m. 16). Hüküm kesinleşmeden önce şüpheli ve sanığın gözlem altında geçirdiği 

süreler, hükmedilecek hapis cezasından mahsup edilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi 

halinde her bir gün 100 YTL karşılığı sayılır (TCK m. 63). 

CMUK uyarınca şüpheli ve sanığın akıl hastalığının ve bunun davranışları 

üzerindeki etkilerinin (765 Sayılı Yasanın 46 ve 47. maddesi) araştırılması yanında 

onun uyuşturucu madde bağımlısı (765 Sayılı Yasanın 404. maddesi) yada alkol 

bağımlısı (765 Sayılı Yasanın 573. maddesi) olup olmadığını bu yolla 

incelenebilmekteydi345. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve CMUK Tasarısında da sanığın gözlem 

altına alınmasına ilişkin verilen karara karşı sanık ve müdafii acele itiraz yoluna 

başvurulabilmekteydi (CMUK m. 74/3, CMUKT m. 77). 

8. BEDEN MUAYENESİ VE VÜCUTTAN ÖRNEK ALMA KARARI 

Ceza Muhakemesi Kanununun 75 vd. maddeleri uyarınca yargılamaya konu suça 

ilişkin delil elde etmek amacıyla şüpheli, sanık ve diğer kişiler üzerinde beden 

                                                                                                                                

birlikte değerlendirildiğinde…CMUY’nın 74. maddesindeki usullere göre saptanmalıdır.”, CGK, 
22.6.1999 tarih ve 157/177 sayılı kararı. 

344  TOSUN, II, s. 175. 
345  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 882. 
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muayenesi yapılabilir ve vücutlarından örnek alınabilir. Şüpheli veya sanık üzerinde iç 

beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle 

saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine, savcı veya mağdurun istemiyle ya da 

kendiliğinden hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı 

tarafından karar verilebilir346. Gecikmesinde sakınca bulunarak savcı tarafından verilen 

karar, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya 

mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır 

ve elde edilen şeyler delil olarak kullanılamaz (m. 75/1, 76/1). Mağdurun rızası varsa, 

bu işlemlerin yapılabilmesi için karar alınmasına gerek yoktur. Ancak çocuğun soy 

bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde bu araştırmanın yapılabilmesi için 

hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı kararı alınması 

gerekir (m. 76/2, 3). 

CMK, beden muayenesi ve vücuttan örnek alınmasında şüpheli ve sanık ile diğer 

kişileri ayrı maddelerde düzenlemiş, şüpheli ve sanığın beden muayenesi ile bunların 

vücudundan örnek alınmasını nispeten kolaylaştırmıştır347. 

İç beden (cinsel organlar veya anüs gibi) muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan 

kan veya benzeri biyolojik örnekler alınabilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına 

zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. Müdahale mağdura yapılıyorsa sağlığını 

tehlikeye düşürmemenin yanında ayrıca cerrahi bir müdahalede bulunmamak gerekir. İç 

beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alınması, ancak 

hekim veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir (m. 75/2, 3). 

Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiği ölçüde bir kadın hekim 

tarafından yapılır (m. 77). 

Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç 

beden muayenesi yapılamaz ve kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, 

tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz (m. 75/5). Diğer taraftan dış beden muayenesi 

yapılması için hâkim veya mahkeme kararı alınmasına gerek yoktur. 

Tanıklıktan çekinme sebepleri (m. 45) ile muayeneden veya vücuttan örnek 

alınmasından kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda yasal 

                                            
346  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda beden muayenesi ve vücuttan örnek alınmasına ilişkin bir 

düzenleme bulunmadığından, keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla 
uygulanmaktaydı ve bunun için hakim veya mahkeme kararı aranmamaktaydı. 

347  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 575. 
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temsilcisi karar verir. Çocuk veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve 

sonuçlarını algılayabilecek durumda olması halinde, görüşü de alınır. Yasal temsilci de 

şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu halde elde 

edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan yasal temsilcinin 

izni olmadıkça kullanılamaz (m. 76/4). 

Şüpheli, sanık ve diğer kişilerden alınan örnekler üzerinde, soybağının veya elde 

edilen bulgunun bu kişilere ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde 

moleküler genetik incelemeler yapılabilir348. Moleküler genetik inceleme, bulunan ve 

kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Alınan örnekler 

üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik inceleme yapılamaz (m. 78). 

İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi 

bildirilmeksizin verilir. 

Moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda 

inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir (m. 79/1). 

Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da 

soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın 

soruşturma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilat yapısı itibarıyla ve objektif 

olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu 

kişiler, teknik ve teşkilat bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik 

incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle 

yükümlüdürler (m. 79/2). 

Alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, 

başka bir amaçla kullanılamaz ve dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan 

kişiler tarafından bir başkasına verilemez. Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı 

kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer 

olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hallerinde savcının huzurunda derhal yok edilir ve 

bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa geçirilir (m. 80). 

Şüpheli, sanık ve diğer kişiler üzerinde iç beden muayenesi yapılmasına, 

vücutlarından örnek alınmasına ve moleküler genetik inceleme yapılmasına ilişkin 

hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. Özel kanunlardaki (2918 Sayılı 

                                            
348  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 898; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 584. 
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Karayolları Trafik Kanunu m. 48 ve 110 gibi) alkol muayenesine ve kan örneği 

alınmasına ilişkin hükümler saklıdır349. 

9. TUTUKLAMAYLA İLGİLİ KARARLAR 

Şüpheli veya sanığın özgürlüğünün son karardan önce hâkim kararı ile 

sınırlandırılarak tutukevine konmasına tutuklama350, bu tedbirin uygulandığı şüpheli 

veya sanığa tutuklu351 denir. Günümüzde bir koruma tedbiri olan tutuklama, hukuk 

tarihinde çeşitli uygulama şekilleri ile var ola gelmiştir352. Önemi sebebiyle, itiraz 

edilebilen sayılı mahkeme kararlardan biri olarak, tutuklamaya ilişkin kararlara karşı 

itiraz yasa yolu açılmıştır (AY m. 19/8, CMK m. 101/5, 105, 271/4, AİHS m. 5/4). 

Bir başka koruma tedbiri olan yakalama (m. 90 vd.) ile tutuklama farklı 

kurumlardır. Tutuklulukta geçecek süre ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen 

işlerde altı ay, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde iki yıl ile sınırlı iken 

yakalama ve buna bağlı olarak yapılan gözaltına alınma işlemi en çok yirmi dört saat 

uygulanabilir. Ayrıca tutuklama kararını sadece hâkim verebilirken yakalama için böyle 

bir sınırlama yoktur. Tutuklamaya sadece hâkimin karar verebilmesinin sebebi, onun 

ceza kadar etkili olmasındandır (AY m. 19/3). 

Tutuklama sebepleri konusunda iki temel ilke benimsenmiştir. Bunlar yasallık ve 

amaca uygunluktur. Yasallık ilkesine göre tutuklama sebepleri sınırlı sayıda yasa 

koyucu tarafından gösterilir. Tutuklama kararı verecek olan hâkim bu sebeplerin dışına 

çıkamaz. Amaca uygunluk ilkesi ile tutuklamanın, bu tedbirle ulaşılmak istenen amaca 

hizmet edip etmeyeceği, bu tedbirle elde edilecek faydanın, verilmesi muhtemel ceza ve 

güvenlik tedbiri de dikkate alındığında, sınırlanan hakla ölçülü olup olmadığı 

konusunda hâkime takdir yetkisi tanınır. Hâkim bu yetkisini kullanırken maddî olguları 

göz önüne alır (m. 100). 

Tutuklama kararı verilebilmesi için tutuklama şartlarının da oluşması gerekir. 

Yani sanığa yüklenen suçun cezası sadece adlî para cezasını gerektirmemeli veya suçun 

yukarı sınırın bir yıldan fazla hapis olmalı (m. 100/4), gaip sanığa güvence belgesi 

                                            
349  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 57.6. 
350  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 50.1. 
351  Son kararla birlikte tutuklanan ve bu durumu kararın kesinleşmesine kadar süren sanık, hükmen 

tutukludur. 
352  CENTEL, Nur, Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul, 1992, s. 15 vd. 
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verilmemiş olmalı (m. 246), ceza yargılaması şartları gerçekleşmiş olmalı ve sanığın 

yüklenen suçu işlediğine dair kuvvetli şüpheler (m. 100/1) olmalıdır353. 

Tutuklama amaca uygun bulunmuş, tutuklama şartları oluşmuş ve yasada 

gösterilen tutuklama sebeplerinin biri veya birkaçı gerçekleşmişse tutuklama kararı 

verilebilir354. 

Kendisine yüklenen suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe oluşturan olgular 

bulunduran şüpheli veya sanığın, kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini 

oluşturan somut olgular bulunması halinde yada şüpheli veya sanığın davranışları 

delilleri yok etme, gizleme, değiştirme yada tanık, mağdur veya başkaları üzerinde 

baskı yapma girişiminde bulunacağı hususunda kuvvetli şüphe varsa tutuklanmasına 

karar verilebilir (m. 100/2). Türk Ceza Kanununun 76 ila 78, 81 ila 83,  94 ve 95, 102/2, 

3, 4, 5, 6, 103,  188, 220/1, 3, 4, 5, 6, 302 ila 304, 307 ila 315, 6136 Sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12, 4389 Sayılı Bankalar 

Kanununun 22/3, 4, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68, 

74, 6831 Sayılı Orman Kanununun 110/4, 5. maddelerinde tanımlanan suçlarla 4926 

Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren 

suçların şüpheli veya sanık tarafından işlendiğine yönelik kuvvetli şüphe oluşturacak 

olguların varlığı halinde de tutuklama sebebi var sayılabilir (m. 100/3). 

Ancak şüpheli veya sanığa yüklenen suçun cezası sadece adlî para cezasıysa veya 

suçun yukarı sınırı bir yıldan fazla hapis değilse, tutuklama sebepleri bulunsa ve şüpheli 

veya sanığa yüklenen suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe oluşturan olgular bulunsa 

da tutuklama kararı verilemez (m. 100/4). 3842 Sayılı Yasanın 31. maddesiyle 

kabahatlerde tutuklamayı düzenleyen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 105. 

maddesi kaldırılmış, 104/3. madde uyarınca altı aya kadar hürriyeti bağlayıcı ceza 

gerektiren suçlarda, sanığın ikametgahı veya meskeninin olmaması veya kim olduğunu 

ispat edememesi yada suçun toplumda infial uyandırması durumunda tutuklama kararı 

verilmesi imkânı getirilmişti. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 104. maddesinde 3842 Sayılı Yasanın 4. 

maddesiyle yapılan değişiklik ile yargılamaya konu suçun yasada öngörülen cezasının 

üst sınırı yedi yıldan355 az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiriyorsa veya 

                                            
353  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 781; KANTAR, s. 114. 
354  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 50.4. 
355  Buradaki yedi yıllık süre, sanığa yüklenen suçun yasada gösterilen (soyut) cezasının üst sınırıdır. 
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sanığın ikametgahı veya meskeni yoksa yada kim olduğu ispatlanamıyorsa, tutuklama 

sebepleri var sayılabilecekti (CMUK m. 104/2). Fakat uygulamada bu kabul bir 

zorunluluk olarak algılanmakta ve bu sebeplerin varlığı durumunda mutlaka tutuklama 

kararı verilmekteydi. Oysa ne Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ne de Ceza 

Muhakemesi Kanununda sanığın tutuklanması zorunluluğunu öngören hiçbir hüküm 

yoktur356. 

Tutuklama istemi üzerine yapılan yargılamada öncelikle sanığın sorgusu yapılır 

(m. 145 vd.). Mahkeme müdafii olmayan şüpheli veya sanık için baro tarafından bir 

müdafi görevlendirilmesini ister (m. 101/3). Müdafi, duruşmada hazır bulunmak ve 

şüpheli ve sanığa hukukî yardımda bulunmak hakkına sahiptir. Bunun için vekaletname 

sunması gerekmez (m. 154). Sanığın savunma ve delillerini sunmasından sonra müdafii 

tutuklamayı önlemek için sanığın savunmasını yapar ve varsa delillerini ibraz eder. 

Savcı duruşma sonunda isteminden dönüp dönmediğini, tutuklama sebeplerinin ve 

şartlarının halen var olup olmadığı konusunda görüş beyan eder. Bundan sonra 

mahkeme yasada öngörülen tutuklama şartlarının gerçekleştiği kanısına ulaşırsa 

tutuklama kararı verebilir. Aksi halde tutuklama istemi reddedecektir (m. 101). 

Tutuklama kararında hâkim, şüpheli veya sanığın kimliğini, eylemini, tutuklama 

sebeplerini ve şartları ile somut olguları, yasal dayanak ve gerekçelerini, adlî kontrol 

uygulamasının neden yersiz kalacağına ilişkin hukukî ve fiili sebepleri, bu karara karşı 

itiraz yolunun açık olduğunu, itirazın şeklini, başvurunun yapılacağı yeri ve süresini 

belirtir357 (m. 231/2). Tutuklama kararı şüpheli veya sanığa açıklanır ve kararın bir 

örneği kendisine verilir. Tutuklama ve tutukluluk süresinin uzatılmasına ilişkin her 

karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla 

gecikmeksizin haber verilir. Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek 

kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat 

bildirmesine de izin verilir. Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, 

yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna 

bildirilir (m. 107). 

Kural olarak tutuklama, mahkeme makamı kararıdır. Tutuklama kararını verecek 

hâkim, soruşturmada savcının istemi üzerine suçun işlendiği veya sanığın yakalandığı 

yer sulh ceza hâkimi, kovuşturmada ise savcının istemi üzerine yada kendiliğinden, esas 

                                            
356  TOSUN, I, s. 851; KANTAR, s. 115. 
357  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 790 vd. 
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yargılamayı yapan mahkemedir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde sulh 

ceza hâkimi de kendiliğinden tutuklama kararı vermeye yetkilidir (m. 162, 163). CMUK 

uyarınca ağır ceza mahkemesi başkanı da bu yetkiye sahipti (CMUK m. 124, 125, 155 

ve 158). 

Mahkeme veya hâkim soruşturma aşamasında en geç otuz günde, kovuşturma 

aşamasında ise her oturumda, gerektiğinde ve en geç otuz günde, ilgilinin istemi üzerine 

yada kendiliğinden şüpheli ve sanığın tutukluluk halini inceler, devamının gerekliliği 

konusunda bir karar verir (m. 108). Ancak tutuklulukta geçecek süre, ağır ceza 

mahkemesinin görevine giren işlerde iki yılı, ağır ceza mahkemesinin görevine 

girmeyen işlerde altı ayı geçmez. Bu süre, zorunlu hallerde savcı, şüpheli veya sanık ile 

müdafii dinlenildikten sonra ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde bir yılı, ağır 

ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde dört ayı geçmemek üzere uzatılabilir (m. 

102). 

Soruşturma aşamasında savcı, şüpheli veya sanık ve müdafi, hâkimden tutuklama 

kararının geri alınarak adlî kontrol kararı verilmesine karar verilmesini isteyebilir. Savcı 

tutuklamanın veya adlî kontrolün artık gereksiz olduğu kanısına varırsa şüpheliyi 

serbest bırakır358. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi durumunda da şüpheli 

serbest kalır (m. 103). Şüpheli veya sanık yargılamanın her aşamasında, tutuklama 

kararına itiraz süresi geçtikten sonra serbest bırakılma isteminde bulunabilir (m. 104). 

Mahkeme veya hâkim savcı, şüpheli veya sanık ve müdafii dinledikten sonra üç gün 

içinde istemin kabulüne, reddine yada adlî kontrol uygulanmasına karar verir359 (m. 

105). 

Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili yargı merciine veya tutukevinin 

müdürüne adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yükümlüdür. Şüpheli veya 

sanığa soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar, yeniden 

beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği 

adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi ihtar olunur. İhtara uygun hareket 

etmediğinde, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir360. Bu ihtarların 

yapıldığını belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya tutukevi müdürünün 

düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir (m. 106). 

                                            
358  KOPARAN, M. Reşat, “Bir Koruma Tedbiri Olarak Tutuklama”, AD, 2006, S. 25, s. 261. 
359  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 526; KOPARAN, s. 262 vd. 
360  KOPARAN, s. 263. 
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Mahkemenin veya hâkimin tutuklama ile ilgili bütün kararlarına karşı itiraz 

yoluna başvurulabilir361. Bir başka söyleyişle tutuklama isteminin kabulü ve reddi, 

tutukluluğun devamı ve sona ermesi ile serbest bırakılma isteminin kabulü ve reddi 

kararları itiraz yoluna konu olabilir (m. 101/5, 104/2, 105/1). İtiraz üzerine merciin 

vereceği karar kesindir (m. 271/4). Ancak merci ilk kez tutuklama kararı veriyorsa, bu 

karara karşı ilgililer itiraz yoluna başvurabilir. Yani tutuklama isteminin reddi kararına 

itiraz üzerine merci itirazı kabul ederek tutuklama kararı vermişse yada serbest 

bırakılma isteminin kabulü kararına itiraz üzerine merci itirazı kabul ederek 

tutukluluğun devamı kararı vermişse bu karara karşı itiraz edilebilir362. Merci yargılama 

konusu kararın sadece gerekçesini de değiştirebilir. 

İtiraz başvurusu üzerine mercii tarafından verilen tutuklama kararına karşı itiraz 

yoluna gidilebilmesi imkânı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 303. maddesinde, 

5.3.1973 tarih ve 1696 sayılı yasanın 40. maddesi ile yapılan değişiklikle olmuştu. 

Maddenin önceki şeklinde merciin tutuklama kararı veya tutuklama talebinin reddi 

kararına itiraz incelemesi üzerine verdiği tutuklama kararı kesindi363. Bu durum öğreti 

ve uygulayıcı tarafından eleştirilerek hâkimin tutuklama talebinin reddi kararına karşı 

yapılan itiraz üzerine verilen tutuklama kararının sadece savcı bakımından itiraz 

yargılaması sonucu verilmiş bir karar sayılabileceği sanık açısından bunun ilk kez 

verilmiş bir tutuklama kararı sayılması gerektiği ileri sürülmekteydi. Aksi halde hem 

sanığın özgürlüğü kısıtlanmış olacak hem de yasa yoluna başvuru hakkı elinden alınmış 

olacaktı364. Söz konusu yasa değişikliği ile merciin verdiği tutuklama kararına karşı 

acele itiraz yoluna başvuru imkânı getirilmişti. Öğretide bu yasa yolunun, sanığın 

hakkını süreyle sınırladığı ve özgürlüğünü ihlal edeceği için adi itiraz olması gerektiği 

savunulmuştur365. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre mahkemenin tutuklama talebinin reddi 

ve tutuklama kararının geri alınması kararlarına savcı ve katılanın itiraz hakları 

yoktu366. Çünkü bu kararlar mahkeme makamı kararları idi ve mahkeme makamı 

                                            
361  EREM, Usul, n. 265; TOSUN, I, s. 866; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 525. 
362  Karş.: ŞAHİN, Cumhur, CMK Gazi Şerhi, Ankara, 2005, s. 836. 
363  ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “Tevkif Üzerine İnceleme”, AD, 1978, S. 5-6, s. 397. 
364  ÇAĞLAYAN, M. Muhtar, “Tevkif Kararına Vuku Bulan İtiraza İlişkin Yargıtay Altıncı Ceza 

Dairesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler”, AD, 1970, S. 8, s. 498; ASLAN, s. 1079. 
365  KUNTER-YENİSEY, II, s. 1065; TOSUN, II, s. 192. 
366  KUNTER-YENİSEY, II, n. 48.10; TOSUN, II, s. 193; YÜCE, Kanun Yolları, s. 54. “…mahkemece 

ittihaz olunan, tevkif talebinin reddine, salıvermeye veya kefaletle salıvermeye, salıverme veya 
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kararlarına itiraz istisnaydı. Bu istisna “tutuklama” (CMUKT m. 120) ve “tutukluluğun 

devamı” (CMUKT m. 123) kararlarıyla sınırlandırılmıştı (CMUK m. 298/2). Buna göre 

tutuklama sonucunu doğuran bütün kararlara ve sadece bu kararlara itiraz 

edilebilecekti367. Ancak uygulamada madde geniş yorumlanarak sanığın tutukluluğu ile 

ilgili bütün kararlar itiraz yargılaması konusu yapılmaktaydı. Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 298/2. maddesinin, 3842 Sayılı Yasanın 26. maddesiyle yapılan 

değişiklikten önceki şekli “tutuklamaya taalluk eden kararlar...” şeklindeydi. Bu ifade 

öğretide eleştirilerek tutukluluğun devamı kararının tutuklamaya taalluk eden 

kararlardan olduğu ifade edilmişti368. Bu sebeplerle yasa koyucu maddeye açıklık 

getirmiş, yapılan değişiklikle tutukluluğun devamına ilişkin kararlara karşı da itiraz 

yoluna başvurulabileceği açıkça düzenlenmişti. Maddenin karşıt yorumu ile tutuklama 

talebinin reddi, bihakkın tahliye, şartla ve kefaletle salıverme kararlarının da 

tutuklamaya ilişkin olduğu ve hâkimlik makamı kararı ise itiraz konusu olabileceği 

savunulmuştu369. 

Sulh ceza hâkimi soruşturma aşamasında yasanın öngördüğü koşulların 

oluşmadığı gerekçesiyle şüphelinin tutuklanması talebinin reddine veya serbest 

bırakılma talebinin kabulüne karar verebilir. Bu karara karşı savcı ve katılan itiraz 

mercii olan asliye ceza mahkemesine başvurabilir. Çünkü burada karar hâkimlik 

makamı kararıdır ve aksi yasada belirtilmedikçe bu karalara itiraz edilebilir. İtiraz 

mercii bu itirazı reddederse karar kesinleşir ve şüpheli serbest kalmaya devam eder. 

İtiraz, genel kurala uygun olarak (m. 269/1), salıvermenin uygulanmasını durdurmaz. 

Merci savcı veya katılanın itirazı üzerine şüphelinin tutuklanmasına karar verebilir. Bu 

karara karşı şüpheli veya müdafii itiraz yoluna gidebilir. Bu başvuru yedi günlük süre 

ile sınırlıdır ve inceleme mercii  bu kez ağır ceza mahkemesidir. 

İtiraz konusu kararlar son karara esas teşkil etmediğinden temyiz edilemez. Ancak 

tutuklama sonuçları itibariyle ceza hükmü içeren son karar etkisine sahip olduğundan 

                                                                                                                                

kefaletle salıverme taleplerinin reddine dair olan kararlara itiraz edilemeyeceği…”, Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 9.5.1980 tarih ve 29218 sayılı görüşü. 

367  GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, Ceza Davasında Şahıs Hürriyeti, Ankara, 1958, s. 137. 
368  TOSUN, II, s. 866; EREM, Usul, s. 450; KUNTER-YENİSEY, II, s. 686; YURTCAN, Yargılama, 

s,307; YÜCE, “Türk Ceza Usulünde Tahliye İsteğinin Reddi Kararına İtiraz Edilebilir mi?”, ABD, 
1962, S. 5, s. 516; YAVUZ, Nihat, “Son Tahkikat Safhasında Tahliye İsteğinin Reddine İtiraz 
Edilebilir mi?”, AD, 1974, S. 6, s. 489. 

369  ÖZTÜRK, Yusuf, “Hazırlık Soruşturması Sırasında Sulh Ceza Hakimi Tarafından Verilen Sanığın 
Tutuklanıp Sonradan Kefalet Karşılığı Serbest Bırakılması Kararına İtiraz Edilebilir Mi?”, AD, 1988, 
S. 1, s. 103. 
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yasa yolu incelemesinden yoksun kalması da düşünülemez. Yerine getirilmesi mümkün 

olmasa bile (sanık hakkında farklı mahkemelerden tutuklama kararı verilmiş olması hali 

gibi) bu kararlara itiraz edilebilir. İtiraz konusuz kalırsa (mahkumiyet hükmünün 

kesinleşmesi gibi) başvuru yapılamaz. 

İtiraz yolu yargılamasının talep üzerine veya kendiliğinden duruşmalı olarak 

yapılabilmesi gerektiği savunulmuştur370. Nitekim Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 1929 yılında yürürlüğe giren ilk metninde (CMUK m. 111) ve kaynak 

Alman Ceza Muhakemesi Kanununda (StPO m. 118/2) durum böyledir. Ancak CMK 

m. 271/1 uyarınca itiraz yargılamasının duruşma açılarak yapılabilmesi için yasanın 

açıkça bunu öngörmesi gerektiği ve yasada böyle bir ayrık düzenleme 

bulunmadığından, tutukluluğa ilişkin verilen kararlara itiraz üzerine yapılacak 

yargılamanın duruşma açılarak yapılması mümkün değildir kanısındayız. 

10. ADLÎ KONTROLLE İLGİLİ KARARLAR 

Adlî kontrol, ölçülülük ilkesinin (AY m. 13) bir sonucu olarak ilk kez 5271 Sayılı 

Yasa ile yargılama hukukumuza girmiştir371. Ceza Muhakemesi Kanununun 100. 

maddesinde belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst sınırı üç yıl veya daha 

az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüphelinin 

tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına soruşturma aşamasında hâkim, 

kovuşturma aşamasında mahkeme karar verilebilir (m. 109/1). Şüphelinin, yurt dışına 

çıkmamak ve güvence yatırmak yükümlülüklerine tâbi tutulması bakımından, bu süre 

sınırı dikkate alınmaz (m.109/4). Yasada tutuklama yasağı öngörülen hallerde de (m. 

100/4 gibi), adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir372 (m. 109/2). 

Adlî kontrol şüphelinin bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi tutulmasını 

içerir. Yurt dışına çıkamamak, hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler 

içinde düzenli olarak başvurmak, hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve 

gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol 

tedbirlerine uymak, her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve 

gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, özellikle 

uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, 

                                            
370  CENTEL, Tutuklama, s. 99. 
371  ŞAHİN, s. 317. 
372  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 49.1. 
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hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul 

etmek, şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada 

veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, savcının isteği üzerine hâkimce belirlenecek 

bir güvence miktarını yatırmak373, silah bulunduramamak veya taşıyamamak, 

gerektiğinde sahip olunan silahları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek, 

savcının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı 

suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere ayni veya kişisel güvenceye 

bağlamak, aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye 

mahkum edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek, yasada 

sayılan yükümlülüklerdir (m. 109/3). 

Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence hem şüpheli veya sanığın 

bütün yargılama işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği diğer 

yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunmasını hem de sırasıyla, katılanın 

yaptığı masraflar, suçun sebep olduğu zararların giderilmesi ve eski hale getirme, 

şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememesi sebebiyle kovuşturuluyorsa nafaka 

borçları ile kamusal giderler ve para cezaları ödemelerin yapılmasını sağlar374. Şüpheli 

veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda mahkeme yada hâkim375, 

güvencenin karşıladığı kısımların her biri gösterilir (m. 113). 

Hâkim, mahkeme veya savcı, şüpheli veya sanığın rızasıyla güvencenin mağdurun 

haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri 

takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir. Soruşturma ve 

kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı 

lehinde bir yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin 

yapılması emredilebilir (m. 114). 

Hükümlü bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya yüklenebileceği diğer 

yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunma ödevini yerine getirmiş ise 

güvencenin bunu karşılayan ve güvencenin karşıladığı kısımların her biri gösterir 

kararda belirtilen kısmı kendisine geri verilir. Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka 
                                            
373  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 117 ila 122. maddeleri, mal varlığı değerleri (devlet tahvili ve 

döviz gibi) yada kişisel garanti göstererek tutuklunun teminatla salıverilebileceğini düzenlemekteydi. 
Buna göre sanık yargılamada hazır bulunmaz yada tutuklanması için yeni bir sebep olursa 
tutuklanmasına karar verildi. Deliller tamamen toplanmamış ve sanığın da delilleri karartma tehlikesi 
varsa, maddi gerçekliğe ulaşılabilmesi için teminatla salıverme hükümleri uygulanmamaktaydı. 

374  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 49.3; EREM, Usul, s.456. 
375  TOSUN, I, s. 875. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 124/son maddesi uyarınca gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde mahkeme başkanı da teminatla salıverme kararı verebilmekteydi.  
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alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat 

kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi halde, geçerli mazereti 

dışında güvence kovuşturma aşamasında esas yargılamayı yapan mahkeme, soruşturma 

aşamasında hâkim kararıyla Devlet Hazinesine gelir yazılır376. Bu karar yapıcı değil 

tespit edicidir; şartları oluşunca teminat kendiliğinden hazineye geçer377. Hükümlülük 

halinde ise güvence sırasıyla ödemelerin yapılması için kullanılır, varsa fazlası geri 

verilir (m. 115). 

Hâkim veya savcı, taşıt kullanmamak yükümlülüğün uygulamasında şüphelinin 

mesleki uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir. Adlî 

kontrol altında geçen süre, madde bağımlılığından arınmak için tedavi ve muayene 

tedbirlerine tâbi olma hali hariç olmak üzere, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak 

cezadan mahsup edilemez (m. 109/5). 

Şüpheli, savcının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her 

aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. Hâkim, savcının istemiyle, adlî kontrol 

uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir, 

kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, 

değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir. 

Adlî kontrole ilişkin bu kararlar, gerekli görüldüğünde görevli ve yetkili diğer yargı 

mercileri tarafından da kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır (m. 110). 

Şüpheli veya sanığın istemi üzerine savcının görüşü aldıktan sonra hâkim veya 

mahkeme adlî kontrol kararının kaldırılmasına ilişkin olarak beş gün içinde karar 

verebilir (m. 111). 

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık 

hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii 

hemen tutuklama kararı verebilir (m. 112). 

Şüpheli veya sanığı bir yada birden çok yükümlülük altına alan adlî kontrol 

kararına, adlî kontrol kararının içeriğini oluşturan yükümlülüklerin tamamen veya 

                                            
376  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 121. maddesi uyarınca sanık yargılamada hazır bulunmaz 

veya atılı suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olur yada infazı sonuçsuz bırakmak için kaçarsa 
teminat hazineye gelir kaydedilirdi. Sanık para cezasına mahkum olmuş ve süresinde cezayı 
ödememişse, bu ceza teminattan indirilir ve kalan kısım sanığa iade edilirdi (CMUK m. 122). Sanık 
adına diğer kişiler teminat vermişse, teminatın hazineye gelir kaydedilmesi kararı verilmeden önce 
bu kişiler açıklama yapmaya davet edilirlerdi. Dosya üzerinde karar verilmesi halinde savcının 
görüşü alınırdı (CMUK m. 31). Bkz.: KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 49.5; KANTAR, s. 138; 
TANER, s. 152. 

377  KANTAR, s. 137. 
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kısmen kaldırılması, değiştirilmesi yada bu yükümlülüklere uymaktan geçici olarak 

muaf tutulması kararına karşı ilgililer için itiraz yolu açıktır378 (m. 111). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 122 ve 304. maddeleri uyarınca teminatın 

hazineye gelir kaydedilmesi kararına karşı savcı, sanık ve üçüncü kişiler için acele itiraz 

yolu açıktı379. İtiraz incelemesi dosya üzerinde yapılır, merci gerek görürse iddia ve 

savunmayı dinlemek üzere yargılamayı duruşmalı yapabilir idi. Bu durum itiraz 

yargılamasının dosya üzerinde yapılması kuralının (CMUK m. 302/1) tek istisnasıydı380. 

11. ARAMAYLA İLGİLİ KARARLAR 

Arama, şüpheli veya sanığın yakalanması ve/veya delil elde etme amacıyla 

şüpheli, sanık ve diğer kişilerin konutunda, üzerinde, eşyalarında ve bunlara ait diğer 

yerlerde yapılan araştırmadır381. Bu amaçlarla diğer kişiler üzerinde arama 

yapılabilmesi için arama konusunun orada olduğuna dair olgular olmalıdır. Şüpheli veya 

sanığın bulunduğu yerler ile takip edildiği sırada girdiği yerler için bu olgu var sayılır 

(m. 117). 

Arama kararı verilmesi için şüpheli veya sanığın yakalanacağı ve/veya delil elde 

edileceğine ilişkin makul şüphe382 bulunmalıdır. Somut olgularla desteklenmeyen soyut 

iddia, arama kararı verilmesi için yeterli değildir (m. 116).  

Arama kararı kural olarak hâkim tarafından verilir. Ancak gecikmesinde sakınca 

bulunan durumlarda383 savcı ve ona ulaşılamadığında kolluk amiri de arama kararı 

verebilir (m. 119/1). Bu durumda kolluk amiri sadece kapalı (ev ve işyeri gibi) olmayan 

yerler için arama kararı verebilir. Kolluk amiri hangi saatlerde ve hangi araçlarla 

savcıya ulaşılmaya çalışıldığını belgeler ve arama sonuçlarını derhal savcıya bildirir 

                                            
378  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 764. 
379  “CMUK’nun 122. maddesi hükmü gereği olarak güvence akçesinin hazine adına gelir yazılmasına 

ilişkin olarak duruşma dışında verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Bu nedenlerle Cumhuriyet 
Savcısının isteğinin reddine ilişkin olarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinden verilen karara karşı 
itiraz üzerine çözümleyici bir karar verilmesi gerekirken karar ittihazına mahal olmadığı biçiminde 
karar verilmesi usul hükümlerine aykırı…”, 8. CD, 11.2.1983 tarih ve 398 sayılı kararı. 

380  KUNTER-YENİSEY, II, n. 48.13. 
381  ÖZBEK, V. Özer, Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbiri Olarak Arama, Ankara, 1999, s. 

17. 
382  Eldeki kanıtlara göre, yapılacak yargılamada sanığın mahkum olma ihtimali beraat etme ihtimalinden 

yüksekse, makul şüphe vardır. Yeterli şüphe de denir. Kamu davası açılması ve elkoyma kararı 
verilmesi için de makul şüphe gerekir (AÖAY m. 6). 

383  Hemen yapılmazsa arama yapma imkansızlaşacak veya yapılmasında fayda kalmayacak, aramayla 
istenen elde edilemeyecekse, gecikmesinde sakınca bulunan hal vardır. Bu değerlendirmeyi savcı, 
ona ulaşılamıyorsa kolluk amiri yapar (AÖAY m. 4). 
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(AÖAY m. 7). CMK dışında kimi yasalarla (1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu m. 3, 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu m. 9, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

m. 11 gibi) elkoyma yetkisi hâkim kararı veya onayı gerekmeksizin başka makamlara 

da (Sıkıyönetim Komutanlığı ve Olağanüstü Hal Valisi gibi) verilmiştir. 

Kapalı yerlerde kural olarak gece arama yapılmaz. Gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde, suçüstü hali ile kaçan, firar eden tutuklu ve hükümlülerin yakalanması 

amacıyla gece arama yapılabilir. Ancak kolluk amirinin gece arama kararı verme yetkisi 

yoktur (m. 118). 

Arama kararında, aramanın sebebini oluşturan fiil, aranacak kişi yada eşya, 

aramanın yapılacağı yerin adresi ve arama kararının geçerli olacağı süre belirtilir (m. 

119/2). 

Arama kararı kimin tarafından verilmiş olursa olsun, savcı arama yapılan yerde 

hazır değilse ihtiyar heyetinden yada komşulardan iki kişi hazır bulundurulur (m. 

119/4). Arama yapılan yerin sahibi, eşyanın zilyedi veya bunların avukatı aramada hazır 

bulunabilir. Kendisi bulunmazsa yasal temsilcisi, ayırt etme gücüne sahip bir hısımı, 

birlikte oturduğu kişilerden biri yada komşusu hazır bulundurulur. Aramada hazır 

bulunan bu kişiler, aramanın amacı hakkında bilgilendirilir384. Arama ve sonucu bir 

tutanağa bağlanır, hazır bulunanların kimlikleri yazılır ve bir örneği ilgilisine verilir (m. 

120). Askerî mahallerde yapılacak arama savcının istem ve katılımıyla askerî makamlar 

tarafından yerine getirilir (m. 119/5). 

Arama sonunda el koyma işlemi de gerçekleşmişse, bu da ayrıca belgelenir. El 

konulan eşya hakkında hak iddiası varsa bu iddia da tutanağa eklenir. Koruma altına 

alınan ve elkonulan eşyaların tam bir defteri yapılır, eşya mühürlenir veya bir işaret 

konulur (m. 121). Eşyanın zilyedi ve temsilcisi de koruma altına alınan eşya üzerine 

mührünü veya imzasını koyabilir (m. 122/2). Mühür kaldırılacağında imza veya mührün 

sahibi çağrılır385. 

Hakkında arama işlemi uygulanan kişinin belgelerini inceleme yetkisi hâkim ve 

savcıya aittir. Arama sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgisi olmadığı 

anlaşılan belgeler sahibine iade edilir (m. 122). 

                                            
384  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 954; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 543. 
385  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 546. 
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İspat aracı olarak yararlı görülen yada müsadere konusu oluşturan malvarlığı 

değerleri, onu yanında bulunduranın rızası varsa muhafaza altına alınır, rıza 

göstermezse elkonulur ve tanıkların disiplin hapsine ilişkin hüküm (m. 60) uygulanır 

(m. 123, 124). Soruşturma konusu suçla ilgili olmakla birlikte arama kararında 

belirtilmeyen veya soruşturma konusu suçtan başka bir suçla ilgili olarak elde edilen 

deliller muhafaza altına alınarak durum savcıya bildirilir (AÖAY m. 10). 

Yasada öngörülen cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla hapis olan suçlarla 

ilgili bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mahkemeye 

karşı gizli tutulamaz. Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler, ancak mahkeme 

hâkimi veya heyeti tarafından incelenebilir. Bu belgelerde yer alan ve sadece yüklenen 

suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgiler, hâkim veya mahkeme başkanı 

tarafından tutanağa kaydettirilir (m. 125). Yasada öngörülen cezasının alt sınırı beş yıl 

hapisten az olan suçlarla ilgili bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet 

sırrı korumasından yararlanmaz. 

Aramaya hâkimlik makamı karar vermişse itiraz yoluna gidilebilir386. Arama 

kararını mahkeme makamı vermişse, mahkeme makamı kararlarına kural olarak itiraz 

edilemeyeceğinden, son kararla birlikte temyiz yoluna gidilebilir (m. 267). 

12. ELKOYMAYLA İLGİLİ KARARLAR 

Yargılamaya konu olayın aydınlatılmasında faydalı görülen kanıtların veya 

müsadereye tâbi bulunan eşyaların, onu elinde bulunduranın rızası387 bulunmamasına 

rağmen adliyenin eli altına alınmasına elkoyma388 denir. Elinde bulunduranın rızası 

varsa yapılan işlem muhafaza altına alma olur (m. 123). Elkonulan eşya 1.6.2005 tarih 

ve 25832 sayılı Suç Eşyası Yönetmeliğine göre adliyenin eli altında aynen saklanır. 

Elkoyma geçici bir koruma tedbiri olduğundan amacına ulaştığında sona erdirilmesi 

gerekir. 

                                            
386  ÖZBEK, Arama, s. 163. 
387  YENİSEY, Feridun, İnsan Hakları Açısından Arama, Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, Ankara, 

1995, s. 3; GÖKÇEN, Ahmet, Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Elkoyma ve Postada Elkoyma, 
Ankara, 1994, s. 5 vd. 

388  Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda basit elkoyma (CMUK m. 86 vd.), postada elkoyma (CMUK 
m. 91), gaiplere ilişkin elkoyma (CMUK m. 276, 277, 283 vd.) ve basılmış eserlere elkoyma (AY m. 
25-28, CMUK m. 86) düzenlenmişti. CMUK bu koruma tedbirine “haciz”, “zabıt” ve “zapt” 
ifadelerini kullanmıştı. CMK ise öğretide ağırlıklı olarak kullanılan ve Tasarının (CMUKT m. 91 vd.) 
da benimsediği “elkoyma”yı tercih etmiştir (m. 116 vd.). 
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Yalnızca yargılamanın maddî gerçeğe uygun yapılabilmesini sağlamak ve 

verilecek kararın uygulanabilmesini temin etmek amacıyla elkoyma kararı verilebilir389. 

Elkoyma müsaderen390 farklı bir kurumdur. Ceza olan müsadere bir yaptırım iken 

elkoyma bir koruma tedbiridir. Müsaderede eşyanın mülkiyeti devlete geçerken 

elkoymada böyle bir durum söz konusu değildir. Müsaderede elkonulan eşyanın 

mülkiyeti elkoyma anında değil daha sonra yapılan işlem ile devlete geçer. Elkoymada 

eşya sadece adliyenin eli altındadır. Elkoyma (m. 116 vd.) ve müsadere (m. 256) için 

CMK farklı yöntemler düzenlenmiştir. 

Kural olarak elkoymaya soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında 

esas yargılamayı yapan mahkeme karar verir (AY m. 20/2, 21, CMUK m. 127/1). 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde391 savcı ve ona ulaşılamadığında kolluk amiri 

de elkoyma kararı verebilir. CMK savcı ve ona ulaşılamaması halinde kolluk amirinin 

yetkili olduğunu düzenlemişse de bazı yasalarda (1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu m. 3, 

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu m. 9, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 

m. 11 gibi) elkoyma yetkisi bunun dışındaki makamlara da (Sıkıyönetim Komutanlığı 

ve Olağanüstü Hal Valisi gibi) verilmiştir. Elkoyma kararı hâkim tarafından 

verilmemişse en geç kararın verilmesinden sonra yirmi dört saat içinde hâkim onayına 

sunulur. Elinde bulunan malvarlığı değerine elkonulan kimse de her zaman hâkimden 

bu konuda bir karar vermesini isteyebilir. Hâkim kararını elkoymadan itibaren en geç 

kırk sekiz saat içinde verir. Aksi halde elkoyma kararı kendiliğinden kalkar (m. 127/3). 

Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için 

yargılamada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü 

resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere de elkonulabilir392. Kolluk amirinin 

postada elkoyma kararı verme yetkisi yoktur. Hâkim kararının veya savcının emrinin 

kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, 

gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, 

                                            
389  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 60.1. 
390  Kasten işlenen bir suçtan mahkumiyetin sonucu olarak iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak 

koşuluyla suçun işlenmesinde kullanılan, suçun işlenmesi için hazırlanan, suçun işlenmesine 
özgülenen veya suçtan meydana gelen eşyanın, eşya elden çıkarılmışsa onun yerine ikame edilen 
değerin mülkiyetinin ceza olarak; kime ait olursa olsun üretimi, bulundurulması, kullanılması, 
taşınması, alımı ve satımı suç oluşturan eşyanın mülkiyetinin tedbir olarak devlete geçirilmesidir. 
Buna göre müsaderenin, ceza olan müsadere (TCK m. 54/1) ve tedbir olan müsadere (TCK m. 54/4) 
olmak üzere iki çeşidi vardır. Burada sözü edilen ceza olan müsaderedir. Müsadere hakkında geniş 
bilgi için bkz.: ÖZTÜRK, Ceza, s. 353 vd. 

391  GÖKÇEN, s. 216. 
392  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 60.6; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 568. 
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ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhal elkoyma kararını veya 

emrini veren hâkim veya savcıya teslim edilir. Soruşturma ve kovuşturmanın amacına 

zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir. Açılmamasına 

veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına 

karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur (m. 129). 

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının 

bulunmaması halinde, şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile 

bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 

çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar 

verilir393. Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 

çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde 

çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere 

elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, 

elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. Bilgisayar veya bilgisayar 

kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi 

yapılır. İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline 

verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bilgisayar veya bilgisayar 

kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası 

alınabilir394. Kopyası alınan veriler kağıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve 

ilgililer tarafından imza altına alınır. Arama ve elkoyma kararı, savcının istemi üzerine 

sadece hâkim tarafından verilebilir (m. 134). 

Askerî alanlarda yapılacak elkoyma işlemi, savcının istem ve katılımıyla askerî 

makamlar tarafından yerine getirilir (m. 127/6). 

Elkoyma işlemine sadece şüpheli veya sanık değil sanıktan başka kişiler de 

(herhangi bir şekilde elkoymaya tâbi eşyayı elinde bulunduranlar) maruz kalabilir395. 

Elkoyma işlemi suçtan zarar gören mağdura (hukuk mahkemesinden delil tespiti veya 

tedbir kararı alabilmesi için) gecikmeksizin bildirilir (m. 127/5). 

Bir koruma tedbiri olan elkoymaya karar verilebilmesi için oranlılık ilkesine 

uygun olarak somut olayda yasanın aradığı şüphe (kuvvetli, yeterli veya basit) 

bulunmalıdır. Suç işlendiği yolunda herhangi bir şüphenin var olmasından başka bir 

                                            
393  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 59.10; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 566 vd. 
394  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 958. 
395  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 556. 
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eşyanın396 varlığı da şarttır. Elkonulacak eşyanın 116. maddeye göre delil olması veya 

müsadereye tâbi olması gerektiği tartışmasızdır. Suç konusu olmayan eşyalar hakkında 

elkoyma kararı verilebilir. 

Elkoyma işlemi icra edilirken yetkili ve görevli şahıs hukukun çizdiği çerçeve 

içerisinde zor kullanabilir397. Buna rağmen elkonulacak eşyayı elinde bulunduran şahıs 

onu vermezse 60. maddede düzenlenen disiplin hapsi hâkim kararıyla uygulanır (AÖAY 

m. 15). 

Belgeler sadece hâkim ve savcı tarafından incelenebilir. Kolluk görevlileri bu 

belgelerin delil niteliği olup olmadığı hususunda göz atabilir, detaylı inceleme 

yapılamaz. Bu belgeleri elinde bulunduran, kendisi de mühür yada imza ile teslim 

edebilir. Savcı onun huzurunda mührü kaldırarak gerekli incelemeleri yapar398. Devlet 

sırrı niteliğindeki belgelere elkoyma için hâkim kararı gerekir. Tanıklıktan çekinme 

hakkı bulunanlar arasındaki yazışmalar bu kişilerin elinde bulundukça el konulamaz (m. 

126).  

Sadece Ceza Muhakemesi Kanununun 128/2. maddesinde sayılan suçlarla ilgili 

olarak, delil elde etmek veya kovuşturma aşamasında verilmesi muhtemel müsadere 

kararının uygulanmasını güvence altına almak amacıyla, yargılamaya konu suçun 

işlendiği ve bu suçtan elde edildiğine ilişkin kuvvetli şüphe varsa, hâkim kararıyla 

şüpheli ve sanığa ait taşınmazlara, hak ve alacaklara da el konulabilir (m. 128). 

Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana 

gelme tehlikesi bulunması halinde hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir. 

Elden çıkarılma kararını soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında 

mahkeme verir. Elden çıkarma kararını vermeden önce ilgili dinlenir ve karar kendisine 

bildirilir. Elkonulan eşya, soruşturma aşamasında başsavcılık, kavuşturma aşamasında 

mahkeme tarafından bakım ve gözetimle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal 

iade etmek ve gerek görülürse teminat gösterme koşuluyla muhafaza edilmek üzere 

şüpheliye, sanığa ve diğer kişilere teslim edilebilir399. Elkonulan eşyanın delil olarak 

saklanmasına gerek kalmaması halinde rayiç değerinin derhal ödenmesi karşılığında 

ilgilisine teslim edilebilir. Bu durumda müsadere kararının konusunu ödenen rayiç 

değer oluşturur (m. 132). 

                                            
396  Bu eşyanın niteliği üzerine tartışmalar için bkz.: ÖZTÜRK, Muhakeme, 2004, n. 311.7. 
397  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 557. 
398  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 955. 
399  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 558. 
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Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak 

savcının denetiminde aranabilir. Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada 

hazır bulundurulur. Arama sonucu elkonulmasına karar verilen şeyler bakımından 

bürosunda arama yapılan avukat, baro başkanı veya onu temsil eden avukat, bunların 

avukat ile müvekkili arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğunu öne sürerek karşı 

koyduğunda, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine konularak hazır bulunanlarca 

mühürlenir ve bu konuda gerekli kararı vermesi, soruşturma evresinde sulh ceza 

hâkiminden, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkemeden istenir400. Hâkim kararını 

yirmi dört saat içinde verir. Yetkili hâkim elkonulan şeyin avukatla müvekkili 

arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğunu saptadığında, elkonulan şey derhal avukata iade 

edilir ve yapılan işlemi belirten tutanaklar ortadan kaldırılır. Postada elkoyma 

durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro başkanı veya onu temsil eden 

avukatın karşı koyması üzerine de aynı yöntem uygulanır (m. 130). 

Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma ve 

kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tâbi 

tutulmayacağının anlaşılması halinde, kendiliğinden veya istem üzerine geri verilmesine 

savcı, hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir401. CMK m. 128 uyarınca elkonulan 

malvarlığı değerleri, suçtan zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık 

ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine iade edilir (m. 131). 

Elkoyma ve elkoyma isteminin reddi, savcının elkoyma kararının onaylanması ve 

onaylanma isteminin reddi, elkonulan eşyanın elden çıkarılması, geri verilmesi ve geri 

verilme isteminin reddi kararları hâkimlik makamı tarafından vermişse itiraz yoluna 

gidilebilir. Bu kararlar mahkeme makamı tarafından vermişse, mahkeme makamı 

kararlarına kural olarak itiraz edilemeyeceğinden, son kararla birlikte temyiz yoluna 

gidilebilir (m. 267). Ancak CMK m. 131/1 uyarınca mahkemenin elkonulan eşyanın 

geri verilmesi isteminin reddi kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir402. 

CMUK m. 298/2 uyarınca mahkeme makamı tarafından verilen elkoyma kararına 

karşı adi itiraz yoluna gidilebilmekteydi. Soruşturma sırasında kolluğun yaptığı 

elkoyma işlemine ilgili (CMUK m. 297/2) karşı koyarsa, bu işlem üç gün içerisinde sulh 

ceza hâkiminin onayına sunulur, ilgili bu onay kararına karşı itiraz edilebilirdi (CMUK 

                                            
400  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 573. 
401  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 557. 
402  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 977; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 558. 
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m. 297/1). Burada elkoyma hâkimlik makamı kararıdır ve adi itiraz konusudur. Tasarıda 

da elkoymaya, geçici elkoymaya ve geri verme isteminin reddine ilişkin mahkeme ve 

hâkim kararlarına karşı adi itiraz yolu düzenlenmişti (CMUKT m. 95, 106/1, 110/son). 

13. KORUMA TEDBİRLERİ SEBEBİYLE ÖDENEN TAZMİNATLA 

İLGİLİ KARARLAR 

466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi 

Hakkında Yasa ile kısmen düzenlenen koruma tedbirleri sebebiyle tazminat ödenmesi, 1 

Haziran 2005 tarihinden itibaren kapsamı genişletilerek Ceza Muhakemesi Kanununa 

alınmıştır403 (Karş. AY m. 19/10). Bu tarihten sonra haklarında koruma tedbiri 

uygulanan ilgililer, yasal şartların bulunması halinde uğradıkları bütün zararların 

karşılanmasını isteyebileceklerdir404. 

Ceza yargılaması sırasında, yasalarda belertilen koşullar dışında yakalanan, 

tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen, yasal gözaltı süresi içinde 

hâkim önüne çıkarılmayan, yasal hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından 

yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan, yasaya uygun olarak tutuklandığı 

halde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında 

hüküm verilmeyen, yasaya uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra 

haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilen, mahkum olup 

da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya 

işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle 

zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan, yakalama veya tutuklama sebepleri ve 

haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı 

hallerde sözle açıklanmayan, yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına 

bildirilmeyen, hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, eşyasına 

veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması 

için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı 

kullanılan veya zamanında geri verilmeyen kişiler, maddî ve manevî her türlü 

zararlarını Devletten isteyebilirler405 (m. 141/1, CMUKT m. 132). 

                                            
403  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 62.1. 
404  ÖZKORUL, İsmet, “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat”, http://www.ceza-

bb.adalet.gov.tr/makale/176.doc, s. 3. 
405  ÖZKORUL, s. 1 vd. 
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Yasaya uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında 

kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlarına karar verilmesi yada mahkum olup da 

gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya 

işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle 

zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılması durumunda, belirtilen kararları veren 

merciler ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler406 ve bu husus verilen karara 

geçirilir (m. 141/2). 

Yasaya uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden, gözaltı ve tutukluluk 

süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler, tazminata hak kazanmadığı halde, 

sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları 

tazminat istemeye uygun hale dönüşenler, genel veya özel af, şikayetten vazgeçme, 

uzlaşma gibi nedenlerle hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya davanın 

düşmesine karar verilen veya kamu davası geçici olarak durdurulan veya kamu davası 

ertelenen veya düşürülenler, kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza 

verilmesine yer olmadığına karar verilenler ile adlî makamlar huzurunda gerçek dışı 

beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya 

tutuklanmasına sebep olanlar tazminat isteyemezler407 (m. 144). 

Tazminat isteme hakkı olanlar, kararın kesinleştiğinin tebliğinden itibaren üç ay 

ve her halde kararın kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde 

bulunulabilir. İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o 

yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır 

ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır. Tazminat 

isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin 

ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir408. 

Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay 

içinde giderilmesini, aksi halde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde 

eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece reddolunur. Mahkeme, dosyayı 

inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet 

Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve 

itirazlarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister. İstemin ve ispat 

belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hukukunun genel prensiplerine göre 
                                            
406  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1000. 
407  ÖZKORUL, s. 6 vd. 
408  ÖZKORUL, s. 4. 
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verilecek tazminat miktarının saptanmasında409 mahkeme gerekli gördüğü her türlü 

araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir. Mahkeme, 

kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı 

kağıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir. Karara karşı, 

istemde bulunan, savcı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf 

incelemesi öncelikle ve ivedilikle yapılır (m. 142). 

Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarak görevinin 

gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine 

(m. 143/2), iftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık sebebiyle gözaltına alınma 

ve tutuklama halinde ise iftira eden veya yalan tanıklıkta bulunan kişiye rücu eder410 

(m. 143/3). 

Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkında kamu 

davası açılan ve mahkum edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı 

kaldırılıp mahkum edilenlere ödenmiş tazminatların mahkumiyet süresine ilişkin kısmı, 

savcının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla kamu alacaklarının 

tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır (m. 143/1). 

CMK m. 142/4 uyarınca mahkemenin, tazminat istemini içeren dilekçesindeki 

eksikliği bir aylık süresi içerisinde tamamlamayan ilgilinin başvurunsun reddi kararı ile 

aynı yasanın 143/1. maddesi uyarınca koruma tedbirleri sebebiyle ödenen tazminatın, 

kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca geri alınması kararına 

karşı ilgili itiraz yoluna başvurulabilir (m. 267/1). 

14. İDDİANAMENİN İADESİ KARARI 

Kamu davasını açma görev ve yetkisi savcıya aittir (m. 170/1). Soruşturma evresi 

sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa savcı, 

bir iddianame ile görevli ve yetkili mahkemeye kamu davasını açar411 (m. 170/2). 

CMK yürürlüğe girmeden önce yeterli delil bulunmadan veya yeterli şüphe 

oluşmadan dava açıldığında, iddianamedeki bu tür eksikliklerin giderimi için bir ara 

                                            
409  “…faizin üstlenilen tazmin sorumluluğunun ayrılamaz bir öğesi olduğu ortadadır. …fiilin en ziyade 

haksız fiil benzeri olduğu gözetilerek çözüme ulaşılacaktır.”, CGK, 23.11.2004 tarih ve 203 sayılı 
kararı. 

410  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1001; ÖZKORUL, s. 6. 
411  KARABEYOĞLU, H. Ünal, “Ceza Muhakemesi Kanunu”, http://www.ceza-

bb.adalet.gov.tr/makale/127.doc, s. 101. 
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muhakeme bulunmadığından kovuşturma uzamaktaydı. İddianamenin iadesi, bu 

sakıncaları önlemek, kişinin lekelenmeme ve makûl süre içinde yargılanma hakkını 

korumak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanununda bir ara evre olarak düzenlemiştir412. 

Savcı düzenlediği iddianamede, şüphelinin, varsa şüphelinin yasal temsilcisinin ve 

müdafiinin, maktulün, mağdurun ve suçtan zarar görenin, varsa maktul, mağdur ve 

suçtan zarar görenin vekili ile yasal temsilcisinin ve şikayette bulunanın 

kimliğini, açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde ihbarda bulunanın kimliğini, 

şikayetin yapıldığı tarihi, yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddelerini, 

yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimini, suçun delillerini, şüphelinin 

tutuklu olup olmadığını, şüpheli tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri 

ile bunların sürelerini gösterilir (m. 170/3). İddianamede, yüklenen suçu oluşturan 

olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır (m. 170/4). İddianamede, 

şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür (m. 

170/5). İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen 

ceza ve güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel 

kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında 

uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri açıkça belirtilir413 (m. 170/6). 

İddianame ve soruşturma evrakının mahkemeye fiilen geldiği tarihten itibaren on 

beş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra mahkeme, 

eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle Ceza Muhakemesi Kanununun 170. 

maddesine aykırı olarak düzenlenen, suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan 

mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, önödemeye veya uzlaşmaya tâbi olduğu 

soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaşma usulü 

uygulanmaksızın düzenlenen iddianamenin başsavcılığa iadesine karar verir414. Bu 

kararla mahkeme uyuşmazlık hakkında görüş bildirmediğinden iade kararı veren hâkim 

çekinemez veya onun reddi istenemez415 (HUMK m. 29). Mahkeme, yargılamaya konu 

eylemin nitelendirmesinde iddia ve savunmayla bağlı değildir (m. 225/2). 

On beş günlük inceleme süresi herhangi bir sebeple kesilmez yada durmaz. 

Kusursuz olarak bu sürenin geçirilmesi halinde eski hale getirme isteminde bulunulmaz. 

                                            
412  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 640 vd.; KESKİN, İbrahim, “İddianamenin İadesi”, AD, 2006, S. 25, 

s. 141. 
413  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 642. 
414  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 646. 
415  KESKİN, s. 145. 
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Bu sürenin geçmesiyle mahkemenin iddianameyi iade yetkisi ortadan kalkar416. Ancak 

sürenin geçmesi iddianamenin kabulü kararı yerine geçmez. Mahkemenin ayrıca 

iddianamenin kabulüne ilişkin bir karar vermesi gerekir kanısındayız417 (m. 175/1, 

191/1). 

Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez (m. 174/2). İlk 

kez verilen iddianamenin iadesi kararında belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden 

iddianamenin iadesi yoluna gidilemez (m. 174/3, 4). Bunun dışında iddianamedeki 

eksiklik devam ettiği sürece sınırlama olmaksızın iddianame iade edilebilir. 

Savcının kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz üzerine merciin 

verdiği itirazın kabulü kararına dayanılarak düzenlenen iddianamenin iadesi de 

mümkündür. Çünkü yargılama makamının bir diğerine yargı yetkisinin kullanımına 

ilişkin emir vermesi düşünülemez (AY m. 138/2). Merciin kamu davası açılmasına 

yönelik kararı sadece savcıya iddianame düzenleme görevi verir; mahkemeye onu kabul 

yükümlülüğü yüklemez418. 

İddianamenin iadesi üzerine savcı, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan 

ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini 

gerektiren bir durumun (şüphelinin ölümü gibi) bulunmaması halinde, yeniden 

iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir (m. 174). Yine şüphelinin 

soruşturmaya konu suçu işlemediğini açıkça ortaya koyan delillerin bulunması halinde 

savcı, kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek zorundadır. 

CMK m. 174/5 uyarınca, mahkemenin iddianamenin iadesi kararına karşı kamu 

davasını açan savcı itiraz yoluna gidebilir (m. 267/1). Bu karara karşı, yasa yollarına 

başvurmaya yetkili diğer kişilerin itiraz hakkı yoktur419. 

İtirazın kabulü halinde inceleme mercii iddianamenin kabulüne de karar 

vermelidir (m. 271/2). İddianamenin kabulüne karar veren merci, kovuşturmaya 

başlanmak üzere iddianameyi ve soruşturma evrakını mahkemeye gönderir. Aynı 

mahkemenin birden çok dairesi bulunması halinde iddianamenin ve soruşturma 

evrakının, iade kararını veren mahkemeye gönderilmesini zorunlu kılan bir düzenleme 

bulunmamaktadır. İtirazın reddi halinde ise mahkemenin iade kararına uygun olarak 

                                            
416  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 647. 
417  KESKİN, s. 155. 
418  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 648. 
419  KESKİN, s. 156 vd. 
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soruşturma yapılır. Bunun sonucunda savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar 

vermezse yeniden iddianame düzenler420. 

15. DURMA KARARI 

Fiilin ve failin belli olması ve suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması (m. 

170) kamu davası açılmasına yetmez. Dava açılması için yasanın öngördüğü şartlar 

gerçekleşmiş olmalıdır. Takibi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar görenin şikayetinin 

bulunması (CMK m. 158, TCK m. 73), bazı suçlar için davanın yasanın belirlediği dava 

süresi içinde açılması (BK m. 26, FSEK m. 75), yetkili makam tarafından, kamu 

davasının açılması için gereken iznin verilmesi (TCK m. 299) veya istemde 

bulunulması (TCK m. 12), sanık hakkında aynı suçtan verilmiş bir hüküm veya açılmış 

bir dava bulunmaması (CMK m. 223/7), sanık hakkında aynı suçtan verilmiş bir hüküm 

bulunması halinde yeni delil bulunması (CMK m. 311) ve önödeme önerisinin yerine 

getirilmemiş olması (TCK m. 75), yasalarımızda öngörülen soruşturma şartlarıdır. 

Kimi zaman da fiil ve fail bellidir, suçun işlendiğine dair yeterli şüphe vardır ve 

soruşturma şartları da oluşmuştur. Ancak kovuşturmanın yapılabilmesi için yasanın 

öngördüğü şartları gerçekleşmemişse ceza yargılaması ilerlemez. Sanığın hazır 

bulunması (CMK m. 193), sanığın akıl hastası olmaması (CMUK m. 198), ön sorunun 

çözümü (CMK m. 218) ve yasama dokunulmazlığının bulunmaması (AY m. 83), 

yasalarımızda öngörülen kovuşturma şartlarıdır. 

Ceza yargılamasının yürütülmesi için oluşması gereken soruşturma ve kovuşturma 

şartlarının tümüne ceza yargılaması şartları denir421. Soruşturma şartlarının 

gerçekleşmemesi durumunda savcı kovuşturmaya yer olmadığına karar verir (m. 172). 

Soruşturma şartları gerçekleşmemesine rağmen kamu davası açılmışsa iddianame iade 

edilir (m. 174) veya düşme kararı verilir. Kovuşturma şartlarının gerçekleşmemesi 

durumunda da mahkeme düşme kararı verir (m. 223/8). 

Soruşturma şartları gerçekleşmemesine rağmen kamu davası açılmış, iddianame 

süresinde iade edilmemiş ve soruşturma şartının gerçekleşmesi ihtimali bulunduğunu 

veya kovuşturma şartı gerçekleşmemiş ancak gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu 

                                            
420  KESKİN, s. 157. 
421  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 5.1; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 79 vd. 
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anlaşılırsa mahkeme durma kararı verir (m. 223/8). Mahkemenin bu kararına karşı 

taraflar itiraz yoluna gidebilirler422 (m. 267). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 vd. maddeleri ile savcının kamu 

davası açma tekeline istisna olarak şahsî dava yöntemi düzenlenmişti. Buna göre 

yasanın 344. maddesinde sayılanan durumlarda suçtan zarar gören kişi doğrudan dava 

açabilmekteydi423. Ancak yargılamada işin şahsî davalık suçlardan olmadığı anlaşılırsa 

mahkeme durma kararı verir ve dosyayı savcılığa gönderirdi (CMUK m. 359). 

Mahkemenin bu kararına karşı adi itiraz yoluna başvurulabilmekteydi424. 

Yargıtay burada durmanın kapsamını genişletmiş, yargılama şartlarının 

gerçekleşmesini beklemek üzere425 verilen bütün durma kararlarını itirazın konusu 

kapsamına almıştı426. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yargılamanın durması, mahkeme 

makamının son kararı niteliğindeydi (CMUK m. 253/2). Mahkeme kararlarına itiraz 

edilebilmesi için açık hüküm bulunması gerektiği ve böyle bir düzenleme yasada 

bulunmadığından durma kararının itiraz konusu olduğunu söylemek ve içtihat yoluyla 

yasa yolunu açmak mümkün değildir. Ancak yargılamayı sonlandırmayan bu kararın 

yargı denetimine tâbi olması ve bunun için de açık bir yasal düzenlemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır. Nitekim Tasarıda (CMUKT m. 232/son) ve Ceza Muhakemesi 

Kanununda (m. 223/8) bu düzenlemeler yapılmış ve durma kararına karşı itiraz yolu 

açılmıştır. 

                                            
422  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 665. 
423  YURTCAN, Erdener, Şahsi Dava ve Uygulaması, İstanbul, 1989, s. 1. 
424  “Şahsi davanın reddine mütedair karar CMUK’un 252. maddesi kapsamında verilmiş olup bu itibarla 

temyizi kabil olmayan ancak anılan yasanın 297. maddesi uyarınca itirazı kabil kararlardan 
olduğundan...”, 2. CD, 10.7.1997 tarih ve 10738 sayılı kararı. 

425  “CMUK’nun 253/4. maddesi uyarınca davanın esasını halleden ve uyuşmazlık yaratmayan "durma 
kararları" temyiz edilebilir kararlardandır.”, CGK, 13.10.1998 tarih ve 311 sayılı kararı; “Gürün Ağır 
Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın durmasına dair kararı suça vasıf veren ve yargı yerinin değişmesi 
sonucunu doğurur nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunduğu gözetilmeden, itiraz üzerine Elbistan 
Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelenmesi usul ve yasaya aykırı görüldüğünden, esasen hukuki bir değer 
taşımayan adı geçen mahkemenin 6.9.1991 gün ve 1991/147 Müteferrik sayılı kararının CMUK’nun 
343. maddesi uyarınca bozulmasına…”, 5. CD, 26.12.1991 tarih ve 5668 sayılı kararı. 

426  “17.12.1930 gün ve 23/31 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında CYUY’nın 223 ve 253. maddeleri 
gereğince verilen duruşmanın tatili kararlarının usulü işlemleri durdurmaktan ibaret nihayet hüküm 
niteliğinde bulunmayan ve dolayısıyla ancak itirazı kabil kararlar olduğu kabul edilmiştir. Bu karara 
göre davayı sonuçlandırmayan ve nihai hükümden önce verilip mahkemenin dava ile olan 
bağlantısını kesmeyen ancak kanıt değerlendirilmesi yaparak nihai hükme ulaşma olanağı kaldıran bu 
tür kararların temyizi olanaklı değildir.”, CGK, 27.2.2001 tarih ve 33 sayılı kararı. 
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16. ZORLAMA AMAÇLI ELKOYMA KARARI 

Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde 

saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine 

ulaşılamayan kişiye kaçak denir427. Hakkında, Ceza Muhakemesi Kanununun 248/2. 

maddesinde sayılan suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili 

mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme 

kararı da yerine getirilemezse mahkeme, çağrının bir gazete ile sanığın bilinen 

konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanına karar verir. Yapılacak ilanlarda, on beş 

gün içinde duruşmaya gelmediği takdirde 248. maddede gösterilen tedbirlere 

hükmedilebileceğini ayrıca açıklanır. Bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile 

saptanmasından itibaren on beş gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar 

verir428. 

Kaçak sanık hakkında, onun yokluğunda kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha 

önce sorgusu yapılmamış ise, mahkumiyet kararı verilemez. Duruşma yapılan hallerde 

kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat görevlendirilmesini ister (m. 

247). 

Zorlama amaçlı elkoymanın amacı, kaçak sanığın duruşmaya gelmesini 

sağlamaktır. Böylece yargılama şartı (m. 193) gerçekleşir ve kovuşturmaya devam 

edilir. Bu tedbir sanığın yokluğu (m. 194 gibi) veya gaipliği (m. 244 gibi) hallerinde 

uygulanmaz429. Zorlama amaçlı elkoyma kararı sadece kovuşturma aşamasında ve 

mahkeme tarafından verilir. 

Türk Ceza Kanununda tanımlanan soykırım ve insanlığa karşı suçlar (TCK m. 76, 

77, 78), göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (TCK m. 79, 80), hırsızlık (TCK m. 141, 

142), yağma (TCK m. 148, 149), güveni kötüye kullanma (TCK m. 155), dolandırıcılık 

(TCK m. 157, 158), hileli iflas (TCK m. 161), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 

ticareti (TCK m. 188), parada sahtecilik (TCK m. 197), suç işlemek amacıyla örgüt 

kurma (TCK m. 220), zimmet (TCK m. 247), irtikap (TCK m. 250), rüşvet (TCK m. 

252), ihaleye fesat karıştırma (TCK m. 235), edimin ifasına fesat karıştırma (TCK m. 

236), Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK m. 302 ila 308), silahlı örgüt (TCK m. 

314) veya bu örgütlere silah sağlama (TCK m. 315), Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

                                            
427  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 986; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 102. 
428  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 103. 
429  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 572. 
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casusluk (TCK m. 328 ila 331, 333 ila 337) suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinde tanımlanan silah kaçakçılığı 

suçu, Bankalar Kanununun 22/3, 4. maddesinde tanımlanan zimmet suçu, Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 68. ve 74. maddelerinde tanımlanan suçlara ilişkin 

yapılan yargılamayla sınırlı olarak, kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak 

amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak 

mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır430. Elkoyma 

ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir (m. 248/1, 2). 

Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler 

uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilanına mahkemece karar 

verilebilir. Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda 

elkoymanın kaldırılmasına karar verilir. Kaçak hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 

100 vd. maddeleri gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda 

tutuklama kararı verilebilir431. Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal 

olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa 

düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal 

varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda 

kayyıma izin verir432. Gaip olan sanığa güvence belgesi verilmesine ilişkin hüküm (m. 

246) kaçaklar hakkında da uygulanır (m. 248). 

Mahkemenin, kaçak sanığın malvarlığı değerlerine elkoyma, elkoyma kararını 

kaldırma ve kaçak hakkında yokluğunda verilen tutuklama kararına karşı ilgililer itiraz 

yoluna başvurabilirler (m. 248/8). 

17. MÜDAFİ VEYA VEKİLLİK GÖREVİNDEN YASAKLAMA KARARI 

Ceza yargılamasında şüpheli veya sanığın savunmasını yapan avukata müdafi433 

denir (m. 2/1c). Şüpheli veya sanık, yargılamanın her aşamasında bir veya birden fazla 

müdafiin yardımından yararlanabilir. Yasal temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa 

müdafi seçebilir. Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır 

bulunabilir. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli 

                                            
430  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 989. 
431  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 103. 
432  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 573. 
433  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 30.1; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 309. 
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veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî 

yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz (m. 149). Şüpheli veya sanık, 

vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 

duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime 

tâbi tutulamaz (m. 154). 

Müdafi ve vekil, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği 

belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. Şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile 

bilirkişi raporları ve şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adlî işlemlere 

ilişkin tutanaklar dışında müdafiin ve vekilin dosya içeriğini incelemesi veya 

belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, savcının 

istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir434. Müdafi ve 

vekil, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini 

ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin 

örneklerini harçsız olarak alabilir (m. 153). 

Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi 

halinde bir müdafi görevlendirilir435. Şüpheli veya sanık on sekiz yaşını doldurmamışsa, 

sağır, dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafii de 

bulunmazsa, üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan 

soruşturma ve kovuşturmada istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir (m. 150). 

Yararları birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması aynı müdafie 

verilebilir (m. 152). 

Müdafi, soruşturma evresinde ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin 

istemi üzerine, kovuşturma evresinde mahkemenin istemi üzerine, soruşturmanın veya 

kovuşturmanın yapıldığı yer barosu tarafından görevlendirilir. Şüpheli veya sanığın 

kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafından görevlendirilen avukatın 

görevi sona erer (m. 156). 

Mahkeme tarafından görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır bulunmaz veya 

vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, hâkim 

veya mahkeme derhal başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu 

durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar 

                                            
434  ŞAHİN, s. 492. 
435  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 315. 
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verebilir. Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını 

açıklarsa oturum ertelenir (m. 151/1, 2). 

Şüpheli veya sanık tarafından seçilen yada mahkeme tarafından görevlendirilen ve 

suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK m. 220), Devletin güvenliğine, anayasal 

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı silahlı örgüt kurma (TCK m. 314) suçlar ile terör 

suçlarından tutuklu ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen 

avukat, hakkında bu aynı suçlar sebebiyle kovuşturma açılması halinde tutuklu veya 

hükümlünün müdafilik veya vekilliğini üstlenmekten yasaklanabilir. Savcısının 

yasaklamaya ilişkin talebi hakkında, müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın 

yapıldığı mahkeme tarafından gecikmeksizin karar verilir (m. 151/3). 

Müdafilik görevinden yasaklama kararı, kovuşturma konusu suçla sınırlı olmak 

üzere, bir yıl süre ile verilebilir. Ancak, kovuşturmanın niteliği itibariyle bu süreler altı 

aydan fazla olmamak üzere en fazla iki defa uzatılabilir. Kovuşturma sonunda 

mahkumiyet dışında bir karar verilmesi halinde, kesinleşmesi beklenmeksizin 

yasaklama kararı kendiliğinden kalkar. Görevden yasaklama kararı, tutuklu veya 

hükümlü ile yeni bir müdafi görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına 

bildirilir. Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla 

ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya 

tutukevinde ziyaret edemez (m. 151/4, 5 ve 6). 

Mahkemenin müdafilik veya vekillik görevinden yasaklama kararına karşı itiraz 

edilebilir. İtiraz sonucunda yasaklama kararının kaldırılması halinde avukat görevine 

devam eder (m. 151/4, 267). Hâkimin, müdafiin ve vekilin dosya içeriğini inceleme 

veya belgelerden örnek alma yetkisini kısıtlayan kararına da itiraz edilebilir (m. 153, 

267). 

18. YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİ İLE İLGİLİ KARARLAR 

Mahkemenin kesin veya kesinleşmiş son kararında436 maddî olgular437 

bakımından yanılgı bulunduğunun sonradan anlaşılması üzerine başvurulan yasa yoluna 

yargılamanın yenilenmesi denir. Yanlışlığın sonradan anlaşılması yargılama sırasında 

elde olmayan kanıt ve olguların ortaya çıkması ile mümkün olacaktır. Ortaya yeni çıkan 

ve kanıtlarla daha önce ulaşıldığı sanılan adaletin temellerinin sarsıldığı durumlarda bu 

                                            
436  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 76.3. 
437  CİHAN-YENİSEY, n. 546. 
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kesin hükmün ortadan kaldırılması ve yargılamayı yeniden yapma girişiminde 

bulunulması yargılamanın yenilenmesi yolunun doğmasına sebep olmuştur. 

Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü yasa yollarındandır (311 ila 323). 

Yargılamanın yenilenmesi istemi süreyle sınırlandırılmamıştır438. CMK kimlerin 

yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabileceğini ayrıca düzenlemediğinden yasa 

yollarına başvurma yetkisi olanlar, yargılamanın yenilenmesi başvurusunda 

bulunabilecektir. Bunun dışında yargılamanın yenilenmesi yoluna özgü olarak hükümlü 

ölmüşse, onun eşi, üstsoyu, altsoyu veya kardeşleri, bunlar da yoksa Adalet Bakanı 

yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilir (m. 313). 

Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilmek için 311 ve 314. maddede 

sayılan  yenileme sebeplerinden birinin bulunması gerekir439. 

Kesinleşen bir hükümle sonuçlanan dava, duruşmada kullanılan ve hükmü 

etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması, yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık 

veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile 

gerçek dışı tanıklıkta bulunduğunun veya oy verdiğinin anlaşılması, hükme katılmış 

olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza 

kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek biçimde görevlerini 

yapmada kusur etmesi, ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış 

olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılması, yeni olaylar 

veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan 

delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir cezayı 

içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte 

olması, ceza hükmünün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa 

dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 4.2.2003 tarihinde kesinleşmiş veya 

bu tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine 

verilen kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması440 hallerinde, hükümlü lehine olarak 

yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür (m. 311/1). 

                                            
438  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1477. 
439  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 84.3; EREM, Usul, n. 409. 
440  Yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 

Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu 
aykırılığa dayandığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş 
olması durumu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda düzenlenmemekteydi. 4793 Sayılı Yasanın 3. 
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Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 

Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa 

dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş 

olması halinde yargılamanın yenilenmesi, AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren 

bir yıl içinde istenebilir (m. 311/2). 

Kesinleşen bir hükümle sonuçlanan dava, duruşmada sanığın veya hükümlünün 

lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliğinin anlaşılması, hükme 

katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile 

mahkumiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü 

lehine kusur etmesi, sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde 

güvenilebilir nitelikte ikrarda bulunması hallerinde sanık veya hükümlünün aleyhine 

olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür (m. 314). 

Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, 

infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir (m. 312). Hükmün infaz 

edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilenmesi istemine engel 

olmaz (m. 313). 

Yasanın aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere cezanın 

değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez441. Yanılgının 

giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna 

gidilemez (m. 315). 

Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, yeni olaylar veya yeni deliller 

ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz 

önüne alındıklarında sanığın beraatını veya daha hafif bir cezayı içeren kanun 

hükmünün uygulanması ile mahkum edilmesini gerektirecek nitelikte olması durumu 

hariç, ancak bu fiilden dolayı kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü verilmiş veya 

mahkumiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil bulunmaması dışında bir sebeple ceza 

soruşturmasına başlanamamış veya sürdürülememişse kabul edilebilir (m. 316). 

                                                                                                                                

maddesiyle, hükümlünün lehine yargılamanın yenilenmesini düzenleyen 327. maddeye altıncı bent 
olarak eklendikten sonra ceza yargılaması hukukumuza yenileme sebebi olarak girdi. 4793 Sayılı 
Yasanın Geçici 1. maddesi uyarınca bu bent, yasanın yürürlüğe girdiği 4.2.2003 tarihinden sonra 
kesinleşen AİHM kararları ile Mahkemeye bu tarihten sonra yapılan başvurular üzerine verilen 
kararlar hakkında uygulanacaktı. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bu bendi (CMUK m. 327/1-
6. bent) Tasarıya (CMUKT m. 346/1-6.bent) ve oradan da Ceza Muhakemesi Kanununa alınmıştır 
(CMK m. 311/1f). 

441  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1488. 
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Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. İstem, 

bunun yasal sebepleri ile dayandığı delilleri de içerir (m. 317). Bu mahkeme, istemin 

kabule değer olup olmadığına karar verir. Yargıtay’ın doğrudan hüküm kurduğu 

hallerde (m. 303) de hükmü vermiş olan mahkemeye başvurulur. Yargılamanın 

yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma 

yapılmaksızın verilir (m. 318). 

Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış veya 

yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu 

doğrulayacak deliller açıklanmamış ise, bu istem kabule değer görülmeyerek 

reddedilir442. Aksi halde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedi gün 

içinde bildirmek üzere savcıya ve ilgili tarafa tebliğ edilir (m. 319). 

Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin 

toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği 

gibi kendisi de bu hususları yerine getirebilir443. Delillerin mahkemece veya naip hâkim 

tarafından veya istinabe suretiyle toplanması sırasında, soruşturmaya ilişkin hükümler 

(m. 157 vd.) uygulanır. Delillerin toplanması bittikten sonra savcı ve hakkında hüküm 

kurulmuş olan kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve düşüncelerini bildirmeleri 

istenir (m. 320). 

Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddialar, yeterli derecede 

doğrulanmaz veya duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliğinin 

yada yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek 

biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğunun 

veya oy verdiğinin anlaşılması ile duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri 

sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliğinin anlaşılması hallerinde işin 

niteliğine göre bunların önce verilmiş olan hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa, 

yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması nedeniyle duruşma yapılmaksızın 

reddedilir. Aksi halde mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve duruşmanın açılmasına 

karar verir (m. 321). 

Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma yapmaksızın gerekli delilleri 

topladıktan sonra hükümlünün beraatına veya yargılamanın yenilenmesi isteminin 

reddine karar verir. Diğer hallerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa savcının 

                                            
442  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, n. 84.5. 
443  ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 727. 
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uygun görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksızın hükümlünün derhal beraatına 

karar verir. Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün ortadan kaldırılmasını da 

karar altına alır. Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideri 

Devlet Hazinesine ait olmak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar Resmi Gazete 

ile ilan olunacağı gibi mahkemenin takdirine göre diğer gazetelerle de ilan edilebilir (m. 

322). 

Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar veya 

hükmün iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir. Yargılamanın yenilenmesi istemi 

hükümlünün lehine olarak yapılmışsa, yeniden verilecek hüküm önceki hükümle 

belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez444. Yargılamanın yenilenmesi 

sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, 

önceki mahkumiyet kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi dolayısıyla kişinin 

uğradığı maddî ve manevî zararlar Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ila 144. 

maddeleri hükümlerine göre giderilir (m. 323). 

Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ve reddi kararına itiraz edilebilir (m. 

319). Yargılamanın yenilenmesi isteminin esassız olması nedeniyle duruşma 

yapılmaksızın reddi kararı ile yargılamanın yenilenmesi ve duruşma açılması kararına 

karşı itiraz yoluna gidilebilir (m. 321). 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 336 ve 340. maddeleri uyarınca 

mahkemenin yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü veya reddi kararına karşı 

taraflar acele itiraz yoluna gidebilmekteydi445. Tasarıda ise başvurunun esası hakkında 

verilecek kararlara karşı acele itiraz yolu öngörülmüşken (CMUKT m. 356/son), kabul 

edilebilirliği ile ilgili kararlara karşı adi itiraz yolu açılmıştır (CMUKT m. 354/son). 

                                            
444  KUNTER-YENİSEY-NUHOĞLU, s. 1494; ÖZTÜRK, Muhakeme, 2006, s. 728. 
445  “Yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule şayan olmadığı noktasından CMUK’un 336. maddesi 

doğrultusunda reddine dair karara karşı CMUK’un 340. maddesince yapılan itiraz üzerine verilen 
kararı CMUK’un 303. maddesindeki düzenleme uyarınca kesin olup temyizen incelenmesi mümkün 
olmadığından...”, 1. CD, 8.7.1999 tarih ve 2617 sayılı kararı; “Duruşmaya ilişkin olmayan iadei 
muhakeme talebinin reddi kararının temyizi kabil olmayıp itirazı mümkün bulunduğu cihetle temyiz 
dilekçesi itiraz mahiyetinde kabul edilerek mahalline değerlendirilmek  üzere dosyanın 
incelenmeksizin başsavcılığa tevdiine…”, 7. CD, 25.5.2001 tarih ve 9617 sayılı kararı. 
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SONUÇ 

Yargılama süresince hâkim, uyuşmazlığın esasını çözen son kararını vermeden 

önce, onu hazırlayan ve oluşturan birçok ara karar verir. Kural olarak bir kararla 

(iddianamenin kabulü ile) başlayan kovuşturma, bir başka kararla (hükümle) sona erer. 

Ancak verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı tartışılabilir. Bu sebeple yasa 

koyucu, kararların bir kez daha tartışılabilmesi için yasa yolları öngörmüştür. Böylece 

ilk derece yargı organlarının kararları, belirli koşulların varlığı halinde yeniden 

incelemeye alınacak ve gerçeğe uygun olup olmadığı araştırılacaktır. Bu aşamadan 

sonra karar kesinleşecek ve yargılama süreci sona erecektir. 

Ceza yargılamasında karar, yetkili hâkim tarafından, yargılama süresince ilgilinin 

istemi üzerine veya kendiliğinden açıklanan, uyuşmazlığı sona erdirme amacına hizmet 

eden irade açıklamalarıdır. 

Yargılama işlemi olan karar yargı organlarının tekelindedir ve ortak aklın 

ürünüdür. Yargılama işlemi olarak kararın amacı, yargılamayı bir sonraki aşamaya 

ilerleterek nihayetinde uyuşmazlığı çözmek, yargılamayı sonlandırmaktır. Bir yandan 

karar suçlunun cezalandırılarak bozulan toplum düzeninin yeniden tesis edilmesini, 

diğer yandan hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlar. 

Kararla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanununda sistematik bir tanımlama ve 

sınıflandırma yoktur. Kararı veren yargılama makamı ölçütüne göre, hâkimlik kararı ve 

mahkeme kararı; kesinlik ölçütüne göre, kesin olmayan karar, kesin karar ve 

kesinleşmiş karar; yargılamayı sonlandırma ölçütüne göre, ara karar ve son karar olarak 

tasnif edilebilir. 

İnsan olmanın gereği hâkimler, yargılama faaliyetleri sırasında çeşitli sebeplerle 

yanılabilirler. Bu yanılgılar, yargı kararlarını etkileyecek, kararlar yanlış, dolayısıyla 

hukuka aykırı olabilecektir. Hukuk devletinde yargı fonksiyonunun amacı adaletin 

gerçekleştirilmesi olduğundan, bu tür yanılgıların ortadan kaldırılarak -hiç değilse en 

aza indirilerek- sonuçlarının giderilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, yanlış kararların bir 

başka yargı organınca yeniden incelenmesini gerektirir. Yasa yolu, işte bu gerekliliğin 

ürünü olarak yargı kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenmesine ve haksızlıkların 

giderilmesine hizmet eder. 

Yasa yollarını Ceza Muhakemesi Kanununun altıncı kitabında, 260 ila 323. 

maddeleri arasında düzenleyen yasa koyucunun yasa yolu kavramını geniş yorumladığı 
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düşüncesindeyiz. Çünkü Ceza Muhakemesi Kanununda yasa yolunu kesin olmayan 

yargı kararlarına hasreden bir hüküm olmadığı gibi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 

itirazı, kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi yollarını, yasanın olağanüstü 

kanun yolları kısmında düzenleyerek kesinleşmiş yargı kararlarına karşı başvuruyu 

mümkün kılmıştır. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yasa yolları: itiraz, 

istinaf, temyiz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, kanun yararına bozma ve 

yargılamanın yenilenmesidir. 

Bize göre yasa yolu, yargı kararlarının hukuka aykırılık iddiasıyla yüksek yetkili 

bir başka yargı organınca incelenerek, hukuka aykırılığın belirlenmesi halinde ortadan 

kaldırılmasını ve sonuçlarının giderilmesini sağlayan yasal imkândır. Yasa koyucu 

genel olarak bu kurala bağlı kalmakla birlikte, ağır ceza mahkemesi, BAM ve Yargıtay 

ceza dairelerinin kararlarının itiraz üzerine incelenmesi ve yargılamanın yenilenmesi 

konusunda aksi tutum sergilemiş, aynı seviyedeki bir başka mahkemeyi yada aynı 

mahkemeyi inceleme mercii olarak belirlemiştir. 

Özellikle itiraz ve istinaf yolunda yüksek yetkili yargı merciinin denetim ile 

yetinmeyerek yargılamayı genişletebileceği ve tekrarlayabileceği gözetilirse, yasa 

yollarının denetim muhakemeleri niteliğinde olduğu savının yerinde olmayacağı 

düşüncesindeyiz. Denetimin anlamı bunları kapsamayacak kadar dardır. Buna göre, 

niteliği ve amacı aynı; aktarma, önleme ve yayılma etkileri olan, itiraz, istinaf, temyiz, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı, yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına 

bozma yollarını yasa yolu kapsamında değerlendiren görüşe katılmaktayız. 

Yargı kararlarında yapılan hukuka aykırılıkları ortadan kaldırmak yasa yollarının 

amacıdır. Yasa yollarıyla yargılamanın tarafları kararı tartışmaya açma, yeniden 

incelenmesini ve değiştirilmesini isteme olanağına sahiptir. Hukuk toplumlarında yargı 

kararlarının hukuka uygunluğu taraflarca kabul edilir. Aksi düşüncede olan taraflar 

anayasal güvenceye alınan yasa yollarına başvurarak doğru bulmadıkları kararı bir 

başka yargı organına yeniden incelemesi için götürecekler, varsa hukuka aykırılık ve 

yanlışlık giderilecek ve adalete uygun kararla tarafların ve toplumun yargıya olan güven 

duyguları güçlendirilecektir. Elbette yasa yolları yargısal yanlışlıkları tamamen ortadan 

kaldırmaz. Adalete olan güvenin kaynağı, yasa yollarının yargısal yanlışlıkları tamamen 

ortadan kaldırması değil, hukuka aykırı olduğu düşünülen kararın yeniden 

incelenmesini isteme ve kararı tartışmaya açma hakkının olmasıdır. Yasa yollarıyla 

amaç, adli yanılgıyı en aza indirmektir. 
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İtiraz, ceza yargılaması hukukunda bir yasa yoludur. İtiraz yolunun konusu kural 

olarak hâkim kararlarıdır. Yasada açıkça itiraz yolu açılan mahkeme kararları da itiraz 

incelemesinin konusu olabilir. İtiraz yolu, bu kararlarda yanılma ve/veya hukuka 

aykırılık olduğu iddiasıyla ortaya çıkan yeni uyuşmazlığın, yargılama makamının 

kararından zarar gören kişi tarafından yüksek yetkili yargı mercii önüne getirilerek 

maddî ve hukukî incelemenin yapılmasını sağlayan yasa yoludur. 

1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda itiraz kavramı sadece olağan 

yasa yolu olarak değil, karşı koyma anlamında da kullanılmıştır. Yasa yolu olmayan 

kurumlar için de itiraz kavramı tercih edilmiştir. Bu tutum, 5271 Sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununda da devam etmiştir. Oysa itiraz, usul yasasında sadece olağan 

yasa yolu olarak kullanılmalıydı. 

Savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına karşı, suçtan zarar gören 

kişinin, savcının bulunduğu yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesine en yakın ağır 

ceza mahkemesi başkanına yaptığı başvuru, Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz olarak 

adlandırılmıştır. Oysa bu bir yasa yolu değil, suçtan zarar gören kişiye tanınan yasal 

imkândır. Ayrıca itiraz konusu karar yargılama makamının kararı değil, savcının adlî 

işlemidir. Bir diğer anlatımla bu bir itiraz değil, savcının kararının adlî yönden 

denetimini sağlayan bir yasal imkândır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Yargıtay ceza dairelerinin kararlarına karşı 

Ceza Genel Kuruluna başvurma yetkisi de yasamızda itiraz olarak tanımlanmıştır. Oysa 

Başsavcının bu başvurusu, olağanüstü yasa yolu niteliğindedir. İtirazın konusu karar ise, 

ceza dairelerinin temyiz yargılaması sonucu verdikleri kararlardır. 

İstinaf ve temyiz başvurusunun reddi kararının tebliğinden itibaren ilgililer yedi 

gün içinde bölge adliye mahkemesinden yada Yargıtay’dan bu konuda bir karar 

vermesini isteyebilirler. Ceza Muhakemesi Kanununun 267. maddesine göre mahkeme 

kararlarının itiraz konusu olması için bunun açıkça yasada belirtilmesi gerekir ki 276/2 

ve 296/2. madde metninde böyle bir açıklık yoktur. Ayrıca bölge adliye mahkemesi ve 

Yargıtay, 268/3. maddede sayılan inceleme mercilerinden biri değildir. Bu sebeple ilk 

derece ceza mahkemesinin istinaf ve temyiz talebinin reddi kararı ile bölge adliye 

mahkemesinin temyiz talebinin reddi kararının itiraz konusu olduğu görüşüne katılmak 

mümkün değildir. 
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Yasa koyucu itiraz kavramının kullanımında ve ona yüklenen anlamlar konusunda 

özenli davranmamıştır. Bu özensizlik itiraz yolunun kapsamı konusunda bulunan görüş 

ayrılıklarının temel sebebidir. 

Ceza Muhakemesi Kanununun itiraz yasa yoluyla ilgili olarak getirdiği en önemli 

yenilik, itiraz yolundaki ikili ayrımın kaldırılması ve itiraz yoluna başvurunun süreyle 

sınırlandırılmasıdır. Yasa yollarına başvuru yetkisi olanlar, yasanın açıkça ayrık tuttuğu 

hâkim kararları dışındaki bütün hâkim kararlarına ve yasanın itiraz yolunu açtığı 

mahkeme kararlarına karşı itiraz edebilirler. 

Ceza Muhakemesi Kanununda itiraz yolu olağan yasa yollarındandır. Başvuruda 

hukukî yararı bulunan yetkilinin istemi üzerine itiraz yolu yargılaması başlar. Başvuru, 

kararın açıklanmasından veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren 

makama, yazılı veya sözlü olarak yapılır. Yasa yolunun veya başvurulan makamın 

seçiminde yapılacak hata, başvuruyu geçersiz kılmaz. Yasaya uygun olarak yapılan 

itiraz başvurusunun geri alınması mümkünken, itiraz başvurusundan vazgeçme 

geçersizdir. 

İtiraz başvurusu üzerine kararı veren makam, kararında yanılgı veya hukuka 

aykırılık görürse, kararını değiştirerek hukuka ve maddî olgulara uygun yeni bir karar 

verir. Aksi halde kararı veren makam, en geç üç gün içinde başvuruyu, inceleme 

merciine gönderir. İtiraz başvurusu kararın uygulanmasını durdurmaz. Ancak kararı 

veren makam yada inceleme mercii, kararın yerine getirilmesini erteleyebilir. 

İtiraz başvurusunu inceleme mercii, cevap verebilmeleri için başvuruyu taraflara 

bildirebilir. İtiraz yargılaması dosya üzerinde yapılır. Ancak inceleme mercii gerek 

görürse tarafları dinleyebilir. Merci, gerekli bütün araştırmayı yapabileceği gibi, gerek 

görürse savcı veya kolluktan bunların yapılmasını da isteyebilir. Merci kararını 

mümkün olan en kısa sürede verir. Başvuruyu hem hukukî hem de maddî yönden, 

başvuruyla sınırlı kalmaksızın inceleyen merci, kararı yanlış ve/veya hukuka aykırı 

bulursa, hukuka ve maddî olgulara uygun bir karar verir. İnceleme merciinin kararı 

kesindir. Ancak merciin ilk kez verdiği tutuklama kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. 

Kural olarak bütün hâkimlik kararlarına karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Diğer 

bir deyişle yasada kesin oldukları belirtilmeyen bütün hâkimlik makamı kararlarına 

itiraz edilebilir. CMUK Tasarısında, kaynak Alman Ceza Yargılaması sistemine uygun 

olarak itiraz edilebilen hâkimlik kararları sınırlayıcı olarak sayılma yoluna gidilmiştir 
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(CMUKT m. 297). Buna göre hâkimlik kararına itiraz edilebilmesi için yasanın bu yolu 

açmış olması gerekir. Bu yönüyle Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanununun yöntemini sürdürmüştür. 

5271 Sayılı Yasanın benimsediği bu yöntemin, kararlardaki hukuka aykırılıkların 

giderilerek maddî gerçekliğe ulaşılmasına önem verdiği savunulmuş; sayma 

yöntemininse yargılamanın çabuklaştırılmasına öncelik tanıdığı savunulmuştur. Bu 

yöntemlerden hangisinin benimseneceği yasa koyucunun tercihidir. Her halde itiraz 

konusu kararların yasada açıkça belirlenmesinde fayda vardır. Böylece hem, hangi 

kararların ve bu kararlardaki hukuka aykırılıkların önemli olduğu yasal karineye 

kavuşacak, hem de uygulamadaki ayrılıklar sonlanmış olacaktır. Hangi kararın hâkimlik 

veya mahkeme kararı olduğu ve itiraz edilip edilemeyeceği tartışması öğreti ve 

uygulamada halen önemli bir yer işgal etmektedir. Yasadaki açıklığın, yargıdaki 

çelişkiyi gidereceği ve yargılamayı hızlandıracağı şüphesizdir. 

Yasa yoluna başvurunun bir süreyle sınırlandırılması, yargı kararlarının 

güvenilirliği, yargılamanın işleyişinin düzenliliği ve kararın gereğinin yerine 

getirilebilmesi bakımından büyük önem taşır. O halde her yasa yolunda olduğu gibi 

itiraz yolunda da başvuru bir süreye tâbi olmalı, karar her an değiştirilebilme tehdidini 

taşımamalıdır. 

Hürriyeti bağlayıcı cezaya ilişkin bir mahkumiyet kararının süresinde temyiz 

edilmemesi sebebiyle kesinleşerek infaz edilmesine katlanılırken, tedbir niteliğinde olan 

tutuklama kararını sürekli değiştirilme ihtimali altında tutulmasını istemek çelişkidir. 

Bu sebeplerle Öntasarıdaki gibi itiraz yolundaki ikili ayrımın kaldırılması ve itiraza 

konu bütün kararlara karşı itiraz yolu başvurusunun süreyle sınırlanması yerinde 

olmuştur kanısındayız. Bunun yanında CMK itiraza konu kararları sınırlı olarak sayma 

yoluna gitmeliydi. 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu başvurunun, kararı veren makama 

yapılacağını düzenlemiş, buna bir istisna da öngörmemiştir. Oysa kararı veren 

makamın, kısa süre önce verdiği karardan dönmesini beklemek yersizdir. Uygulamada 

da bu yol tüketilmemekte, itiraz başvurusuyla birlikte başvuruya konu karar doğrudan 

inceleme merciine sunulmaktadır. Kararı veren makamın iş yükünü gereksiz yere 

artırdığından, itiraz başvurusunun inceleme merciine yapılması daha doğru olur 

kanısındayız. 
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İtiraz yoluna başvurunun aktarma etkisi nispidir. Çünkü başvuruyu haklı bulması 

durumunda yargılama makamı kararını değiştirebilir. Kararı veren makamın, kararını 

olaya ve hukuka uygun bulması halinde başvurunun aktarma etkisi ortaya çıkar. 

Başvuru, itiraza konu kararın uygulanmasını durdurmaz; sadece kararın kesinleşmesini 

engeller. Ancak itiraz konusu kararı veren makam veya inceleme mercii, kararın 

uygulanmasının ertelenmesine karar verebilir. Ceza Muhakemesi Kanununun ne yasa 

yollarına ilişkin genel hükümlerinde, ne de yasanın itiraza ilişkin hükümlerinde açıkça 

düzenlenmediğinden, itiraz yolunda kararın yayılma etkisinin uygulanamayacağı 

düşüncesindeyiz. 

İtiraz yargılamasını yapacak merci, itiraz konusu kararı veren makama göre 

belirlenir. Hâkimlik makamı kararının itiraz yargılaması yüksek yetkili hâkimlik 

makamı tarafından; mahkeme makamı kararının itiraz yargılaması ise yüksek yetkili 

mahkeme makamı tarafından yapılmalıdır düşüncesindeyiz. Çünkü itiraz yargılaması 

sonucunda merci kararı ortadan kaldırmakla yetinmeyecek, yeni ve hukuka uygun bir 

karar verecektir. Bu kuralın dışına çıkılması halinde hâkimlik makamı mahkeme kararı, 

mahkeme makamı ise hâkimlik kararı verebilecektir. Bu durum hem yasaya aykırıdır 

hem de kararın niteliği ile bağdaşmaz. Ancak CMK bu kurala yeterince özen 

göstermemiştir. 

İnceleme merciinin yetkisi kesindir; yargılamanın her aşamasında kendiliğinden 

gözetilmelidir. Yetki kesin olduğundan Ceza Muhakemesi Kanununun 6. maddesinin 

kıyasen uygulanamayacağı kanısındayız. Yetki itirazı olmasa bile merci yargılamanın 

her aşamasında yetkisizlik kararı vermelidir. 

CMK m. 23/1 uyarınca itiraz konusu karara katılan hâkim, yasa yolu 

incelemesinde hâkimlik yapamaz. Aynı yasa maddesinin ikinci fıkrasının, itiraz konusu 

kararın verildiği yargılamada taraf olan savcının, inceleme merciinde hâkimlik görevi 

yapmasına engel teşkil ettiği düşüncesindeyiz. Ancak itiraz konusu kararın verildiği 

yargılamanın hâkiminin, inceleme merciindeki itiraz yargılamasında savcılık görevi 

yapmasına yasal engel yoktur. 

Sulh ceza hâkimliği kararlarına itiraz, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

hâkimliği tarafından incelenir. Sulh ceza hâkimliği, yetki ile asliye ceza hâkimliği 

tarafından yürütülmekte ise inceleme mercii yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza 

başkanlığıdır. Madde metninde açıkça asliye ceza hâkimliği denildiğinden, sulh ceza 
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hâkimliği yetki ile asliye hukuk hâkimliği tarafından yürütülmekte ise inceleme mercii 

yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza hâkimliğidir. Bu karar, ağır ceza üyelerinden 

birisi tarafından verilmişse, inceleme mercii yine yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza 

başkanlığı; başkan tarafından verilmişse CMK m. 268/3c hükmünde belirtilen merci 

olacaktır kanısındayız. 

Asliye ceza hâkimliği kararlarının incelenme mercii, yargı çevresinde 

bulundukları ağır ceza mahkemesidir. Yasa koyucu hâkimlik makamı kararlarının 

inceleme merciinin bir başka hâkimlik makamı, mahkeme makamı kararlarının 

inceleme merciinin bir diğer mahkeme makamı olmasını kural olarak benimsemesine 

karşın asliye ceza hâkimliği kararlarında, belirtilen kuralın dışına çıkmıştır. Bu durum, 

mahkeme makamı ve hâkimlik makamı ayrımında yapılan özensizlikten 

kaynaklanmaktadır. Nitekim öğretideki bazı yazarlar Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanunun 299. maddesinin ikinci ve üçüncü bentleri hükümlerine kıyasla merciin ağır 

ceza başkanlığı olarak anlaşılması gerektiği görüşünde idiler. Böyle bir kıyasın ne 1412 

Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun ne de 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunun açık hükmüne rağmen yapılamayacağı düşüncesindeyiz. 

Ağır ceza başkanlığı kararlarına itiraz, bulunduğu yargı çevresine en yakın ağır 

ceza mahkemesi tarafından incelenir. Oysa merci en yakın ağır ceza başkanlığı 

olmalıydı. 

Bölge adliye mahkemesi ceza dairesi üyelerinin ve Yargıtay’ın ilk derece 

mahkemesi olarak yaptığı yargılamalarda ceza dairesinin üyelerinin verdiği kararlara 

itiraz, üyesi olduğu dairenin başkanlığınca; dairenin ve başkanlığın kararına itiraz, 

numara itibariyle kendisinden sonra gelen daire, son numaralı daire için bir numaralı 

daire tarafından incelenir. Oysa CMUK m. 299/1-4. bent-B hükmü uyarınca daire 

başkanının kararları, bir diğer daire başkanı tarafından incelenmekteydi. 

Sulh ceza mahkemesi kararlarına itirazda, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza 

mahkemesi, sulh ceza hâkimliği yetki ile asliye ceza hâkimi tarafından yürütülmekte ise 

inceleme mercii, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi; asliye ceza 

mahkemesi kararlarına itirazda, yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi; ağır 

ceza mahkemesi kararlarına itirazda ise yargı çevresine en yakın ağır ceza mahkemesi, 

bulunduğu yargı çevresinde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesi bulunuyorsa 



 157 

numara olarak kendisinden sonra gelen daire, son numaralı daire için bir numaralı daire, 

inceleme merciidir. 

Ceza Muhakemesi Kanunu, asliye ceza ve sulh ceza mahkemeleri kararlarına 

itiraz haline itirazı merciini göstermemiştir. Bunun sebebi, hâkimlik makamı ile 

mahkeme makamı ayrımının olmamasıdır. 

Ceza Muhakemesi Kanununun itiraz yargılamasını yapacak mercie ilişkin bu 

hükümleri, özel yasalarındaki hükümleri ile çelişmedikçe ihtisas mahkemeleri hakkında 

da uygulanır. 

İnceleme mercii, kararı veren makamın görevini de denetleyebilmelidir. Buna 

göre merci, yargılama makamının itiraz konusu kararı vermeye veya esas hakkındaki 

yargılamayı yapmaya görevli olmadığını belirleyerek görevsizlik kararı vermelidir. Bu 

karara karşı taraflar CMK m. 5/2 uyarınca itiraz yoluna başvurabilir. 

Merci, yaptığı veya yaptırdığı inceleme ve araştırma sonucunda itirazın konusu 

uyuşmazlık hakkında bir karar verir. Duruşma açılması yada araştırmanın 

derinleştirilmesi gerekçesiyle itiraz incelemesine konu kararı veren makamdan bir karar 

verilmesini isteyemez. Uygulamada inceleme merciinin, itirazı kabul ettikten sonra 

buna uygun kararın verilmesini, itiraza konu kararı veren makama bıraktığı da 

görülmektedir. 

İtiraz yargılaması sonucu hukukî ve hukuk dışı olguların belirlenmesi ve 

değerlendirilmesinde yanlışlık görülmezse merci itiraz başvurusunu reddeder. Öğretide 

ret kararına “onama” da denilmektedir. Onama, bir hukukî işlemi tamamlayan, onu 

uygulanabilir hale getiren son işlemdir. Oysa itiraz konusu karar hukuken geçerli ve 

gereği yerine getirilebilir bir karardır. Yürürlük kazanması için merciin kararına ihtiyaç 

yoktur. Bu sebeple onamanın doğru bir karşılık olmadığını düşünüyoruz. 

İtiraz yargılaması sonucu merciin verdiği başvurunun reddi ve başvurunun kabulü 

ile kararın ortadan kaldırılması kararı kesindir. Yargılama konusu kararı veren makam 

bu kararında direnemez; bu karara karşı taraflar yasa yollarına başvuramazlar. Yine 

merciin kararına uyulması yönünde bir karar verilmesi gerekmez; karar verildiği anda 

kesin ve geçerlidir. Gereği taraflarca ve mahkemece yerine getirilir. Merciin kararının 

kesinliği, özellikle tarafların kişilik hakları bakımından ağır sonuçları olan kararlarda 

eleştirilmiştir. Bu endişenin yersiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu endişelerin en 

başında gelen tutuklama kararında olduğu gibi ağır sonuçları olan kararlarda, karar 
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etkisini sürdürdükçe her zaman durumun yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir karar 

verilmesi istenebilir. Bunun dışında yargı kararındaki kesinlik, tarafların da toplumun 

da çıkarınadır. Uyuşmazlığın yasa yollarıyla sürekli yargılama konusu olması 

istenmeyen bir durumdur. 

Öğretide, sadece şüpheli ve sanığın veya onun lehine başvuruda bulunan diğer 

yetkililerin başlattığı itiraz yargılaması sonucu şüpheli yada sanığın durumunun daha da 

ağırlaştırılmaması gerektiği savunulmuştur. Daha ağır bir sonuçla karşılaşmak 

korkusuyla şüpheli veya sanığın, yasa yolu hakkını kullanamayacağı savunulmuştur. 

Ancak bu görüşün yasal dayanağı olmadığı kanısındayız. Çünkü yasa koyucu böyle bir 

yasak getirmek isteseydi, istinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi yolunda olduğu 

gibi itiraz yolunda da böyle bir düzenleme yapar, yada bu ilkeyi, yasa yollarına ilişkin 

bir genel hüküm olarak öngörebilirdi. Kaynak usul yasası da aleyhe bozma yasağını 

istinaf, temyiz ve yargılamanın yenilenmesi yolları için öngörmüş ancak ne yasa 

yollarına ilişkin genel hükümlerde ne de itiraz yoluna ilişkin hükümlerde düzenlenme 

yapmamıştır. Ayrıca itiraz konusu karar, ceza içeren son karar değil, çoğu zaman bir 

tedbirdir. Bu sebeple ilkenin itiraz yolunda uygulanamayacağı düşüncesindeyiz. 

Mahkemenin verdiği yetkisizlik kararına karşı taraflar itiraz yoluna gidebilir. 

Tarafların yetkisizlik savı üzerine mahkemenin kendisini yetkili gören kararına karşı da 

itiraz edilebilmelidir. 

Hâkimin reddi ve eski hale getirme istemin kabul edilmemesine ilişkin karara 

karşı itiraz yolu açıktır. 

Yasal bir sebep veya kabul edilebilir mazereti olmaksızın tanıklıktan veya 

yeminden çekindiği için hakkında disiplin hapsi kararı uygulanan tanık, bu karara itiraz 

edilebilir. Aynı şekilde yasal bir sebep veya kabul edilebilir bir mazereti olmazsızın oy 

ve görüş bildirmekten çekindiği için hakkında disiplin hapsi kararı uygulanan bilirkişi, 

bu karara itiraz edilebilir. 

Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Şüpheli, sanık ve 

diğer kişiler üzerinde iç beden muayenesi yapılmasına, vücutlarından örnek alınmasına 

ve moleküler genetik inceleme yapılmasına ilişkin hâkim veya mahkeme kararlarına 

itiraz edilebilir. 

Mahkemenin veya hâkimin tutuklama ile ilgili bütün kararlarına karşı itiraz 

yoluna başvurulabilir. İtiraz üzerine merciin vereceği karar kesindir. Ancak merci ilk 
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kez tutuklama kararı veriyorsa, bu karara karşı ilgililer itiraz yoluna başvurabilir. 

Şüpheli veya sanığı bir yada birden çok yükümlülük altına alan adlî kontrol kararına, 

adlî kontrol kararının içeriğini oluşturan yükümlülüklerin tamamen veya kısmen 

kaldırılması, değiştirilmesi yada bu yükümlülüklere uymaktan geçici olarak muaf 

tutulması kararına karşı ilgililer için itiraz yolu açıktır. 

Aramaya hâkimlik makamı karar vermişse itiraz yoluna gidilebilir. Arama 

kararını mahkeme makamı vermişse, mahkeme makamı kararlarına kural olarak itiraz 

edilemeyeceğinden, son kararla birlikte temyiz yoluna gidilebilir. 

Elkoyma ve elkoyma isteminin reddi, savcının elkoyma kararının onaylanması ve 

onaylanma isteminin reddi, elkonulan eşyanın elden çıkarılması, geri verilmesi ve geri 

verilme isteminin reddi kararları hâkimlik makamı tarafından vermişse itiraz yoluna 

gidilebilir. Bu kararlar mahkeme makamı tarafından vermişse, mahkeme makamı 

kararlarına kural olarak itiraz edilemeyeceğinden, son kararla birlikte temyiz yoluna 

gidilebilir. Ancak mahkemenin elkonulan eşyanın geri verilmesi isteminin reddi 

kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 

Mahkemenin, tazminat istemini içeren dilekçesindeki eksikliği bir aylık süresi 

içerisinde tamamlamayan ilgilinin başvurunsun reddi kararı ile koruma tedbirleri 

sebebiyle ödenen tazminatın, kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri 

uyarınca geri alınması kararına karşı ilgili itiraz yoluna başvurulabilir. 

Mahkemenin iddianamenin iadesi kararına karşı kamu davasını açan savcı itiraz 

yoluna gidebilir. CMK ile mahkemenin durma kararına karşı itiraz yolu açılmıştır. 

Mahkemenin, kaçak sanığın malvarlığı değerlerine elkoyma, elkoyma kararını 

kaldırma ve kaçak hakkında yokluğunda verilen tutuklama kararına karşı ilgililer itiraz 

yoluna başvurabilirler. 

Mahkemenin müdafilik veya vekillik görevinden yasaklama kararına karşı itiraz 

edilebilir. Hâkimin, müdafiin ve vekilin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden 

örnek alma yetkisini kısıtlayan kararına da itiraz edilebilir. 

Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ve reddi kararına itiraz edilebilir. 

Yargılamanın yenilenmesi isteminin esassız olması nedeniyle duruşma yapılmaksızın 

reddi kararı ile yargılamanın yenilenmesi ve duruşma açılması kararına karşı itiraz 

yoluna gidilebilir. 
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