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III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın, Türkiye'de tarımın içinde 

bulunduğu sorunlar ile çiftçi ve köylülerin karşı karşıya kaldıklan ekonomik 
zorluklara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması 

2. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya Mevlana kültür ve turizm 
kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşması 

3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Malatya İnönü 
Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Fakültesinin içinde bulunduğu sorunlar ile 
Üniversitenin kadro kanununun çıkanlamamasının çalışanlar üzerinde 
yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması 

B) GENSORU GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 63 milletvekilinin, 
İMKB'nin 8 yıllık kesintisiz eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kay
nakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, bu 
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ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak 
görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 
hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 108:114 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 114,140,143 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, 
Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/212) 
(S. Sayısı: 305) 1 1 4 

2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) 115:135,140:141,143:210 

V . - SÖYLEVLER 135 
1. - Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell Fontelles'in, 

Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı ile Türkiye'nin Avrupa ve bölge için 
önemine ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması 135:139 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞ
MALAR 141 

1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Yozgat Milletvekili Bekir 
Bozdağ'ın, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 141:143 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 211 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 211:254 
1. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa-

Akçakale Gümrük Kapısının birinci sınıf olabilmesi için yapılacak çalış
malara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/3812) 211:215 

2. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bir İngilizce ders 
kitabında yer alan Atatürk hakkındaki ifadeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3821) 216:218 

3. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta İlindeki öğret
men açığına ve yapılacak atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3824) 219 

4. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki Uludağ İlköğ
retim Okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/3860) 220'221 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Bakanlığa bağlı sağ
lık eğitim merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3861) 222:223 

6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, zorunlu yer değiştirmeye 
tâbi tutulan kamu personeli ile ilgili uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3863) 224:225 
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7. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Özel İletişim Ver
gisinin yaygınlaştırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/3931) 226 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa'ya bağ
lı bazı köylerin yol ve içmesuyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4007) 227:228 

9. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, anaokulu öğretmenlerinin 
çalışma koşullarına ve özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4025) 229:230 

10. - Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Osmaniye İl Millî 
Eğitim Müdürü hakkında idarî bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4026) 231 232 

11. - Adana Milletvekili Kemal SAĞ'ın, felsefe grubu öğretmenliği 
atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/4027) 232;233 

12. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sığır yetiştiricilerine 
ödenek teşvik primine, 

- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kestane ve kestaneşekeri 
üreticilerinin sorunlarına, 

- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, İnanlı Tarım İşlet
mesinin kiralamasına, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/4029,4030,4031) 234:240 

13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, tarımda kullanılan kim
yasal gübreye, 

- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, genetiği bozulmuş tarım 
ürünlerine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/4059,4060) 241:245 

14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖGÜT'ün, Ardahan-Çıldır İlköğretim 
Okulu binasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in 
cevabı (7/4088) 2 4 6 ; 2 4 7 

15. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, sığır yetiş
tiricilerine yapılan teşviklere, 

- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, pancar üreticilerinin bazı 
bölgelerde karşılaştığı aşırı verim ve kota sorununa, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı 
(7/4093,4094) 248:254 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, özürlülerin 

sorunlarına, 
Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, organ bağışının önemi ile bağışın daha da yaygın hale 

getirilmesi için alınması gereken tedbirlere, 
İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptı. 
Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yurda kaçak akaryakıt sokulmasının ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmasına Devlet Bakanı 
Ali Babacan cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün (3/389) (S. Sayısı: 571,), 
Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün (3/390, 3/403, 3/405) (S. Sayısı: 572, 573, 575) 
Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın (3/404) (S. Sayısı: 574) 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet 

Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içerisinde itiraz 
edilmediği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, 
İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
Komisyonu raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin başlamasıyla ilgili 
olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin izleyeceği tutum konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/17) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve 
öngörüşmesinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 107 nci 
sırasında yer alan 687 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 2 nci sırasına, 5 inci sırasında yer alan 
632 sıra sayılı kanun tasarısının 3 üncü sırasına, 31 inci sırasında yer alan 676 sıra sayılı kanun 
tasarısının 4 üncü sırasına, 72 nci sırasında yer alan 681 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 
74 üncü sırasında yer alan 685 sıra sayılı kanun tasarısının 6 nci sırasına, 108 inci sırasında yer alan 
695 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci sırasına, 109 uncu sırasında yer alan 696 sıra sayılı kanun 
tasarısının 8 inci sırasına, 2.12.2004 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan 698 sıra sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısının 48 saat geçmeden, 9 uncu sırasına alınmasına; Genel 
Kurulun 3.12.2004 Cuma günü 14.00-23.00 saatleri arasında, 4.12.2004 Cumartesi günü de saat 
12.00'de toplanarak 698 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalarını 
sürdürmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 
1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

9 uncu sırasına alınan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendi. 
2 nci sırasına alman, Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/927) 

(S.Sayısı: 687), 
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3 üncü sırasına alman, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (1/557) 
(S. Sayısı: 632), 

Kanun Tasarılarının, görüşmelerini müteakiben; 
4 üncü sırasına alınan, Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında (1/895) 
(S.Sayısı: 676) Kanun Tasarısı ile, 

5 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün (1/914) (S. Sayısı: 681), 

6 ncı sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın (1/884) (S.Sayısı: 685), 

7 nci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslamî Geçiş Devleti 
Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının (1/864) (S. Sayısı: 695), 

8 inci sırasına alınan, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan 
Cumhuriyeti El Sanatları ve KOBİ Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının (1/877) 
(S. Sayısı: 696), 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarılarının, görüşmelerini takiben 
elektronik cihazla yapılan açıkoylamalardan sonra; 

Kabul edilip, kanunlaştıkları açıklandı. 
Alman karar gereğince, 3 Aralık 2004 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 

17.35'te son verildi. 
Ali Dinçer 

Başkanvekili 
Mehmet Danış Ahmet Gökhan Sarıçam 

Çanakkale Kırklareli 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kâtip Üye 
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No: 35 
II. - GELEN KÂĞITLAR 

3 Aralık 2004 Cuma 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusun
daki çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.11.2004) 

2. - Balıkesir Milletvekili Sedat PEKEL'in, Ücret Garanti Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1348) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

3. - Bilecik Milletvekili Yaşar TÜZÜN'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 
dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) (Başkan
lığa geliş tarihi: 24.11.2004) 

4. - Giresun Milletvekili Mehmet IŞIK'ın, Giresun İl Müdürlüğünün ödenek ihtiyacına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1350) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2004) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. - Ankara Milletvekili Eşref ERDEM'in, görevden alınan ve yeni atanan üst düzey 
yöneticiler ile TEDAŞ'a ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4211) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.11.2004) 

2. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, Antalya-Lara-Kundu Turizm Projesine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4212) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2004) 

3. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Türkiye'nin, AB vize negatif listesine uygun olarak 
bazı ülkelere vize uygulamasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4213) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

4. Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, TÜBİTAK Başkanı ve Bilim Kurulu üyelerinin 
atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

5. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Kamu İhale Kurulunun Millî Eğitim Bakan
lığının okul ihaleleriyle ilgili raporuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4215) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

6. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, bankacılık işlemlerinden alınan ücretlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

7. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, kamu kuruluşlarına alınan sözleşmeli personele 
ve işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4217) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

8. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, okul ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/4218) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

9. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Uzan Grubunun TMSF'na borçlarına ve yapılan bazı 
atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru öner
gesi (7/4219) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.11.2004) 
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10. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRÎN'in, Demirbank'a el konulmasıyla ilgili bazı iddialara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi 
(7/4220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

11 . - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Star Grubu çalışanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4221) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.11.2004) 

12. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4222) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 23.11.2004) 

13. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İş Bankası-Aria ortaklığına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/4223) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.11.2004) 

14. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOGAN'ın, Halk Bankasının tahsil edilemeyen 
kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4224) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.11.2004) 

15.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, IMF'nin belediye borçları konusundaki değerlendir
mesine ilişkin Devlet Bakanından (Ali BABACAN) yazılı soru önergesi (7/4225) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.11.2004) 

16. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, vergi ödemeleri için yapılması planlanan yeni 
uygulamalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4226) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.11.2004) 

17. - İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, umuma mahsus pasaportlardan alman harçlara 
ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/4227) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

18. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, kestane ağaçlarının korunmasına ve kestane 
üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4228) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.11.2004) 

19. - Samsun Milletvekili Mustafa ÇAKIR'ın, Gelemen Tarım İşletmesinin kiralanması için 
açılan ihaleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4229) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 23.11.2004) 

20. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, ipekböcekçiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4230) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

21. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bir 
tefsire ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/4231) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 22.11.2004) 

22. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, TEKEL'in anason ve üzüm alımını özelleş
tirmesinin Isparta-Senirkent'teki üzüm üreticisine etkilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/4232) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

23. - Çanakkale Milletvekili Ahmet KÜÇÜK'ün, Çan Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/4233) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2004) 
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24. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. KESİMOGLU'nun, 4455 sayılı Kanunun emniyet per
soneline uygulanma yöntemine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/4234) (Başkan
lığa geliş tarihi: 22.11.2004) 

25. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret BALOĞLU'nun, özel tiyatrolara verilen ödeneğin 
gecikme nedenine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/4235) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.11.2004) 

26. - Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurtiçi ve yurtdışı 
gezilerine ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/4236) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.11.2004) 

27. - Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, TCDD'nin bir denizcilik şirketiyle im
zaladığı sözleşmeye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/4237) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 22.11.2004) 

28. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/4238) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

29. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, eczacılık ürünleri ithalatındaki artışa ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/4239) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

30. - İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, tütün ve tütün mamulü ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/4240) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2004) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Algan HACALOĞLU ve 63 Milletvekilinin İMKB'nin sekiz yıllık 

kesintisiz eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde 
usulsüzlük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK hakkında Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/11) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.12.2004) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
3 Aralık 2004 Cuma 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini 
açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Bugün önemli bir birleşimi yaşayacağız; Avrupa Parlamentosu Başkanı da gelecek. Sayın grup 

yöneticileri, mümkün olduğu kadar, milletvekili arkadaşımızın salonda bulunmasını sağlayalım, on
ları uyaralım. 

Teşekkür ediyorum. 
HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Siz yoklama yaparsanız hepsi gelirler. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce, üç sayın milletvekiline gündem-

dışı söz vereceğim. 
Gündemdışı ilk sözü Sayın Ümmet Kandoğan istemişti; fakat, Sayın Kandoğan, söz hakkını, 

Elazığ Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Kemal Ağar'a devrettiğini 
belirten bir başvuruda bulundu. O nedenle, Elazığ Milletvekili ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı 
Sayın Mehmet Kemal Ağar'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Ağar. (DYP sıralarından alkışlar) 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın, Türkiye'de tarımın içinde bulunduğu sorunlar ile 

çiftçi ve köylülerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik zorluklara ve alınması gereken önlemlere ilişkin 
gündemdışı konuşması 

MEHMET KEMAL AĞAR (Elazığ) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Dünya En
gelliler Günü. Tüm engelli vatandaşlarımızın, değerli insanlarımızın problemleri, bu günlerinde 
yine Yüce Meclisin gözlerinin önündedir; meseleleri, Yüce Meclisin çalışma alanı içerisindedir; 
şahsım ve bütün arkadaşlarım adına, kendilerine yaşamlarında kolaylık, Allah'tan yardım diliyorum 
ve problemlerinin çözümünde de Meclisimizin gayretli ve destekli çalışmalarının devam 
edegeleceğini ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bugün gündemdışı söz almamızın temel nedeni, Türkiye'nin gerçek gündemiyle ilgili 
meseleleri Yüce Meclisin ve Yüce Milletimizin gözlerinin önüne koymaktır. 

Türkiye'nin en temel meselelerinden birisi, hiç şüphesiz ki, tarımdır, tarımla birlikte çiftçi ve 
köylümüzün karşı karşıya kaldıkları zorluklardır. Kim ne derse desin, bugün ortaya gelen şartlar, ül
kemizin içinde yaşadığı durum, tarımda yapısal bir dönüşümün değil, toptan bir çöküşün yaşandığı 
bir vakıa vardır. Tarımda, 20 000 000'u aşkın insan, ülke nüfusunun üçte Ti, ne yapacağını bilemez 
durumda, çaresizlikler içerisindedir. 

Türkiye'nin dört bir yanından Partimize, şahsıma gelen feryatlar içler acısı durumdadır. Şehir
de iş yok, köyde çiftçilik geçim sağlamaktan uzaktır. En son 2001 yılında -ve bugün de öyle- tarım
da hektar başına destek Türkiye'de 99 dolarken, Avrupa Birliğinde 676 dolardır. Arada, böylesine 
büyük bir fark vardır. Doğrudan gelir desteği adı altında, sadece Türkiye'de ve Brezilya'da 
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uygulanan bu sistemin çiftçi meselelerini çözebilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, 2004 yılında da, 
henüz bu destekten ödenebilmiş hiçbir şey yoktur. Sistem, ürünü üreteni değil tapuyu ve toprak 
sahibini diri tutan bir sistemdir, çiftçiyi üretmekten alıkoyar haldedir. 

Baktığınız vakit, en son iktidardan ayrıldığımızda 6 200 000 000 dolar civarında olan tarım 
destekleri bugün 2 milyar doların altına inmiş durumdadır. Bunun taşınabilmesi mümkün değil; ül
kede, köylü üretemez durumdadır. 

Bir haftadan beri devam edegelen telefonlar... Akdeniz Bölgesinden başlayalım. Mersin, An
talya tarafında limon ağaçtadır; 200 000 lira civarındadır, 400 000 lira ile 600 000 lira arasında 
maliyetler vardır. Serada domatesi, biberi, patlıcanı kalmıştır, yok pahasına köylünün elinden çık
mak üzeredir, dermansız durumdadırlar. 

Geçin oradan Ege Bölgesine; Denizlisi, Aydını, Manisası, İzmiri; kuruüzümde büyük bir 
çöküntü, yaşüzümde bir yandan donun getirdiği felaketler, bir yandan fiyatların aşağı gidişi. 

Pamuğa dönüp baktığınız vakit, dünyayla rekabet edemez durumda olan Türkiye, âdeta, bir 
pamuk ithal cenneti durumuna düşmüştür. Halin bu şekilde gidebilmesi mümkün değildir. 1 100 000 
liranın, 1 200 000 liranın üzerinde olan pamuk, 700 000-800 000 liralarda, bazı yerlerde, Denizli 
yöresinde, 600 000-650 000 liralar civarındadır. 

Kuruüzüm, 900 000 lira, 800 000 lira, bazı bölgelerde 700 000 lira civarındadır; geçen sene 1 
400 000 lira civarındadır. Yaşüzüm, 400 000 liranın altına düşmüştür. 

Buğday fiyatlarına gelince; bugün, Anadolu'da, Konyasından tutun Çukurovasına, Diyarbakır 
Ovasına, Urfasına, Harranına kadar, 250 000 liraya kadar düşen bölgeler olmuştur. Hiçbir yerde 
maliyetler fiyatlarla yarışabilecek durumda değildir. Pamuk ekim alanlarının aşırı derecede gerilen-
mesiyle, insanlar, dikemez, biçemez, satamaz haldedirler. 

Dönün şekerpancarına; iktidara gelirken, burada, pancar kotalarını kaldırmayı ve genişletmeyi 
vaat eden iktidarınız, bütün bunların hepsini aşağıya doğru çekmiştir. Üretim düşmüştür, pancar 
çiftçisi perişan haldedir. 

Bir tek ayçiçeğinde görülen minik artışlar bile maliyetleri karşılamaktan uzaktır, kar
şılayamamaktadır. Bugün, hâlâ, 500 000 ton civarındaki ayçiçeği açığı ithalatla karşılanmaktadır. 
Kendi çiftçinize vermediğinizi elin çiftçisine verir durumdasınız; bunun kabul edilebilirliği yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Devam edin Sayın Ağar. 
MEHMET KEMAL AĞAR (Devamla) - Dikkat edeceğiniz gibi, seçim beyannamenizden çok 

küçük bir bölüm okuyacağım: "Son yıllarda, mazot, gübre, ilaç, tohumluk, makine gibi tarım gir
dilerinin fiyatlarında büyük artışlar meydana gelirken, tarım ürünlerinin fiyatlarındaki artış sınırlı 
kalmıştır. 1998 yılında 2 kilogram buğdayla 1 litre mazot alabilen köylümüz, bugün 6 kilogram 
buğday parasıyla 1 litre mazot alabilmektedir." AKP'nin seçim beyannamesi!.. 

Bugün, manzara daha beter durumdadır. Bunu söylediğiniz vakit, düzeltmeniz lazım. O 
dediğiniz, bahse konu tarih de, bizim iktidardan ayrılmış olduğumuz dönemdir. Fiyatlarda öylesine 
astronomik bir düşüş vardır ki, inanmak mümkün değildir. Evvelsi gün, Geyve'den bir köylü 
telefonla arayıp "geçen sene, 1 000 000-1 100 000'e sattığımız soğanı 55 000 liraya satıyoruz" dedi. 
Bunun insafla bağdaşabilir hali yoktur. 

Yine, AKP'nin vaat politikalarından bir küçük konuyu daha ifade etmek istiyorum. "Tür
kiye'de, tarım sektörünün gayri safî millî hâsıla içindeki payı yüzde 14'e gerilemiştir, kabul etmek 
mümkün değildir" denilirken, iki senelik iktidar süresinde de yüzde 12'ye gerilemiştir. Bunun nasıl 
kabul edilebileceğini de anlayabilmek mümkün değildir. 
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Aynı şekilde, mukayese yaptığınızda, 1997'de 1 kilogram şeker 2,5 kilogram buğdayla alınır
ken, bugün 5 kilograma yakın buğday satmak mecburiyeti vardır. Gübrede, akıl almaz ölçüde zam
lar gelmiştir. 1 kilogram amonyumnitrat gübresi yarım kilogram buğdayla alınırken, şimdi 1 kilog
ram buğdayı satabilmek mecburiyeti vardır. 

Türkiye'de, hiç kimsenin, tarımdaki bütün bu manzarayı görmezlikten gelerek hayatını devam et
tirebilmesi mümkün değildir. İki seneden beri söylüyoruz; zamansız verilen kararlar, Hazineye verilen 
talimatlarla, Karadenizde fındık erken zamanda satılmış ve 300 trilyonu aşkın bir zarar oluşmuştur. 
Bunu anlayabilmek de mümkün değildir. Bizim söylediğimiz, fındık Karadeniz için önemlidir; büyük 
bir don olayı olmuştur, verilen yardımın yaraları sarması mümkün değildir. Fındığı savunmak 
Karadenizi, Karadenizi savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Bütün bir bölgenin hayatiyetini sürdüren 
bir tek ürünü, bu ölçüler içerisinde, yanlış politikalarla harap etmenin anlaşılır tarafı yoktur. 

Üzülerek ifade etmek gerekir ki -hükümet sıralarında kimseyi göremiyorum- bu seneki tarım 
şûrasına Partimiz davet edilmemiştir. Bunu anlayabilmek mümkün değildir. Mektepleri kapatarak 
maarifi idare edemezsiniz. Şûrada, sadece duymayı istediğiniz sözleri dinleyerek tarımı idare 
edemezsiniz. Türkiye'de çiftçi ve köylünün hiçbir tarihte bu ölçüde sıkıntıya düştüğü görülmemiş
tir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, bu Meclis, devletin o fukara halinde, o zor halinde, öşür vergisini 
kaldırmıştır. Cumhuriyetin her döneminde çiftçiye ve köylüye özel bir önem atfedilmiştir. 

Yine, henüz, millet karşısında tavzihini ve özrünü göremediğimiz, Sayın Başbakanın Erzurum 
meydanındaki sözlerini de anlayabilmek mümkün değil. Anadolu'nun mayası, ruhu olan köylüyü, 
çiftçiyi, kimse, üçüncü sınıf insan olarak görme hakkına sahip değildir ve bu insanlara yanlış bir 
bakış açısıyla hiç kimse bakamaz; bunun bir sürçülisan olduğunu duymak istiyoruz, millet de is
tiyor, biz de istiyoruz. Aksi halde, sizi iktidara taşıyan bu asil yapı, bu haysiyetli yapı, siyasetten 
tasfiye etmek konusunda da bir an bile tereddüt etmeyecektir. 

Sözümü, Anadolumuzun, çiftçimizin bir özdeyişiyle kapatmadan evvel, hayvancılıkla ilgili de 
küçük bir paragraf açmak istiyorum. 

Ağrı'da, bugün, 4 000 000 liradır etin kilosu, Orta Anadoluya doğru gittiğinizde 7 000 000'a 
ancak ulaşmaktadır. Hayvancılık primlerinin 1 000 000'dan 500 000 liraya neden indirildiğini de an
layabilmemiz, doğrusu, mümkün olamamıştır. Türkiye'nin dört bir tarafı da kaçak hayvan cennetine 
dönmüş durumdadır. 

Bütün bunların hepsinin, hükümet tarafından acilen gündemin en öncelikli, en önemli meselesi 
haline getirilmesi mecburiyeti vardır; aksi takdirde, milletin dediği gibi, tarlada izi olmayanın har
manda da yüzü olmayacaktır. Bunu çok açık dille, hükümetin bütün üyelerinin kulağına küpe olacak 
şekilde, millet adına ifade etmeyi bir borç biliyorum. 

Müsamahanız için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Saygılar sunuyorum Yüce Meclise. (DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Gündemdışı ikinci söz, Konya Mevlana kültür ve turizm kutlamalarıyla ilgili söz 

isteyen, Konya Milletvekili Ahmet Işık'a aittir. 
Buyurun Sayın Işık. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
2. - Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya Mevlana kültür ve turizm kutlamalarına ilişkin 

gündemdışı konuşması 
AHMET IŞIK (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mevlana'yı anma ve şehrimizi tanıt

ma amaçlı gündemdışı söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Mevlana diyarı Konyamız, milattan önce 7000'li yıllarda başlayıp, yerleşim merkezi haline 

dönüşerek, değişik medeniyetlere zemin oluşturmuş, dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasın
da yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük düşünür Mevlana Celaleddin Rumî, 30 Eylül 1207 
tarihinde Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası, Belh şehrinin ileri gelenlerinden olup 
"bilginlerin sultanı" unvanını almış olan Bahaeddini Veled'dir, annesi ise Belh Emirinin kızı 
Mümine Hatundur. 
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Moğol istilası nedeniyle 1212 yılında Belh Şehrinden ayrılmak zorunda kalan Mevlana ailesi, 
Anadolu Selçuklu Devletinin Sultanı Alaeddin Keykubat'ın daveti üzerine, dönemin ilim ve sanat 
merkezi haline gelen ve Anadolu Selçuklunun başkenti olan Konya'ya 1228 yılında yerleşmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine kavuşma, yani, Allah'a kavuşma 
olarak gören Mevlana, ölüm anını, düğün gecesi manasına gelen "şebi arus" olarak nitelendirmiş ve 
hayatı "hamdım, piştim, yandım" kavramlarıyla özetleyerek, umutsuzluktan umuda çağrısını, ayırımsız 
olarak, yüzyılları aşarcasına yapmış olan Mevlana'nın şebi arusu ise, 17 Aralık 1273 tarihi olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilimiz sınırlarındaki Çatalhöyük, dünya platformunda 
ateşin kullanıldığı, yerleşik hayata geçilerek tarımın yapıldığı, yemek kültürünün başladığı merkez 
olarak bilinmektedir. Anadolu Selçuklu Devletinin iki asır başkentliğini yapmış olan Konya, Osman
lı Devleti zamanında da etkinliğini sürdürmüş olup, tarihi süreçte "muhteşem Türk şehri" unvanını 
da almış bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumî, Kadı Siraceddin Urmemi, Sadreddin Konevî, 
Şemsi Tebrizî, Muhyiddin Arabî gibi büyük düşünürler, Konya'da büyük eserler vererek, dünyaya 
ışık saçmışlardır. İnanç turizminde Topkapı Sarayından sonra en çok turist alan, şehrimizdeki Mev
lana Müzesi olup, coğrafyamızda bulunan Kilistra ise başka bir önemli inanç turizmi merkezidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; medeniyetler havzası konumundaki Konyamızın 
tarihî süreçte çağa bakışını daha yakından ortaya koyabilmek için, birkısım resimleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu göstermiş olduğum fotoğraf, 1906 yılına ait bir fotoğraf olup, dok
sandokuz yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu fotoğrafta, ilk defa Konya'da kullanılan atlı tramvay görül
mektedir. Yirmidört yıl yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmış atlı tramvay, doksandokuz yıllık 
bir tarihe sahiptir ve Konyamıza 1920 yılında ikisi özel, bir tanesi ticarî amaçlı üç otomobil gelmiş, 
ilk defa otobüs taşımacılığı ise 1938 yılında başlamıştır. 

Değerli milletvekilleri, şu fotoğraf Konyalı hemşerilerimizin ve tüm milletimizin gurur ve onur 
duyduğu bir fotoğraftır. Bu fotoğrafta, büyük taarruzdan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün, Konya-
Akşehir'de, düşmanı yanıltmak, dikkat dağıtmak amaçlı organize ettiği ve izlediği futbol 
müsabakasındaki sporcularının görüntüsü yer almaktadır. Bu vesileyle, Mustafa Kemal Atatürk'ü, 
silah arkadaşlarını ve bu sporcularımızı rahmetle anıyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, şu fotoğraf ise, tarihte, yetmişaltı yıllık bir süreçte Konya'da eskrim 
sporunun yaygın olduğunu göstermektedir. Konya'da eskrim sporunun tarihi aslında bir asırlık bir 
sürece yaygındır ve burada futbol takımı, güreşçilerimiz, koşucularla birlikte eskrim takımının 
görüntüsü yer almaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, şu fotoğraf ise, yine, neredeyse, doksan yıllık bir tarihe ışık tutmak
tadır ve Konya'da yaygın olan bisiklet sporunun bir görüntüsüdür. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Işık, toparlayalım. 
AHMET IŞIK (Devamla) - Bu fotoğrafta, bir hanın önünde mola vermiş bisiklet takımı yer 

almaktadır. 
Değerli milletvekilleri, şu fotoğraf ise, seksenbeş yıllık bir fotoğraf olup, Konya'nın futbola 

bakış açısını göstermektedir. Konya'daki futbol tarihi neredeyse bir asrın üzerindedir. 
Yine, aynı şekilde, basketbol noktasında -Konya'da, basketbol da, neredeyse seksen yıllık bir 

tarihe sahiptir- burada, bir basketbol potası altında bir basketbol sporcusunu görmekteyiz. 
Son olarak ise "tenis halkın sporudur" sloganıyla sokak çocuklarını tenis kortlarına çekmeye 

çalışan Konya tenis il temsilcisi ve federasyon başkan adayı Orhan Şener'in, Sayın Başbakana ve 
bana takdim etmiş olduğu bir tenis fotoğrafını sizlere takdim etmek istiyorum. Bu fotoğraf ise, 1927 
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yılına ait olup, yetmişsekiz yıllık bir tarihe sahiptir. Burada, Konya'da iki tane tenis kortu görülmek
tedir. Yetmişsekiz yıl önce Konya'da tenis sporu yaygındı ve -bu alt kısımda da, 2'si bayan olmak 
üzere 3 sporcu var- tenis kortlarında yaygın bir şekilde spor yapılmaktaydı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görsel ve işitsel medya yayıncılığında Mevlana diyarı 
Konya'yı uydu yayınıyla dünyaya açan ve şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan bölge 
televizyonu KON- TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ile Mustafa Tatlısu, Nurettin Bay 
ve Şükrü Hıdıroğlu başta olmak üzere tüm televizyon çalışanlarına Yüce Meclisin huzurunda teşek
kürlerimi sunuyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü söz, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Fakültesiyle ilgili 
söz isteyen, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'na aittir. 

Buyurun Sayın Aslanoğlu. 
3. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun Malatya İnönü Üniversitesi ve Turgut 

Özal Tıp Fakültesinin içinde bulunduğu sorunlar ile Üniversitenin kadro kanununun 
çıkarılamamasının çalışanlar üzerinde yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması 

FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Özürlüler Derneğinden bir arkadaşım bir davetiye 
göndermiş ve şunu yazmış: "Bize acımayın ve biz de susmayacağız." Ben, dilerdim ki, Dünya Özür
lüler Gününü, özürlüler günü olarak değil, özürlülerin sorunlarını çözümleme günü olarak kut-
layalım ve ben, buradan, tüm özürlülere bundan sonraki yaşamlarında mutluluklar diliyorum, Tan
rı, artık, kimseyi özürlü yapmasın dileklerimi de iletiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Malatya İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi; Türk 
siyasetine damgasını vuran ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren, Türkiye Cum
huriyetinin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan rahmetli İnönü'nün adını taşıyan bir 
üniversite ve yine, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ve Cumhurbaşkanı olarak görev yapan rah
metli Turgut Özal'ın ismini taşıyan Turgut Özal Tıp Merkezi. 

İnönü Üniversitesi, 1975 yılında kurulmuş. Devlet, 200 000 000 dolar para harcamış ve buraya, 
1990 yılında, son derece modern, Türkiye'nin en modern tıp fakültesini kurmaya karar vermiş ve 
hâlâ bitmemiş. Öyle modern bir bina yapmış; ama, hâlâ bitmiyor. Bunu bırakın... Yükseköğretim 
Kurumu, ne iş yaparsın sen?! Buraya bu üniversiteyi yaptıracaksın "burası Türkiye'nin en modern 
tıp merkezi olacak" diyeceksin, bu Üniversitede, bu fakültede çalışan 1 800 personelin 1 000 tanesi 
temizlik şirketi kadrosunda olacak!.. Dikkatinizi çekiyorum; temizlik şirketi kadrosunda olacak 
sayın milletvekillerini!.. 400 tane akademik personel, 400 idarî personeli var, öbür 200 idarî per
sonelini de, bir şekilde, hastanede işler yürüsün diye, üniversitenin diğer birimlerinden zoraki 
getireceksin!.. Burada, 1 hemşire asil kadroda, 5 hemşire yedek kadroda; yani, işçi kadrosunda, 
daimî işçi, yani temizlik şirketi... Bu hastanede iş barışı olur mu?! Bu hastanede hastalara iyi bakılır 
mı?! Bu hastanede huzur olur mu?! Bu hastanede çalışan 1 000 arkadaşım mutlu olur mu?! Siz, on 
yıl önce hemşire diye almışsınız temizlik şirketi kadrosuyla, 25 yaşındayken almışsınız, gelmiş 35 
yaşına, hâlâ, daha, temizlik şirketi işçisi olarak çalışıyor; bu, hak mıdır?! Bu üniversitenin kadro 
kanunu çıktığı zaman, bu insanlar devlet memuru olacak mı?.. Bu insanlara yazık değil mi?! 

Değerli milletvekilleri, 22 nci Dönem başladığı zaman, AK Parti ve CHP'den Malatya doğum
lu 16 arkadaşımızla bir yasa teklifi verdik. Bugüne kadar, yirmi yıldır bu YÖK bunu görmüyor mu?! 
Yirmi yıldır bu ülkeyi yöneten insanlar, burada bir üniversite var, buranın kadro kanunu yok diye 
acaba düşünmüyorlar mı?! Ey YÖK, sen ne iş yaparsın?! (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Ama, ülkeyi yöneten siyasiler de aynı şekilde... İki yıl geçti, Malatya Milletvekili Muharrem 

- 1 0 5 -



T.B.M.M. B : 26 3 . 12 . 2004 O : 1 

Bey kardeşim ve Süleyman Bey kardeşimi burada gördüm, yani, AK Parti ve CHP Gruplarından 
Malatya doğumlu 16 arkadaşım kadro kanunu teklifi verdik. Sayın Maliye Bakanım, 15 Aralık 2003 
tarihinde, bu kadro kanun teklifinin bir kısmını uygun gördü ve Başbakanlık Müsteşarlığına gön
derdi, bir yıl geçti... Ey Başbakanlık Müsteşarlığım, Malatya bunu hak etmiyor mu?! Yazık değil 
mi, Malatya'ya yazık değil mi, o hastalara yazık değil mi?! Ey YÖK'üm, sen, trafik memurluğu mu 
yapıyorsun, bir gün gittin mi, bir gün gördün mü o üniversiteyi?! Acaba, sevdiğin üniversite-sev-
mediğin üniversite ayırımı mı yapıyorsun?! Hayır arkadaş, Malatya İnönü Üniversitesi Malatya'nın 
üniversitesidir, herkes onu sevmek zorundadır. Benim üniversitem... 

Değerli arkadaşlarım, yirmi yıl önce öğrenci yurtlarının temeli atıldı, yirmi yıl önce!.. Ey Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürüm, yirmi yıl oldu, yirmi yıl... Yahu, acaba çok mu görüyorsunuz?! 
yirmi yıl... 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü ne yapsın?.. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Beyefendi, o zaman, orada o işin temelini at

mayacaksın, o zaman bu işi yapmayacaksın! Kim olursa olsun, devletin devamlılığı vardır. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayınız efendim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Beyefendi, ben, hay kırıyorum! Benim, orada, 

hastalarımı kimsenin perişan etmeye hakkı yoktur! 
Siz, üçbuçuk yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla buraya üç fakülte açılsın diye karar verecek

siniz... YÖK'üm, sevgili YÖK'üm!.. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - YÖK ise konu, YÖK'ü değiştirelim. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Ya, kardeşim, açılsın diye karar alacaksın, ne 

binaya ödenek vereceksin ne adam alacaksın ne kadro vereceksin!.. O zaman, niye açıyorsun kar
deşim burayı yahu?! Niye açıyorsun?! Nedir?.. Anlı şanlı YÖK, Malatya'ya üç tane fakülte hediye 
etti! Neyi hediye etti kardeşim?! Nerede? Nerede? Sadece tabelası var. Ne kadro veriyor... 

Değerli milletvekilleri, bu çok acı bir olay. Malatyalı bunu hak etmiyor. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Haklısın. 
FERİT MEVLÜT ASLANOGLU (Devamla) - Ben, burada, Sayın Başbakanıma geçen gün 

konuyu arz ettim, buradan herkese bir kez daha sesleniyorum: Ben, gidip o üniversitenin önünde 
yatacağım. O 1 000 arkadaşım perişandır ve eğer, orada çalışan arkadaşlarımın şahsî gayretleri ol
masa o üniversitedeki hastalarım da perişan olacaktır. 

Aklıma geliyor, ne geliyor aklıma biliyor musunuz? Don oluyor, her türlü ürüne Afet Kanunun
dan para veriliyor; kayısıya, Malatya'da 50 000 çiftçinin kayısısı bu sene yok olmuş, verilmiyor. 

Düşünüyorum, acaba diyorum... Sanki kayısı donmadı, öbürlerinin ağaçları mı dondu? Aklıma 
geliyor... Acaba bu üniversite Sayın İsmet İnönü'nün adını taşıdığı için mi, acaba bu tıp fakültesi 
Sayın Turgut Özal'ın adını taşıdığı için mi bu yapılmıyor? Bunu da düşünmüyor değilim. 

Değerli milletvekilleri, onun için, Malatya bizim. Bize bunu çok görmeyin, oradaki insan
larımıza çok görmeyin. Bu Üniversite doğunun en çağdaş, en modern üniversitesi olmuştur. Sadece 
ilim yapmak için, sadece oradaki çocuklarımızı Türkiye'ye hayırlı bir vatandaş olarak yetiştirmek 
için kurulmuş bir üniversitedir. Huzur vardır, güven vardır; ama, maalesef, yirmi yıldır kadro 
kanunu çıkarılmayan bir üniversite nasıl yaşar, nasıl kendi kendini idame ettirir, 1 000 işçinin çalış
tırılması döner sermayeden nasıl karşılanır?.. Sayın yetkililerimden bir daha rica ediyorum; iki yıl
dır bekliyor bu kanun teklifi, iki yıldır... 

HALİL TİRYAKİ (Kırıkkale) - Kime söylüyorsun; bakan yok, kimse yok, bir tane adam yok!.. 
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FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Devamla) - Allah'a söylüyorum, Allah'a! Halil Ağa, kimse 
duymasın, Malatya'nın hakkını ben yedirmem; giderim, Başbakanlıkta yatarım!.. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Lokman Ayva, yerinizden konuşma talebinizi aldık. 
Buyurun. 
LOKMAN AYVA (İstanbul) - Sayın Başkan, aziz milletimin kıymetli vekilleri; 3 Aralık Dün

ya Özürlüler Günü münasebetiyle söz talep etmemin Sayın Başkan ve Grup yönetimimiz tarafından 
teşviki nedeniyle, hem teşekkür ediyor hem de bugünün, önemli ve başarılı çalışmaların bir başlan
gıcı olmasını temenni ediyorum. 

Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan özürlü soydaşlarımız ve vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümleri başlamış; fakat, ivmeli olarak, artışı beklenmektedir. Çözümlerin ivmeli bir şekilde hız 
kazanması ve çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi arzusu, hem milletimizde hem de özürlü 
vatandaşlarımızda ciddî bir beklenti olarak gözönünde durmaktadır. 

Burada, şu bakış açısını, siz değerli milletvekillerimizin huzurunda, sizlerin aracılığınızla, 
bütün milletimizden bekliyoruz. O bakış açısı da şu: Özürlü vatandaşlarımızı defolu birer ürün gibi 
görme anlayışından çıkarak, şartlar hazırlandığı takdirde, eğitim görecekleri, eğitim gördükleri 
alanlarda, meslek edindikleri alanlarda üretim yapabilecekleri ve toplumun her alanına tam bir 
şekilde katılabilecekleri konusunda fikir birliği ve kültür değişikliği, bakış açısı değişikliğine ih
tiyacımız var. Bu şu demek: Bir vatandaş, ister özürlü olsun ister özürsüz olsun, imkânlar hazırlan
madığında nasıl o vasıfları kazanamıyorsa, özürlü vatandaş da, doğal olarak kazanamaz. Yani, top
lumumuzda bir söz var: "Eli bağlı duvara tırmanmak." Hakikaten, kim olursa olsun, eli bağlı duvara 
tırmanma imkânı yoktur. O yüzden de, imkân verilmediği sürece, bunun faturasının da özürlü in
sanlara çıkarılması çok doğru bir davranış ve yaklaşım olamaz. 

Başka bir bakış açımız da, sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki özürlü vatandaşlarımızın 
da sorunlarının gündeme gelmesi. Maalesef, çok uzun süre önce yurt dışına gitmiş vatandaşlarımız, 
özürlülerle ilgili Türkiye'de hızla değişen bakış açısına uyamamakta ve orada kapalı bir yapı gös
tererek, oradaki özürlü vatandaşlarımızın, oranın medeniyet imkânlarına, oradaki toplumsal hayata 
katılmalarına imkân verememektedirler. O açıdan, sizlerin aracılığınızla, sizlerin huzurunda, ken
dilerinden, çocuklarını, yakınlarını topluma katma konusundaki bakış açılarını ve davranışlarını 
değiştirmelerini bekliyoruz. 

Şu anda, belki, önümüzdeki en önemli sorun şudur: Bu yüce çatı altında çıkardığımız birçok 
kanun var, bu kanunlara istinaden çıkarılmış yönetmelik, tüzük, genelge, benzeri mevzuat var. Bun
lar, maalesef, kamu görevlilerinin, kamuda çalışan vatandaşlarımızın sakat bakış açısına denk gel
diği için, uygulamada arzu ettiğimiz sonuçları alamamaktayız. Yani, özürlü vatandaşlarımız, bir
takım okul müdürlerinin, birtakım öğretmenlerin yanlış düşünceleri, sakat bakış açıları yüzünden, 
tabiri caizse, özürlü bakış açıları yüzünden, eğitim imkânlarından yararlanamamaktadır. Hiçbir kişi, 
bu kanunlardan, bu temel hak ve hürriyetlerden nasıl hiç kimseyi mahrum etme yetkisine ve hak
kına sahip değilse, özürlü vatandaşlarımızın da temel hak ve hürriyetlerini kullanmaları ve 
kamunun kendilerine tahsis ettiği, hatta, bu çatı altında kanunla garanti edilmiş haklarından ve hiz
metlerden yararlanmalarını engelleme gücüne, yetkisine sahip değildir. Onun da, bütün Tür
kiye'deki ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından bilinmesini özellikle arzu ediyorum. 

Ben, Türkiye'nin, kabuğunu kırma aşamasında olduğunu biliyorum ve özellikle, Türkiye'deki 
güzelliklerin ve iyiliklerin garantisi olarak gördüğüm Türkiye Büyük Millet Meclisinde bunun 
devam edeceğini, sürekli çıkacak kanunlarda da aynı hassasiyetin devam edeceğini biliyorum. 
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Bu nedenle, bu söz fırsatını tanıyan Sayın Başkanımıza ve bütün milletvekillerimize huzur
larınızda teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaklaşımlarından dolayı başta, Başbakanımız, 
hükümetimiz, AK Parti milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve bütün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyelerine şükranlarımı arz ediyorum ve "iyi ki, varsınız" diyorum. Tür
kiye'nin, bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olduğu sürece, bu şekilde bir hükümeti, 
bu şekilde de Cumhurbaşkanı olduğu sürece, en azından özürlüler konusunda sırtını kimse yere 
getiremeyecektir ve Türkiye'nin yarını da daha aydınlık olacaktır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- İçtüzüğün 60 inci maddesine göre yerinden söz talebinde bulunan Lokman Ay-

va'nın konuşması da bitti. 
Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Bir Meclis soruşturması önergesi vardır, önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, 

Meclis soruşturması önergesini okutup bilgilerinize sunacağım. 
Önergeyi, kâtip üyenin oturduğu yerden okuması hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler...Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
Önergeyi okutuyorum: 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I. - istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 63 milletvekilinin, IMKB'nin 8 yıllık kesintisiz 

eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde usulsüz
lük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini 
kötüye kullandığı iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/11) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanlığının "8 Yıllık Kesintisiz Zorunlu Temel Eğitimi" desteklemek amacıyla 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının sağladığı 500 trilyon liralık kaynakla, 44 ilde yaklaşık 130 
adet ilköğretim okulu inşaatıyla ilgili olarak yapılan 62 adet ihalede usulsüzlüklerde bulunulması, 
bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kul
lanması ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 inci maddelerine uyması nedeniyle, 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılması amacıyla aşağıda sunduğumuz önergemizi, gereği için 
bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
1.- Algan Hacaloğlu (İstanbul) 
2.- Muharrem İnce (Yalova) 
3.- Ahmet Ersin (İzmir) 
4.- Osman Kaptan (Antalya) 
5.- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul) 
6.- Mustafa Gazalcı (Denizli) 
7.- Yücel Artantaş (İğdır) 
8.- Hüseyin Özcan (Mersin) 
9.- Ersoy Bulut (Mersin) 
10.-Memduh Hacıoğlu (İstanbul) 
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11.- Engin Altay 
12.- Berhan Şimşek 
13.-İnalBatu 
14.- Mustafa Özyürek 
15.- Hasan Aydın 
16.- Yılmaz Kaya 
17.-Fikret Ünlü 
18.- Erol Tınastepe 
19.- Mehmet Şerif Ertuğrul 
20.- Halil Tiryaki 
21.- Mustafa Özyurt 
22.- Tuncay Ercenk 
23.- Ali Cumhur Yaka 
24.- Orhan Ziya Diren 
25.- Feramus Şahin 
26.- Kemal Sağ 
27.- Uğur Aksöz 
28.- Muhsin Koçyiğit 
29.- Necati Uzdil 
30.- Ahmet Yılmazkaya 
31.- Osman Özcan 
32.- Nadir Saraç 
33.- Nezir Büyükcengiz 
34.- Ahmet Küçük 
35.- Mehmet Ziya Yergök 
36.- Nuri Çilingir 
37.- Bülent Baratalı 
38.- Türkân Miçooğulları 
39.- Erdal Karademir 
40.- İsmet Atalay 
41.- Abdurrezzak Erten 
42.- Atilla Kart 
43.- Kemal Kılıçdaroğlu 
44.- İsmail Özay 
45.- Nuretin Sözen 
46.- Mehmet Yıldırım 
47.- Canan Arıtman 
48.- İzzet Çetin 
49.- Hüseyin Ekmekcioğlu 

3 . 1 2 . 

(Sinop) 
(İstanbul) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Karaman) 
(Erzincan) 
(Muş) 
(Kırıkkale) 
(Bursa) 
(Antalya) 
(Muğla) 
(Tokat) 
(Tokat) 
(Adana) 
(Adana) 
(Diyarbakır) 
(Osmaniye) 
(Gaziantep) 
(Antalya) 
(Zonguldak) 
(Konya) 
(Çanakkale) 
(Adana) 
(Manisa) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Konya) 
(İstanbul) 
(Çanakkale) 
(Sivas) 
(Kastamonu) 
(İzmir) 
(Kocaeli) 
(Antalya) 
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50.- Oya Araslı (Ankara) 
51.- Birgen Keleş (İstanbul) 
52.- Yakup Kepenek (Ankara) 
53.- İsmail Değerli (Ankara) 
54.- Vezir Akdemir (İzmir) 
55.- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 
56.- Mehmet Boztaş (Aydın) 
57.- Zekeriya Akıncı (Ankara) 
58.- Tacidar Seyhan (Adana) 
59.- Hüseyin Bayındır (Kırşehir) 
60.- Nejat Gencan (Edirne) 
61.- Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu (Ankara) 
62.- Selami Yiğit (Kars) 
63.- Abdulaziz Yazar (Hatay) 
64.- Hakkı Ülkü (İzmir) 
Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik Hakkında Soruşturma Önergesinin Gerekçesi: 
Bilindiği gibi, Millî Eğitim Bakanlığı (Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı), 7.6.2004 

tarihinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) 8 yıllık temel eğitimi desteklemek 
amacıyla, kendi kaynaklarından sağladığı 500 trilyon liralık kaynakla 44 farklı ilde toplam 958 166 
metrekarelik 135 adet ilköğretim okulu inşaatıyla ilgili bir paket içinde 62 adet ihaleyi yaptı. 
Akabinde, Bakanlık, değerlendirmesini tamamlayarak sonuçları ihaleyi kazananlara bildirdi. 

Fennî yönden benzeri teknik özelliklere ve yapı standartlarına sahip olan bu 44 farklı yerdeki 
62 adet ilköğretim okulu ihalesinde, Bakanlık tarafından onaylanan tekliflere ait ihale birim fiyat
ları, 346 000 000 TL/m2 ile 512 000 000 TL/m2 arasında değişmektedir. 

Örneğin; Sayın Bakan tarafından onaylanan ilköğretim okulu ihalelerinde birim "metrekare 
ihale fiyatı"; 

Diyarbakır'da 13 647 m2 inşaat için 346 000 000 TL, 
Rize'de 13 647 m2 inşaat için 365 000 000 TL, 
Gaziantep'te 13 647 m2 inşaat için 367 000 000 TL, 
Denizli'de 12 871 m2 inşaat için 370 000 000 TL, 
Konya'da 19 950 m2 inşaat için 373 000 000 TL 
Olduğu halde; 
Aynı paket içindeki diğer okul ihalelerinde Sayın Bakan tarafından onaylanan fiyatlar çok daha 

yüksektir. Örneğin; 
Artvin'de 12 539 m2 inşaat için 408 000 000 TL, 
Ordu Merkez'de 12 659 m2 inşaat için 411 000 000 TL, 
Balıkesir'de 11 532 m2 inşaat için 414 000 000 TL, 
Zonguldak'ta 15 010 m2 inşaat için 417 000 000 TL, 
Mardin'de 12 336 m2 inşaat için 417 000 000 TL, 
Van-Bitlis'te 18 172 m2 inşaat için 428 000 000 TL, 

- 1 1 0 -



T.B.M.M. B : 26 3 .12 . 2004 O : 1 

İstanbul Küçükçekmece'de 16 417 m2 inşaat için 429 000 000 TL, 
Gümüşhane'de 9 476 m2 inşaat için 432 000 000 TL, 
Trabzon Merkez'de 12 334 m2 inşaat için 447 000 000 TL, 
Ankara Etimesgut ve Sincan'da 16 417 m2 inşaat için 512 000 000 TL'dir. 
Oysa, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının okul inşaatlarıyla ilgili 2004 yılı m2 maliyet fiyatları 

(yüzde 25 kâr dahil); 
Büyük okul binaları için (spor salonu vb. dahil) 360 000 000 TL/m2, 
Normal okul inşaatları için ise 322 000 000 TL/m2'dir. 
Bir taraftan, farklı illerde aynı klas ve standartta inşaatlar için yukarıdaki gibi çok farklı fiyat

lar onaylanırken; diğer taraftan, aynı ihalede teklif edilen en düşük fiyatlar gözardı edilmiş, kabul 
edilen teklifler daima ortalamanın üstünde fiyat veren firmalara ait olmuştur. 

En düşük fiyatlı teklif birinci sıra olmak ve tüm tekliflerin küçükten büyüğe doğru sıralanması 
halinde, toplam 62 ihale içinde, örneğin, "en ucuz teklif sıralamasında" birinci, ikinci ve üçüncü fir
malara hiç ihale verilmemiştir. 

Buna karşın, "en ucuz teklif sıralamasına göre"; 
Dördüncü sırada teklif veren (1), beşinci sırada teklif veren (4), 
Altıncı sırada teklif veren (5), sekizinci sırada teklif veren (2), 
Dokuzuncu sırada teklif veren (4), onuncu sırada teklif veren (4), 
Onbirinci sırada teklif veren (2), onikinci sırada teklif veren (2), 
Onüçüncü sırada teklif veren (5), ondördüncü sırada teklif veren (3), 
Onbeşinci sırada teklif veren (3), onaltıncı sırada teklif veren (5), 
Onyedinci sırada teklif veren (4), onsekizinci sırada teklif veren (3), 
Ondokuzuncu sırada teklif veren (1), yirminci sırada teklif veren (1), 
Yirmiikinci sırada teklif veren (2), yirmiüçüncü sırada teklif veren (1), 
Yirmibeşinci sırada teklif veren (1), otuzdördüncü sırada teklif veren (1), 
Otuzbeşinci sırada tüm teklifler için de, 512 000 000 TL/m2'yle en pahalı teklif veren (1) fir

manın teklifi, Bakanlık tarafından onaylanarak ihale verilmiştir. 
Oysa, geçen yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ihale edilen benzeri fennî standartlardaki; 
EFİKAP2.M3.P01 proje nolu iş kapsamındaki okul ihalesi (Millî Eğitim Bakanlığının 18 

Ağustos 2003 tarih ve 5 sayılı kararıyla), 10 trilyon 340 milyar TL ile en düşük fiyatı veren YDA 
İnşaat firmasına, 

EFİKAP2.M3.P02 proje nolu iş kapsamındaki okul ihalesi (Millî Eğitim Bakanlığının 18 
Ağustos 2003 tarih ve 6 sayılı kararıyla), 8 trilyon 075 milyar TL'yle en düşük fiyatı veren AKSA 
İnşaat firmasına verilmesinde Sayın Bakan tarafından hiçbir sakınca görülmemişti. 

Özetle, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 62 ilköğretim okulu ihalesinin hepsinin, "en 
düşük fiyat teklifi olan firmaya" değil, aksine, neredeyse "en yüksek fiyat" teklifi olan firmalara 
verilmesi, Bakan tarafından onaylanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle belirli firmalara ait, genellikle ortalamanın üzerin
deki yüksek teklifler temel alınarak onaylanan toplam 988 166 metrekarelik 62 adet ayrı işten 
oluşan paket ihalede; 

İşin toplam bedeli, 379 943 600 000 000 lira, 
İşin ortalama birim metrekare bedeli 385 000 000 TL/m2, 
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Ortalama müteahhit kâr oranı (benzeri işler için Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yüzde 25 
oranında genel giderler ve müteahhit kârı dikkate alınarak hesaplanmış 2004 yılı okul inşaatları or
talama birim fiyatı olan 322 000 000 TL/m2 temel alınarak) yüzde 49,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Oysa, MEB tarafından dışlanan en düşük teklifler dikkate alınmış olsaydı; 
İşin toplam bedeli 293 652 900 000 000 TL, 
İşin ortalama birim metrekare bedeli 297 000 000 TL/m2, 
Ortalama müteahhit kâr oranı ise (benzeri işler için Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yüzde 25 

oranında genel giderler ve müteahhit kârı dikkate alınarak hesaplanmış 2004 yılı okul inşaatları or
talama birim fiyatı olan 322 000 000 TL/m2 temel alınarak) yüzde 15,3 olarak gerçekleşebilirdi. 

Sonuç olarak; Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, en yüksek teklifleri onaylayarak (KDV 
hariç) 86 trilyon 291 milyar liraya kadar bir kamu kaynağı kaybına yol açacak işlemlere göz yum
makta hiçbir sakınca görmemiştir. 

MEB'in onayladığı fiyatlarla ihale toplamı 379 944 000 000 TL, 
MEB'in reddettiği en düşük fiyatlarla ihale toplamı 293 653 000 000 TL, 
Kamu kaynağı kaybı 86 trilyon 291 milyar TL, 
KDV dahil kamu kaynağı kaybı 101 trilyon 823 milyar TL. 
İhalelerde, çok sayıda katılan firma olmasına rağmen, gerekli rekabet ortamı sağlanmadığı, 

"işaret edilen firmalara" işlerin dağıtıldığına ilişkin yaygın ve güçlü iddialar vardır. İhaleye katılan 
220 müteahhit firmanın verdiği 1 700'c yakın teklif içinde, 10 firma, gerçekleştirilen 62 ihale arasın
dan 30'unu kazanabilmiştir. Bu kapsamda; 

Bu ihalelere "YDA İnşaat, AKSA İnşaat, BİS İnşaat, NET Yapı, YADİGAR İnşaat" gibi ken
disiyle çok yakın ilişkili olduğu belirtilen firmalarla katılıp çok sayıda ihale kazanan ve Malatya'da 
tarikat ilişkileriyle tanındığı bilinen Cüneyt Arslan'ın, 

MEB ihalelerine olan bu yakın ilgisini, 
Kendisine yakın olarak bilinen firmaların "en yüksek birim fiyatlara yakın" yüksek birim fiyat

larla çok sayıda ihale kazanmış olmalarının normal karşılanması mümkün değildir. 
Benzeri şekilde, Sayın Abdullah Gül'ün "yakın aile dostum" olarak tanımladığı, kendisiyle 

beraber ailece Girit gezisine katılan Kayserili Celal Poyraz'ın sahibi olduğu Poyraz İnşaat'ın bu 
ihalelerde yüksek bedellerle; 

EFİKAP Mİ.İP 09 kodlu 16 718 m2'lik İstanbul Pendik inşaatı işini (metrekare fiyatı 393 000 
000 TL üzerinden, sıralamada 16 ncı firma olduğu halde), 

EFİKAP Mİ.İP 02 kodlu 18 316 m2'lik Bursa-Yalova inşaatı işini, (metrekare fiyatı 407 000 
000 TL üzerinden, sıralamada 15 inci firma olduğu halde), 

EFİKAP M4.İP 04 kodlu 18 750 nv'lik Erzurum Oltu inşaatı işini (metrekare fiyatı 403 000 
000 TL üzerinden, sıralamada 9 uncu firma olduğu halde), 

Kazanmış olmasının doğal karşılanması mümkün değildir. 
Sayın Bakan tarafından onaylanan bu işlemler, "ihaleye fesat karıştırılmasının", "belirli fir

maların kayırılmasının" açık örnekleridir. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "kamunun zarara sokulması, ihaleye fesat karıştırıl

ması, belirli firmaların kayırılması, diğer bazı firmaların haksızlığa uğratılması" fiillerini içerdiği 
çok açık olan bu ihale işlemlerine karşı, sözlü soru sorarak TBMM'nin denetim mekanizmasını kul
lanmak isteyen, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun 7/3676, İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in 7/3601, Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın 7/3671 sıra nolu sözlü soru önergelerini, 
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aradan geçen iki ayı aşkın zamana rağmen yanıtlama ihtiyacını duymayarak, bu ihalelerle ilgili hak
sız, sakat ve kamu yararı gözetmeyen davranışlarında hesaplı ve kararlı olduğunu, bu işlemlerinin 
TBMM'de açıklığa kavuşturulmasından kaçarak ortaya koymuştur. 

Halen, her üç soru önergesi de, TBMM'nin "Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru 
Önergeleri" listesinde yer almaktadır. 

Bakan, bilerek hukuka karşı gelmiştir. Kamu İhale Kurumu da, bu ihalelerle ilgili kendisine 
yapılan başvuruları inceleyerek, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından onaylanan işlemleri 
yasaya aykırı bulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı, Sayın Bakanın sonuçlarını onayladığı bu ihalelerden, 
aşağıdaki tabloda gösterilen 14'ü hakkında Kamu İhale Kuruluna (KİK) şikâyet başvurusunda 
bulunulmuştur. 

— • — 

Yapılan itiraz nedeni ile Kamu İhale Kurum» tarafından kısmî iptal karan verilen ihaleler; 

İhak 
Adt 

MUN4 
MLfrtt 
MUP07 

İMLİP10 
İMÜm 
[MLİP13 
MZJP01 

İMHF07 

M3JPM 
M4JN2 
M4JNS 
M4.ÎPI0 
MSJFOT 
M4.IPM 

Yeri 

fe&çdnMe 
ba»M 
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Mana 
TckHtJ 
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s™* 
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Otaı 
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USTA*. 
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fak* 
0 m « 
F m l * 
O H * * * , 

Kbkı 
O&AkftUr 
KBf+9* 
Oiıifuakr 
D*MB* 
M01Y«pı 
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6J49J 
SJMfi 
AÂSSfi 
4JSM 
6.72*7) 
U3tJ5 
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4S82J) 
3İ64J 
3JB9J) 
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5JJ4S3 

M«tn 
Kare 

(Datart 
341 
221 
m 
192 
217 
210 
211 
198 

205 
244 
258 
190 
216 
20t 

İkahjrl 
İT—ı—— 

Flnm 

nAPdttf 
HctYapı 
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Fonkflaf* 
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S i f Y * 
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Yaban i * 
Peyml* 

-Esjr 
AİM 
•M*r 
H U 
Nt: 
9 
13 
14 
14 
22 
13 
İ t 
22 

15 
5 
S 
16 
6 
9 

Ahsa 
U r * 
MDjrtlTL 
64544 
54354 
5J004 
16564 
L200.0 
3155,1 
«4254 
44674 

74954 
5.1054) 
4.087,2 
12634 
4725,0 
7455,0 

Kut 
Fiyat 
CMar) 
260 
260 
263 
254 
264 
251 
261 
252 

265 
271 
m 
257 
272 
269 

VarfM 
Muttan 

TL> 
5054 
911,0 
7414 
13764 
1472,0 
6264 
14254 
999fi 

1407,0 
5234) 
4234 
1.374,0 
985,1 
1.709,7 

KİK, haklarında doğrudan şikâyet olan yukarıdaki 14 ihaleyle ilgili şikâyet başvurularını 4734 
sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında inceleyerek, Sayın Bakan tarafından onaylanmış olan 
ihale kararlarının tümü konusunda, "fiyat tekliflerinin aşırı düşük olduğu konusunda keyfî değerlen
dirme yaparak ihale kararları verildiğini" saptayarak, "düzeltici işlem/kısmî iptal" kararı vermiştir. 
KİK, ihale kararlarının iptal edilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesini istemiştir. 

KİK, yaptığı incelemeler sonucunda, Millî Eğitim Bakanlığının bu eylemini, "4734 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesindeki açıklık, şeffaflık, rekabet, güvenirlilik vb. ilkelerine aykırı olduğuna" 
karar vermiştir. 

KİK, Millî Eğitim Bakanlığına, "Yasanın 5 inci maddesindeki ilkelere aykırı olan bu işlemi ip
tal ederek, bizim genelgemizde tespit ettiğimiz formülü uygulayarak teklifleri yeniden değerlendir 
ve kararını ona göre oluştur" demiştir. 

KİK, incelemesini sadece kendisine doğrudan şikâyet konusu yapılan 14 ihaleyle sınırlı tut
mamış, 62 ihalenin bir paket içinde yapıldığından hareketle, haklarında şikâyet olmayan diğer 
ihaleleri de aynı Kanunun 53 üncü maddesinden kaynaklanan yetkisi çerçevesinde incelemiştir. 

Bilindiği gibi, KİK; "fiyat tekliflerini aşırı düşük bularak keyfî bir biçimde değerlendirmedışı 
tutulmasını" engellemek için bir genelge yayımlamıştır. 8.6.2004 tarihinde 25486 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan bu genel tebliğde, KİK, formül değerler ve katsayılar geliştirerek "aşırı düşük 
fiyat teklifi gerekçesiyle verilen bir teklifin ihale dışında bırakmada keyfi değerlendirme yapıl
masının" önüne geçmiştir. 
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Ancak, ne yazık ki, Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı 62 adet ilköğretim okulu ihalelerinin tümün
de, KÎK'in bu genelgesi doğrultusunda işlem yapmak yerine, tamamen keyfî olarak belirlenmiş 
değerlere göre bazı teklifleri aşırı düşük bularak değerlendirme dışında tutmuştur. Her ihalede fark
lı sınır saptayarak, sınırın altında kalanları elemiştir. Sayın Bakanın onayladığı bu ihale işlemleri, 
açıkça, yasaların ihlali ve bazı firmaların kayırılması sonucunu doğurmuştur. 

Tüm bu ve diğer veriler ve tespitler; Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, 44 farklı ilde top
lam 958 166 metrekarelik, 135 adet ilköğretim okulu inşaatıyla ilgili bir paket içinde 62 adet ihaleye 
ilişkin olarak onay yetkisini kullanırken, 

Kamunun 86 290 700 000 000 TL'ye kadar ulaşabilecek kaynak kaybına yol açabilecek işlem
lere onay vermesi, 

Teklif veren bazı firmaların kayırılması, bazı firmaların haklarının çiğnenmesi; bu çerçevede, 
ihalede fesat karıştırılması işlemlerine göz yumması, 

4734 sayılı Kanunun gereklerini yerine getirmemesi, 
Bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmaması, 
Gibi ve diğer nedenlerle, görevini kötüye kullanması ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 

366 ve 240 inci maddelerine uyması nedeniyle, kendisi hakkında, Anayasanın 100 üncü ve İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılması gerekli görülmektedir. 

Avrupa Birliğinden tam üyelik müzakerelerine başlama ve en kısa zamanda tam üye olma 
hedefine ulusça kilitlendiğimiz bu zaman kesitinde, en önemli Kopenhag Kriteri olan "temiz 
siyaset, dürüst yönetim" ilkesinin de çok açık ihlali niteliğinde olan bu konuyu Yüce Meclisin 
takdirlerine sunarız. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesinde ifade olunan "Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür 

ve karara bağlar" hükmü uyarınca, soruşturma önergesinin görüşülme gününe dair Danışma Kurulu 
önerisi, daha sonra Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç'ın resmî konuğu olarak ülkemizi 
ziyaret etmekte olan Avrupa Parlamentosu Başkanı Joseph Borrell Fontelles, Genel Kurula hitaben 
bir konuşma yapmak istemişlerdir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Alınan karar gereğince, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu Yarımadası 

Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (Kamu İhale 
Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin, Gelibolu 
Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geri 
alınan maddeleriyle ilgili komisyon raporu henüz gelmediğinden, teklifin müzakeresini erteliyoruz. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 
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2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporu 698 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen İstanbul Milletvekili 

Hasan Fehmi Güneş; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; günümüzde, ceza yargılama hukukuna sadece yargılama işlevini ve pür yargılama kavramını 
çok aşan, onun ötesinde, onun çok ilerisinde anlamlar yüklenmiştir. Ceza yargılama hukuku, hukuk 
devleti iddiasının da, çağdaşlaşmanın da, demokratikleşmenin de, açıklığın da ölçütü ve göstergesi 
olarak da değerlendirilmektedir. Ceza yargılama hukuku geleneksel adil yargılama, yargı güvencesi, 
sarsılmaz adalet duygusu gibi değerlerin yanı sıra, artık, kamusal düzenin, toplumsal esenliğin, 
barış ve özgürlük özlemlerinin de güvencesi olarak değerlendirilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, 
bireyin korkusuz yaşama özgürlüğünün kalıcılaştırılması, haksızlığa uğrama korkusundan ebediyen 
arındırılması, insan haklarına dokunulmazlığın kurumlaştırılması da ceza yargılama hukukuna 
yönelik beklentiler arasına girmiştir. Ceza yargılama hukuku, bu nedenle artık, aydınlanmanın 
neresinde olduğumuzun da kanıtıdır. 

Daha özlü ve anlamlı sözcük ve söylemlerle tanımlanabilecek önemdeki ceza yargılamasına 
ilişkin bir yasal düzenlemenin, doğal olarak, bu önemine yaraşır bir özen ve duyarlılıkla hazırlan
ması, tartışılması ve olgunlaştırılması gerekirdi. Ancak, görüşmekte olduğumuz tasarının böylesi 
bir sürecin ürünü olduğunu kabul ve ifade edemediğim için üzgünüm. Akademisyenlerden ve uy
gulamacılardan oluşan yetkin bir kurulun hazırladığı ve hükümet tarafından benimsenerek Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilen hükümet tasarısı, önce altkomisyonda, sonra asıl komisyonda 
büyük ölçüde ve ciddî değişikliklere uğramıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle, bugün, hükümet tasarısından çok farklı, ona çok benzemez 
bir metni görüşüyoruz; ilişkileri kopmuş bir metin var elimizde; gerekçeleri ile maddeleri birbirini 
kaybetmiş bir metni çözmeye, anlamaya ve bundan bir yasa çıkarmaya çalışıyoruz. 

Komisyon ve altkomisyon çalışmaları çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırıldığından, tasarının 
son hali, bilim adamlarının, uygulayıcıların görüş ve tartışmalarına sunulamamış, bu çevrelerin kat
kı ve mutabakatları alınamamıştır. Hukuk dünyamızda ceza yargılaması konusunda oluşmuş çok 
değerli birikimler bu tasarıya yansıtılamamıştır. Bu nedenle, tasarı -mümkün olduğu halde- yeterin
ce olgunlaştırılmamış, yeterince geniş bir çevrede paylaşılamamış, ortak bir ürün olması şansı kul
lanılamamıştır. Bu tasarı açısından ciddî bir noksanlıktır. 

Vurgulamak zorundayım ki, bu yöntem, son zamanlarda İktidar Partisi yöneticileri tarafından 
alışkanlık haline getirilmiştir. Benzer bir uygulamayı Ceza Yasası görüşmelerinde de yaşadık. Bu, 
doğru değil. Bunu, sayısal olanağın sağladığı bir kolaylık ve kurnazlık olarak sürdürmek şık değil, 
yakışıklı değil. Ulusal hedeflerimiz ve çıkarlarımız açısından 17 Aralık gibi bazı tarihler önemli 
olabilir, belirleyici olabilir, zorunluluklar ve dayatmalar getirebilir. Cumhuriyet Halk Partisi, o tür 
zorlukları daima anlayışla karşılamıştır. Benzer zorlukları yine birlikte aşabiliriz; ancak, sayın mil
letvekilleri, bu tür gerekçelerle yasama, yasa yapma görevini anlamsızlaştıran, içini boşaltan, böy
lesi aceleye getirme tutumundan vazgeçilmelidir. Sipariş üzerine fason imalat mantığıyla yasama 
görevi yerine getirilemez. Bu yaklaşım, Yüce Meclise yönelik bu türlü haksızlıklar sürgit devam et
memelidir. Kendimize ve görevimize saygımızı yitirmemeliyiz, yitirtmemeliyiz. 

(x) 698 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının içeriğine ilişkin görüş ve önerilerimiz, mad
delerin görüşülmesi aşamasında sözcülerimiz tarafından ayrıntılı biçimde sunulacaktır. Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak, önemli ve öncelikli gördüğümüz birkaç konuyu da ben dik
katinize sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, adlî kolluk, yıllardır konuştuğumuz, oluşturulmasının gerekliliğini pay
laştığımız bir örgütlenme sorunumuzdur. Adlî kolluk, tüm yargılama sürecinde ve özellikle soruş
turma ve kovuşturma aşamalarında adlî görevlerin özel, uzman bir örgüt tarafından, en gelişmiş 
yöntem ve teknikler kullanılarak yerine getirilmesini sağlayacak bir yapı olarak hedeflendi. Bu 
yapı, hem yargılamanın şüphe ve tartışmalardan arındırılacak veri ve kanıtlara dayandırılmasını, bu 
yolla yargısal gerçeğe, gerçek adalete ulaşılmasını sağlayacak hem de genel kolluğa, adlî görevi 
nedeniyle yönelen işkence gibi yıpratıcı eleştiri ve ekgörev yükünden, ayrıca, iki ayrı amire bağlı 
olmak zorluğundan kurtaracak bir çözüm olarak da önerilmekteydi. Görüşmekte olduğumuz tasarı, 
bu konuda hiçbir ilerleme ve iyileştirme getirmemiştir, getirememiştir; adlî kolluk, gerçek, çağdaş 
anlamda kurulamamıştır; mevcut eskimiş ve yetersiz yapı aşılamamıştır. Bizim açımızdan adlî kol
luk sorununun çözümü, anlamsız, gereksiz ve yararsız bir çekingenlikle, dokunulamadan, üzerine 
gidilemeden geçiştirilmiştir. Önümüze getirilen düzenleme çözüm değildir değerli milletvekilleri. 
Bu konuda çözüm ertelenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinize sunmak istediğim bir konu da, savunma kurumunun yargı 
düzenimizdeki konumuna ilişkindir. Yargılama görevinin, iddia, savunma ve hükümlü makamları 
tarafından birlikte yerine getirildiği gerçeği, maalesef, uygulamada yeterince somutlaştırılamamış-
tır. Bu eşitsizlik, Anayasadan başlayarak diğer düzenlemelere de yansımıştır. Baroların, Anayasanın 
yargı bölümünde değil de meslek kuruluşları bölümünde yer almış olması, giderilmesi gecikmiş bir 
düzenleme yanlışıdır. Avukatların yargı yeri düzenindeki konumu da, yargılama görevindeki rol ve 
etkinliğine yaraşır düzeyde yeniden saptanmalıdır. Bu konuda gecikilmemelidir. Tasarı, bu alanda 
da bir yenilik ve iyileştirme getirememiştir. 

Sayın milletvekilleri, hukuka uygunluk konusunda duyarlılık iddiası sergileyen bu tasarıda, ay
nı zamanda gizli izleme, gizli dinleme, gizli soruşturmacı görevlendirme gibi tüm uçları kötü kul
lanmaya açık, vicdanları rahatsız edici yöntemlerin de düzenlenmesi, yargının tartışılmaz saygın
lığına yakışmamaktadır. Açık yargılama, yüce adalet, dokunulmaz insan hak ve özgürlükleri, özel 
yaşamın kutsallığı ve benzeri soylu kavramların yanında gizlilik ve sinsilikle donatılmış yöntemler, 
gerçekten yakışmamaktadır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bu düzenleme, yargı makamlarının hukuka uygunluk özen ve duyarlılıklarını zorlamakta, 
zedelemekte, incitmekte, tartışılır düzeye indirmektedir. Bu tür ya da benzer düzenlemelere kaçınıl
maz düzeyde zorunluluk olduğu düşünülüyorsa -ki, buna kesinlikle katılmıyoruz, katılamayız- yeri, 
yargı güvencesini kurumlaştırmak iddiasındaki bu tasarı olmamalıdır. Kaldı ki, suç öncesi, yani, ey
lem öncesi döneme ve özel yaşam alanına kaymasının denetlenemeyeceği böyle bir uygulama, pek 
çok özgürlükleri kısıtlayıcı, tehdit edici bir taciz terörü iğrençliğini resmîleştirebilir. Bundan kaçın
malıyız; buna müsaade etmemeliyiz; bu gidişin önünü, bugün, burada kesmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, benzer uygunsuz bir düzenlemeyi de, 77 nci maddede görmekteyiz. 
"Kadının muayenesi" başlıklı bu madde, lütfen, hemen geriye çekilerek yeniden yazılmalıdır. 
Anılan maddede sergilenen bakış açısı, toplumsal düzeyimize de, kadınlarımıza da, Türk hekim
lerine de yeterli saygı ve güveni taşımamaktadır. (CHP sıralarından alkışlar) Yasalar, haksızlık ve 
incitme aracı olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, toplumlar, ancak kalıcılığı sağlanmış özgürlükler ortamında gelişir, 
kalkınır, gönence ulaşır. Kişiler de, ancak özgür koşullarda yeteneklerini geliştirir, başarılı ve 
mutlu olurlar. Sevgi ve mutluluk, özgürlüğün öteki adıdır. Özgürlüğün güvencesi ise, demokratik 
hukuk devletinin doğal ürünü olan adalet ve güven duygusudur. Bu kavramlar, yargılama 
düzeniyle sebep - sonuç ilişkisi içerisindedir. 
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Hukuk devletinin vazgeçilmezlerinden biri, tabiî hâkim -yani, doğal yargıç- diğeri, olağan yar
gı yeridir. Hukuk devletinde, özgürlükçü yapılarda olağandışı, olağanüstü yargı ve yargılama olmaz, 
olmamalıdır. Olağandışı yargı, çağdaşlık aydınlığını karartır, söndürür. Görüşmekte olduğumuz 
tasarının Beşinci Kitabının Birinci Kısmının Dördüncü Bölümünde, 250, 251 ve 252 nci mad
delerinde, olağandışı yargılama getirilmekte, olağandışı mahkemeler kurulması öngörülmektedir. 
Anılan olağandışı yargılamanın soruşturma, kovuşturma ve tüm aşamaları için özel kurallar konul
makta; mahkemelerin oluşturulması, yargı çevrelerinin saptanması, görev ve yetkilerinin belirlen
mesi, genel geçer kurallardan farklı kurallara bağlanmaktadır. Bu bölümde, tasarı, açıkçası, devlet 
güvenlik mahkemeleri benzeri olağandışı yargı yerlerini, yargı düzenimizin sürekli bir bölümü, 
olağandışı yargı yöntemlerini de kimi konu, eylem ve sanıklar için kalıcı hale getirmektedir. Yargı 
yeri kurma ve yargılamada tabiî hâkim kuralına böylesi pervasız ölçüde ve düzeyde aykırı olan, 
olağandışı yargılamayı kalıcılaştıran, kurumlaştıran bu düzenleme, katiyen kabul edilemez. Hukuk 
saygısı ve özgürlük tutkusu buna izin veremez. Onun tecelli edeceği yer de bu Yüce Meclistir. Top
lumumuzu böyle ağır bir tehdit altında yaşamaya müebbeten mahkûm edemeyiz, etmemeliyiz, o 
sorumluluğu üstlenmemeliyiz. 

Dikkatinize ve duyarlılığınıza saygıyla sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; 

buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu hakkında AK Parti Grubunun 
görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 22 nci Yasama Dönemi, 3 Kasımdan sonra, cumhuriyetin 
başlangıcında olduğu gibi, hukuk alanında büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı yıllar olmuş
tur. Meclisin teşekkülünden bu yana, adalet akademisinin kurulması, bölge adliye mahkemelerinin 
kurulması ve yıllardır söylenen istinaf usulünün kabulü, yine, sizlerin oylarıyla Türk Ceza 
Kanununun Meclisimizden değiştirilerek geçmesi, Avrupa Birliği uyum paketleri ve nihayet huzur
larınızda bulunan Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı, bu demette yer alan hukuk reformu niteliğin
deki değişme ve gelişmelerden birkaçıdır. Böylesine kapsamlı bir değişim, Osmanlıdan cum
huriyete geçiş döneminde, cumhuriyetin başlangıcında yaşanmıştı. İkinci değişim, ikinci dönüşüm, 
bu dönemde AK Parti İktidarıyla, 22 nci dönem Meclisinin iktidar ve muhalefetiyle yaşanmaktadır. 

Ben, bu vesileyle, böylesi değişim ve dönüşümlere öncülük eden AK Parti Hükümetine ve baş
ta Sayın Başbakanımıza, bu konudaki çalışmaları büyük bir basiret ve ferasetle yöneten Sayın 
Adalet Bakanımıza, Adalet Komisyonu Başkanımıza, komisyonun değerli üyelerine ve teknik 
danışmanlık yapanlara ve özellikle bu çalışmalara katkı veren Yüce Meclisin siz saygıdeğer 
üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum, bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ceza Muhakemesi Kanunu, devletin vatandaşla, millet
le en fazla karşı karşıya geldiği, suç ve suçlulukla mücadele konusunda temas alanında bulunduğu 
bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla, bu alan, insan haklarının, hukuk devletinin, demokratikleşmenin en 
güzel, somut göstergesini teşkil etmektedir. Bir ülkenin somut, demokratik, hukuk devleti ol
duğunun en iyi göstergesi, o devletin yakalama gibi, sorgu gibi, ifade gibi, yargılama gibi, duruşma 
gibi, daha ziyade, suçla, suçluyla, bireylerle, şüpheliyle olan münasebetlerindeki davranışları, hoş
görüsü, bakışıyla alakalıdır. Bunlar, acaba, insan haklarına dayanıyor mu dayanmıyor mu; bunlar 
hukuk devletinin gereklerine uygun mu değil mi; bunlar, acaba, demokrasinin gelişmişlik düzeyine 
uygun mu değil mi; bununla yakından alakalıdır. 
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Bizde Ceza Muhakemesi Kanununun başlangıcı cumhuriyet öncesi döneme dayanır. 1870 tarihin
de, ilk, bugünkü anlamda bir Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısını görüyoruz. Daha sonra, yine, bu 
alanda, 1879 tarihli Usulü Muhakemati Cezaiye Kanunu Muvakkati vardır; bu da, 1808 tarihli Fransız 
Ceza Usulü Kanunundan alınmıştır. Halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu ise, 1887 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasından alınmıştır. 

Tabiî, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası, yapıldığı dönem itibariyle, önemli değişmelere 
sahne olmuş dünyamızda, özellikle Fransız İhtilalinin getirdiği yenilikleri, güzellikleri, değişiklikleri 
insana, bireye bakışı bünyesinde barındırdığı için, alındığı dönem itibariyle, ileri bir yasaydı; fakat, 
zaman içerisinde büyük değişimler yaşandı. Özellikle, değerli milletvekilleri, 1945 yılından sonra, 
İkinci Dünya Savaşının yıkıntıları arasında insanlık ve uluslararası camia, insanın kıymetini, 
değerini, rejim merkezli, devlet merkezli, birtakım endişe ve kaygı merkezli bakışların yerini, insan 
merkezli, birey merkezli, insanı yaşatma, yaşattırma, koruma, kollama merkezli ve insan öncelikli 
anlayışlara yerini bıraktı ve bu manada, Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesi ve uluslararası alanda insanı, insan haklarını, hukuk devletini, demokratik anlayışı 
koruyan, kollayan düzenlemeler yapıldı. Eskiden, insanlar, bu düzenlemelerin, yani bireysel hak ve 
hürriyetlerin anayasal güvence altına alınmasını kâfi görürken, zaman içerisinde, bu yetmedi, millî, 
yani, ulusal düzeyde güvencelerin yanına uluslararası düzeyde güvenceler de getirildi. 

İşte, bundan sonra, yani, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurulması ve uluslararası denetim 
mekanizmalarının öngörülmesinden sonradır ki, daha önceleri sadece ulusal düzeyde hukuk öznesi 
olan bireyler, insanlar, uluslararası düzeyde de hukukun öznesi haline gelmiş; insan haklarıyla ilgili 
ihlaller, hem ulusal yargı denetimine hem de uluslararası yargı denetimine açılmıştır. 

Türkiye de bu manada önemli değişimleri yaşamış; pozitif manada dünyadaki bu gelişmeler
den, bu değişmelerden etkilenmiş ve bu noktada pek çok çalışma yapılmış. İşte, o çalışmalar süresi 
içerisinde, Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 27 defa değiştirildiğini görüyoruz. Tabiî, bu değişik
likler değişik iktidarların döneminde yapıldığı için, o dönemdeki siyasî iktidarın olaylara bakışını, 
değişik bilim komisyonları tarafından altyapısı oluşturulduğu için onların bakışını da yansıtıyordu. 
Bu nedenle, Ceza Muhakemesi Kanunu içerisindeki anlayış birliği, bütünlüğü bozulmuştu; sis
tematik bozulmuştu; 1929'ların Türkçesi yeni kuşaklar tarafından anlaşılmaz hale gelmişti. İnsan 
hakları, demokratikleşme ve hukuk devleti alanındaki dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin 
Ceza Muhakemesi Kanununa yansıtılması gerekiyordu. Dünyada olan bu değişime Almanya, Fran
sa, İtalya, kendi ceza muhakemeleri kanunlarını yenileyerek ayak uydururken, Türkiye'nin de bun
dan geri kalmaması gerekiyordu ve bu ihtiyaç bugün ortaya çıkmış bir ihtiyaç da değildi. 

1940'lardan sonra, özellikle 1945'ten sonra dünyada esen insan merkezli rüzgârlar çerçevesin
de, ülkemizde, bakıyoruz, 1946 yılında bir Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı var; ancak, kanun
laşma imkânı bulamıyor. 1957 yılında bir başka Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı var, bu, Genel 
Kurula kadar da iniyor; ancak, bunun da kanunlaşma imkânı bulamadığını görüyoruz. 1992 yılında 
geniş kapsamlı değişiklikler yapıldı ve o günün koşullarında hakikaten önemli adımlardı, her şeye 
rağmen cesaretli adımlardı. Türkiye, sanık haklarını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden dahi daha ileri 
bir düzeye getirebilmişti. Arkasından, 2001 tasarısı hazırlandı. En son 2003 tasarısı, Mecliste, 
Adalet Komisyonunda, altkomisyonda görüşüldükten sonra huzurlarınıza getirildi. 

Ben, bu hikâyeyi şunun için anlattım: Görüşmekte olduğumuz tasarı, onbeş günlük, yirmi gün
lük, bir aylık bir çalışmanın ürünü olarak huzurlarınızda değildir. Bu tasarı, yaklaşık altmış yıllık 
bir çalışmanın, bir birikimin, bir tecrübenin, bir emeğin, bir kalitenin huzurlarınıza bir demet halin
de sunulmasından ibarettir. 

Biz, bunu yaparken, bu tasarı çalışmaları sürerken, hem Adalet Komisyonunda hem diğer 
komisyonlarda, ülkemizin yetişmiş bilim adamları, Yargıtayımızın yetkin, uzman üyeleri, Adalet 
Bakanlığımızın temsilcileri, Barolar Birliğimizin temsilcileri ve siz değerli milletvekillerinin 
arasından seçilen temsilciler, altmış yıllık bu birikimi süzerek, içerisindeki çelişkileri gidererek, 
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çağa uymayanları çıkararak, güzelleri daha güzel hale getirerek, en güzelini yapabilmek için elin
den gelenleri yapmışlardır. Bu, önemli bir gelişmedir, bir değişmedir. Onun için, hazırlık süresinin 
kısa tutulduğuna fazla itibar etmemek lazım; ancak, gönül isterdi ki, tabiî, Adalet Komisyonu ile 
Genel Kurul arasındaki süre biraz daha uzun olsun; ancak, bu olamadı; fakat, buna rağmen, altmış 
yıllık birikimin huzurlarınıza takdiminden dolayı, eminim, güzel bir ceza muhakemesiyle, Türk 
Milleti ve Devleti, bundan sonra, uygulama alanında karşı karşıya olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bu kanun yapılırken, Avrupa Birliği istedi diye bunu yaptığını 
söylemek de doğru değil. Biliyorsunuz, yapılan bütün insan hakları, hukuk devleti ve demokratik
leşme alanındaki değişim ve dönüşümler Avrupa Birliğinin kriterleri veya sadece orada yaşayan in
sanların talepleri değil, Türk insanının da talepleri, Türk insanının da arzuları, Türk insanının da en 
az onlar kadar hak ettiği güzellikler, imkânlardır. 

Burada eleştiri yapacağımız, neden bugün Avrupa Birliği sürecinde bu meselenin gündeme 
getirildiği değil de, esasında, neden bugüne kadar böylesi güzelliklerin, böylesi yeniliklerin, böylesi 
iyiliklerin değiştirilerek, dönüştürülerek iyi bir noktaya götürülmediği noktasında, bizim kendi ken
dimizi eleştirmemiz lazımdır. Bu Meclis, bugüne kadar gecikeni, ama, toplumun ve milletin, dev
letin ihtiyacı olanı bugün somut hale dönüştürmek üzeredir. Onun için, önemli bir adımdır. Bunu 
başka yönlerle gölgelendirmek, güneşi balçıkla sıvamak gibi olur ve doğru olmaz. 

Farz edelim ki, Türkiye, Avrupa Birliği üyesi oldu veya olmadı; yapılan bu düzenlemeler, bu 
milletin evlatlarına, Türk insanına lazım değil mi, gerekli değil mi, ihtiyaç değil mi; gerekli ve ih
tiyaç. Onun için, bizim, burada, milletimiz için gerekli olanların böylesi bir sürece girilmeden önce 
neden yapılamadığını bir kez daha sorgulamamız gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Ceza Muhakemesi Kanunumuz, önemli değişiklikleri, değişimleri 
beraberinde getirmektedir. Bu kanunda en önemli değişim ve değişiklik, insan hakları, bireysel hak 
ve özgürlükler alanında hukukî ve yargısal teminatların insanımıza kazandırılmış olmasıdır. Mad
delerin başından sonuna kadar takip ettiğiniz takdirde, Türk Ceza Kanununun içerisinde yer alan in
san merkezli güzelliklerin Ceza Muhakemesi Kanunu içerisinde de yer aldığını, paralel değişiklik
lerin olduğunu çok iyi göreceksiniz. Ceza Muhakemesi Kanunu hazırlanırken, hukuk devletinin 
temel prensipleri de alabildiğince Ceza Muhakemesi Kanununun içerisine yansıtılmaya çalışılmış
tır. Onun için, bu kanun, hukuk devletini, Türkiye'de bulunduğu noktadan bir adım daha ileri 
götüren bir kanundur. 

Değerli milletvekilleri, CHP adına konuşan değerli milletvekili, 250 nci maddeden sonra özel 
mahkemelerin kurulduğunu ve bunun da özel durumda olan yargılamanın genele teşmil edilmek 
suretiyle, hukuk devleti ilkesinin daraltıldığı veyahut çiğnendiği anlamına gelebilecek ifadeler kul
landı. Doğru, 250 nci madde buraya geldi ve hatırlarsanız, bu Meclis, devlet güvenlik mah
kemelerinin kaldırılmasını görüşürken, örgütlü suçlarla mücadele anlamında ağır ceza mahkemeleri 
kurulmasına karar vermişti. İşte, biz, o kapsamda, örgütlü suçlarla ilgili 4422 sayılı Yasanın içini 
boşaltıp Ceza Muhakemesi Kanununa koyduk ve o yasanın içerisindeki ucu bucağı belli olmayan 
soyut uygulama alanlarını daralttık, katalog haline getirdik, somutlaştırdık, olağandışı bir düzenlemeyi 
çıkardık, olağan hale getirdik, iyileştirdik. Zannedersem, bu iyileşme görülmedi. Eğer mukayese 
edilirse, bu iyileştirmenin iyi bir noktaya geldiği çok açık, çok net bir biçimde görülecektir. 

Değerli milletvekilleri, burada önemli olan değişimlerden bir tanesi de, şeffaflığın öne çıkarıl
masıdır. Bakın, Ceza Muhakemesi Kanununda bir suç olgusuna ilişkin bilgilerin devlet sırrı olarak 
saklanamayacağı hüküm altına alınmıştır. Hatırlarsanız, bundan önceki dönemlerde, değişik suçları 
işleyen failler, mahkeme huzurunda veya savcıların huzurunda veya kolluk huzurunda "ben çok 
şeyler biliyorum, bunları söylersem yer yerinden oynar, Türkiye'de oynanmadık, rahatsız olmadık 
insan kalmaz. Bunlar devlet sırrı, ben bunları açıklayamam" diyordu, sırrın arkasına kirli fiillerini 
saklayabiliyordu. Peki, bunun istisnası yok muydu; vardı, yetkili makamlar sırrın açıklanmasına 
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izin verirse, sırra dair bilgi ortaya konuluyordu. Bu kaldırıldı, bunun yerine, bir suç olgusuna dair 
bilgilerin hiçbir sır altında saklanamayacağı, gizlenemeyeceği kabul edildi, böylesi duruma açıklık 
getirildi, şeffaflık getirildi. Bu, çok çok önemli bir adımdır. 

Diğer bir nokta, Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı kapsamında, soruşturma makamı, ayrıca 
savunma, ayrıca savunmanın temsilcileri, ayrıca katılan ve temsilcileri, yani, ceza muhakemesinin 
süjeleri dediğimiz ilgilileri, tarafları, mevcut Ceza Muhakemesi Kanununa göre daha da fazla 
güçlendirilmiştir. 

İddianamenin iadesi müessesesinin kabulü suretiyle, bugüne kadar cumhuriyet başsavcılarının 
veya savcılarının yeteri kadar araştırma yapmaksızın çalakalem düzenledikleri iddianamelerle dava 
açtıkları dönem geride kalmıştır; çünkü, savcılar, bundan sonra, çalakalem, yeteri kadar bilgi, bel
ge, delil elde olmaksızın dava açamayacaklardır. Dava açtığı zaman da, mahkeme -hangi mah
kemeye açılmışsa- yedi gün içerisinde iddianamenin iadesine karar verecektir. Bu, soruşturmanın, 
kovuşturma aşamasındaki ciddiyete benzer bir ciddiyet içerisinde, daha iyi, daha etkin, daha verim
li sürdürülmesi açısından ve "delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere" denilmek suretiyle, pek 
çok masum insanın kamuoyu nezdinde lekelenmesine, sonra mahkeme kararıyla aklansa dahi bu 
lekeyi silememe gibi bir duruma düşmesine mâni olan bir düzenlemedir. 

Onun için, biz, soruşturmayı da kovuşturmayı da ve bu aşamalara katılan bütün süjeleri de güç
lendiren, kuvvetlendiren düzenlemeleri bu tasarının içerisine koyduk. Onun için "adlî kolluk ve 
görevi" diye, adlî kolluğu, belki, sayın konuşmacının, değerli büyüğümün söylediği gibi, tam 
manasıyla kuramadık, getiremedik. Gönül isterdi ki, adlî kolluk, bütün imkânlarıyla, bütün güzellik
leriyle getirilcbilsın; ancak, ülkemizin imkânları açısından bunu tam manasıyla gerçekleştiremedik; 
ama, adlî kolluğa dair bir düzenlemenin ilk defa Ceza Muhakemesi Kanununun içerisine konulmuş 
olması dahi, başlıbaşına bir yeniliktir, başlıbaşına bir devrimdir, başlıbaşına ciddî bir adımdır. 

Artık, savcıların adlî kolluk üzerindeki egemenlikleri biraz daha fazla artmıştır; çünkü, sav
cıların daha önceki görevlerinin yanına, adlî kolluk hakkında, bir de onlarla ilgili değerlendirme 
raporu düzenleme imkânı getirilmiştir ve bu değerlendirme raporu, elbette ki, adlî kolluk görevi 
yapanların, görevlerini daha iyi, daha ciddî, daha güzel, daha uygun bir biçimde yapmalarına katkı 
sağlayacaktır. Bu rapor, mahkemeler tarafından, mülkî idare amirleri tarafından, elbette ki, ilgili kişi 
hakkında değerlendirilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Süreniz doldu; lütfen toparlayın. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Toparlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, bu düzenlemelerle, savcılık makamını güçlendirdik; soruşturmanın 

daha etkin, daha donanımlı olan süjelerle yapılmasını temin edecek düzenlemeleri de getirdik, koy
duk; ama, cumhuriyet savcıları ile müdafaada veyahut da katılan vekili olarak mahkemede görev 
yapanların durumu hakkında bir düzenlemeyi getirmedik. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz ki, devlet güvenlik mahkemeleri gibi ve buna benzer 
değişik konular, bu ülkenin gündeminde uzun zaman tartışılmamış, konuşulmamıştı; ama, bu Mec
lis, bunları alkışlarla değiştirdi. İnşallah, Türkiye, zaman içerisinde, bunu değiştirme olanağı da 
bulacaktır; ancak, ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda, yargılamanın suç ve suçlulukla 
mücadelesinin daha aktif bir biçimde yürütülebilmesi açısından, bugünkü konumun muhafazasında 
fayda olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, yapılan bu düzenlemelerin, ül
kemizin demokratik hukuk devleti alanında gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımı 
ifade ediyorum. Ayrıca, burada, CHP adına konuşan değerli büyüğümüzün ifade ettiği alanda, öz
gürlükleri kısıtlar gibi görünen alanlardaki değişikliklerin de, bizden çok CHP'li arkadaşların 
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gayretleriyle o halde muhafaza edildiğinin de Yüce Heyet tarafından bilinmesini arz ediyor, 
tasarının hayırlı uğurlu olmasını, milletimizin aydınlık geleceğinde, insan hakları, demokratikleşme 
ve hukuk devleti alanında önemli gelişmelere katkıda bulunmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şahsı adına söz talebinde bulunan Denizli Milletvekili Sayın Ümmet Kandoğan; 
buyurun. 

ÜMMET KANDOĞAN (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, bugün burada gündemdışı bir konuşma yapan Sayın Genel Baş
kanımızın konuşmaları anında hükümet sıralarında maalesef hiçbir bakanın bulunmaması son 
derece yadırganacak bir husus. Bir partinin sayın genel başkanı, Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu en önemli sıkıntıların başında gelen tarımla ilgili bir konuşma yapıyor ve burada tarımla ilgili 
çok ciddî eleştirilerde bulunuyor, memleketin her köşesinde tarımla uğraşan insanların feryatlarını 
dile getiriyor; ancak, bu konunun takibiyle ilgili olarak, ne Tarım Bakanı ne de bir başka bakan 
hükümet sıralarında bulunuyor; maalesef hiç kimse bulunmuyor. Ben, bu hususu tutanaklara geç
mesi açısından öncelikle ifade ederek sözlerime başladım. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasansı Meclisin gündemine 
getirildi; 342 sayfa ve 335 maddeden ibaret bu kitapçık maalesef dün öğleden sonra bizlere intikal et
tirildi. Buradan, huzurlarınızda, bütün milletvekillerime seslenmek istiyorum: Hangi milletvekilimiz, 
342 sayfalık, 335 maddelik bu kanun tasarısını ciddî bir şekilde okudu, inceledi?! Şu anda, Genel Kurul 
Salonunda, görüyorum, yaklaşık 60-70 milletvekili var. Bu da şunu gösteriyor ki; milletvekillerimiz, bu 
kanun tasarısını okumadıkları için, incelemedikleri için, herhangi bir katkıda bulunamayacakları için, 
bugün, Meclis Genel Kurul Salonuna gelmemişlerdir. Dünyanın hangi ülkesinde, toplumun tümünü il
gilendiren, 70 000 000 insanı ilgilendiren bir kanun tasansı, Mecliste 60-70 milletvekilinin bulunduğu 
bir oturumda ele alınıyor, tartışılıyor ve kısa bir süre içerisinde de kanunlaştınlarak yürürlüğe giriyor?! 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, bir anayasa kadar, toplumun bütün fertlerini ilgilendiren ve 70 000 
000 insanın her an ihtiyaç duyabileceği çok önemli bir kanundur. 

Burada, çok tasarı ve teklif yasalaştırdık. Dün akşam, SSK ile ilgili bir tasarıyı kanunlaştırdık; 
o kanun, sadece SSK'lıları ilgilendiriyordu, bir başka kanun Bağ-Kurluyu ilgilendiriyordu, bir baş
kası çiftçiyi ilgilendiriyordu; ama, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı, 70 000 000 insanı 
ilgilendiren bir kanun tasarısıdır. 

AK Parti Grubu adına konuşan çok değerli milletvekilimiz şunları söyledi: "Bu kanun tasarısı 
elli yıldır Türkiye'nin gündeminde." Bu, elli yıldır Türkiye'nin gündeminde; ama, ilk defa, Meclisin 
gündemine bu kadar ciddî bir şekilde getirilmiş. Bakıyoruz, bu kanun tasarısı, altkomisyonda 12, 
Adalet Komisyonunda da 5 gün görüşülmüş. Biz milletvekilleri olarak, Meclis olarak noter görevi 
mi yapıyoruz ki, bürokratların hazırladığı, üzerinde yeterince tartışılmayan, eleştirilmeyen, bilim 
adamları tarafından üzerinde ciddî bir şekilde tartışılmayan ve en önemlisi, milletvekillerinin bu 
konuda bilgilendirilmediği bir kanun tasarısını, önümüze gelen böyle önemli bir kanun tasarısını da 
48 saat içerisinde kanunlaştırıp yürürlüğe sokacağız?! 

Evet, Avrupa Birliği, 17 Aralık... 17 Aralık tarihi, aylar, yıllar öncesinden bilinen bir tarihtir. El
bette, bunların 17 Aralığa kadar kanunlaşması için bizler de destek vereceğiz, bizler de katkı sağ
layacağız. Avrupa Birliği uyum müktesebatıyla ilgili olarak bugüne kadar Meclis gündemine gelen 
kanunlar, CHP tarafından, Doğru Yol Partisi tarafından nasıl desteklenmişse, bu kanun tasarısı da, biz
ler tarafından elbette desteklenecektir; ancak "17 Aralığa yetiştireceğiz, Avrupa Birliğiyle ilgili o 
önemli tarihten önce bunları kanunlaştıracağız" derseniz, Meclis, bunu, üzerine bir noter görevi almış 
gibi değerlendirirse, bunun yanlış olduğunu, hatalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece bu değil, 
Ceza Kanunu da aynı şekilde getirildi, Ceza Muhakemeleri Kanunu Tasarısı da aynı şekilde getirildi. 
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Bakınız, dün, burada, SSK ile ilgili bir kanun tasarısı görüştük. Sadece 4 maddeydi arkadaşlar; 
2 maddesi yürürlük ve yürütme idi. Diğer 2 maddesi burada kabul edildi; çok aceleye getirildiği 
için, maalesef, bir yanlışlıktan dolayı, Meclis çalışmalarına ara verildi, içeriye gidildi, orada tartışıl
dı, görüşüldü, sonra tekrar Meclise gelinip, o 2 maddesi burada yeniden müzakere edildi. Böyle 
çalışan bir Meclisin çıkarmış olduğu kanunların sağlıklı olduğunu ne ölçüde iddia edebiliriz?! Sağ
lıklı olmadığından, kanunlar, büyük çoğunlukla Cumhurbaşkanımızdan geri dönmektedir. 

Değerli milletvekilleri, o bakımdan, benim sayın hükümetten isteğim, bundan sonra gündeme 
gelecek olan kanun taşanları, en azından, ne olur, komisyonlarda daha fazla tartışılsın, ne olur, mil-
letvekillerimiz tarafından Mecliste daha fazla tartışılsın, en doğrusu, en güzeli bulunsun. 

Ben, çıkarılacak bu kanunun, hakikaten, çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bazı maddelerinde 
eleştiri hakkımı saklı tutmak şartıyla bunu söylüyorum; ancak, Ceza Kanunu çıkarıldıktan sonra, 
böyle bir kanunun da mutlaka çıkarılması gerekiyordu; çağa ve günümüze uygun bir Ceza 
Muhakemesi Kanununun çıkarılması gerekiyordu. Çıkacak bu kanun, büyük ölçüde bunlara cevap 
verebilecek olan bu kanundur; ancak, tekrar ediyorum, bunların, mutlaka, daha önceden çok iyi 
çalışılmış bir şekilde kanunlaşmasında fayda var. 

Avrupa Birliğiyle ilgili olarak birkaç cümle söylemek istiyorum. 17 Aralığa çok az bir süre kal
dı. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, 17 Aralığa kadar, ülkemizin menfaati için, milletimizin men
faati için yapmamız gerekenleri, Avrupa Birliği için değil, bu ülkenin şartlarına cevap vermesi için 
destekliyoruz, kanunlaşmasını istiyoruz; ancak, burada, Meclis olarak dik bir duruş sergilememizin 
de lazım olduğu inancındayım. 

Bakınız, 17 Aralığa iki hafta kaldı. Son üç beş günden beri dünyanın birçok köşesinden sistem
li bir şekilde Türkiye'nin üzerine gelinmeye başlandı. Bakınız, Patrik meselesiyle ilgili son konu bir 
anda gündeme geldi; Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgili mesele bir anda gündeme geldi; daha dün Slovak-
ya Meclisinden Ermenilerle ilgili bir karar çıktı. Daha dün devlet olmuş olan Slovakya, meclisinden, 
70 000 OOO'luk dev bir ülkeyle ilgili bir karar tasarısı geçiriyor; ama, bugün bakıyorum, bu karar 
tasarısına karşı, Patrikle ilgili Yunanların konuşmalarına karşı ve buna benzer Kıbrıs'la ilgili konular
da Türkiye'den dik bir duruş, dik bir ses bekliyorum; ama, maalesef, bugün o sesi Türkiye'den 
duyamadık. İnşallah, Meclisimizde, hükümetin gösteremediği bu dik duruşu, yapacağı genel görüş
melerle, bu konularda yapacağı çalışmalarla, hem ülkemize hem de dünyaya, 70 000 OOO'luk bir ül
kenin nasıl bir büyük ülke olduğunu, nasıl güçlü bir ülke olduğunu, Avrupa Birliğinin olmazsa olmaz 
bir şart olmadığını çok yüksek ve gür bir sesle bütün dünyaya haykırmanın zamanı gelmiştir. 

Ne demek ucu açık müzakere; ne demek sonu belli olmayan bir müzakere; ne demek diğer ül
kelere uygulanmayan ve şartlar taşıyan bir şekilde üyeliğe kabul edilme meselesi! Bunların mutlaka 
ciddî bir şekilde ele alınıp, ciddî bir şekilde değerlendirilip, mutlaka, ama mutlaka bütün Avrupa'ya, 
bütün dünyaya ikaz edilmesi lazım. 

Bakınız, bugün Amerika Birleşik Devletlerinden bir ses daha çıktı; Türkiye'nin tavrını not et
mişler. Nasıl not ederseniz edin; ama, 70 000 OOO'luk bir ülke bunun karşısında en güzel cevabı 
verecek güçtedir. Ama, bakıyorum, bugün, hükümetten de bu konuda en küçük bir açıklama yok. 
Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'nin çok haklı olduğu bir konudaki tavrı karşısında "ben 
bunu bir yere not ediyorum, zamanı gelince bunun hesabını soracağım" sözlerinin karşılığı, yine, 
tekrar ifade ediyorum, gür bir şekilde, bugün, Türkiye'den Amerika'ya ulaşması gerekmektedir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Toparlayın lütfen. 
ÜMMET KANDOĞAN (Devamla)- Bu duygu ve düşüncelerle, bu kanun tasarısının, inşallah, 

kanunlaşırsa, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum; ancak, demin de ifade ettiğim gibi, bu 
kanun tasarısının katılmadığımız bazı maddeleri var ve yeri geldiğinde onlarla ilgili düşüncelerimizi 
de ifade edeceğim. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Şahsı adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş. 
Sayın Güneş, bir önceki konuşmanızda zamana uyduğunuz için, Divan olarak size teşekkür 

ediyoruz ve bunda da aynı titizliği göstereceğinize inanıyoruz. 
Buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul)- Efendim, ben söyleyeceklerimi ifade ettim; bu hakkımı 

kullanmayacağım. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara)- Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Ceza hukuku alanıyla ilgili üç temel yasadan ikincisini bugün görüşmeye başlamış 

bulunuyoruz. Birincisi, Türk Ceza Kanunu idi ve geçtiğimiz eylül ayı içerisinde, Meclis, olağanüs
tü bir toplantı yapmak suretiyle, onu yasalaştırdı ve 1 Nisan 2005 tarihi itibariyle o yasa yürürlüğe 
girmiş olacak. 

Tabiatıyla, Ceza Kanunu çıkarıldıktan sonra, ona dayalı, eğer felsefesi farklıysa, sistematiği 
farklıysa, öncelikleri farklıysa, ona uygun bir usul yasasının çıkarılması da, bunun tabiî sonucudur. 
O sebeple, Ceza Kanunu çıkmadan, Ceza Muhakemesi Yasasını görüşmek doğru olmazdı, teknik 
olarak da doğru olmazdı. Eylülde yapılan o görüşmelerin sonucunda, Ceza Kanununu Yüce Meclis 
kabul ettikten sonra, şüphesiz, çıkarılması gereken ikinci yasa, bugün müzakeresine başladığımız 
yasadır. Bu tasarı yasalaştıktan sonradır ki, bunun tabiî sonucu olarak da, Ceza İnfaz Yasasını görüş
memiz gerekecektir; bunun akabinde, Genel Kurulumuzda, ümit ediyoruz ki, muhtemelen önümüz
deki hafta veya daha sonraki günlerde onu da konuşmuş olacağız. Böylece üç tane temel yasayı ar
ka arkaya gündeme getirmiş oluyoruz. 

Tabiatıyla, bu tasarının hazırlanması, huzurunuza gelmesi, ifade ettiğim kadar kolay olmamış
tır. Bu tasarının huzurunuza gelmesinde emeği geçen pek çok insan var. Müsaade ederseniz, bu 
tarihî dönemde, tarihî müzakerede onları burada şükranla anmak isterim. Bunların başında, en ev
vel, Adalet Komisyonunun altkomisyon başkan ve üyeleri, sonra, Adalet Komisyonu üyelerinin 
hakikaten insanüstü çabası ve gayreti olmuştur; Komisyon Başkanımızın bu konuda çok büyük gay
reti, çok büyük çabası olmuştur; onlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bu 
müzakereler sırasında, Yargıtayın, çok olumlu, çok pozitif katkıları oldu, oradan katılan çok değer
li üyeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından katılan savcı arkadaşlarımız, akademisyenler oldu, 
kamu kurum ve kuruluşlarından, emniyetimizden, jandarmamızdan katılanlar oldu, konuya ilgi 
duyan Barolar Birliğinden bir arkadaşımız bu müzakereleri takip etti, başka türlü bize intikal eden 
ne varsa, bunların hepsini, biz, en ince ayrıntısına varıncaya kadar değerlendirmeye, huzurunuza iyi 
bir yasa tasarısıyla gelmeye gayret ettik. Dolayısıyla, hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Şüphesiz, bugün yürürlükte olan yasa, tam yetmişbeş yıllık bir yasadır. Bu yetmişbeş yıllık süre 
içerisinde, 1929'dan bugüne gelinceye kadar, dünyada meydana gelen gelişmeler, özellikle hak ve öz
gürlükler alanında meydana gelen gelişmeler, ceza hukuku alanındaki anlayış değişiklikleri, felsefî 
değişiklikler, insana verilen önem ya da içinden geçilen sürecin ortaya koyduğu birkısım şartlara göre 
nasıl Ceza Kanunu 70'ten fazla değişikliğe maruz kaldıysa, bunun tabiî sonucu olarak da 32 defa, o 
yetmişbeş yıllık süre içerisinde, bu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu değişikliğe maruz kalmıştır. 

Demek ki, bir temel yasada değişen ihtiyaçlara göre 32 defa değişiklik yapma ihtiyacı hâsıl ol
duysa, bu yasanın bütünlüğü bozulmuş demektir. Bu yasanın, artık, parça parça, içinden 3 maddeyi, 
5 maddeyi değiştirmek suretiyle ceza adaletini tesis etmek fiilen mümkün değildir. Onun içindir ki, 
bu yasanın, hem öncelikleri hem sistematiği hem felsefesi hem de oturduğu temel akslar itibariyle 
yeni baştan gözden geçirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Esas itibariyle, bu yetmişbeş yıllık dönem içerisinde, evvela 1946'da tepeden tırnağa bir usul 
yasası yapma ihtiyacı hâsıl olmuş, o günün şartlan içerisinde bu gerçekleşememiş. Çokpartili 
hayata geçtiğimizde, 1951'de, yepyeni bir ceza usul yasası, ceza muhakemeleri yasası değişikliği 
yapılmak istenmiş, o günün şartlarında da buna imkân olmamıştır. 

İşte, 22 nci Dönem Parlamentosu, diğer pek çok alanda olduğu gibi, yetmişbeş yıllık dönemde 
gerçekleştirilemeyen bir başka ilki daha gerçekleştirmeye, temel yasalardan ikincisini tepeden tır
nağa değiştirmeye muvaffak olmuş bulunmaktadır. Bundan dolayı, bu Meclisin, hiç şüphesiz takdir 
edilmesi lazım, bundan dolayı şükran duygularımızı burada ifade etmemiz gerekiyor. 

Şüphesiz, bu değişiklik ihtiyacının çok değişik sebepleri var. Bunların başında, evvela, insan 
hakları ve özgürlükleri alanında, güvenlik anlayışında ve önceliklerde meydana gelen değişiklikler 
bulunmaktadır. İçinden geçilen her sürecin kendine göre öncelikleri var. Özellikle soğuk savaş 
döneminde öncelikler daha çok güvenlik ihtiyacına dayanmaktadır. İster Ceza Kanunu ister ona 
dayalı Ceza Muhakemeleri Yasası olsun, ister istemez güvenliği öne alan ve bunun öne çıkarıl
masına imkân veren bir anlayışla hazırlanır. Halbuki, içinden geçtiğimiz süreçte, özellikle Avrupa 
Birliğiyle bağlantılı meseleye baktığımızda, esas olan, insan hakları ve özgürlükleridir. O halde, öy
le bir yasa yapmalıyız ki, hem Ceza Kanununda hem de ona dayalı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Yasasında insan haklan ve özgürlüklerinin öne çıkması lazım, onun teminat altına alınması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bir şeyin altını çiziyorum: Bizi burada dinleyen sayın milletvekillerimiz 
var, televizyonlardan dinleyenlerimiz var. Getirdiğimiz bu Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası 
Tasarısına -çok iddialı bir şey söyleyeceğim- Batı'da uygulaması olmayan hiçbir hükmü, Batı'da uy
gulaması olmayan hiçbir kavramı, Batı'da uygulaması olmayan hiçbir kurumu ithal etmedik. Bunu 
söyleyişimin sebebi şu: Yasa tasarısını yeteri kadar inceleme imkânını bulamayanlar, ola ki, bizim 
dışımızda, acaba, hak ve özgürlükler kısıtlanıyor mu gibi bir endişeye kapılabilirler. Bir değerlendir
me yapılacaksa, bu getirilen tasarının bütününe bakmak lazım, felsefesine bakmak lazım, bunu hazır
layan heyetin hangi zaruretlerle, hangi önceliklerle meseleyi önümüze getirdiğine bakmak lazım. 

Biz, özgürlüklerden yanayız. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, her yasal düzenlemede, 
bugünkünden daha özgür bir Türkiye meydana gelsin, hak ve özgürlükler teminat altına alınsın, 
yaşadığımız geriye dönük sıkıntılar varsa, bu sıkıntıları bu toplumun fertleri, bu ülkenin vatandaş
ları yaşamasın anlayışı içerisinde biz bunları hazırladık, hazırlıyoruz. Ola ki, zaman zaman, kanun 
tasarısı metninde, bazı yerlerde geçen "gizli" lafına bakarak, hemencecik, Türkiye'de bir polis dev
leti mi kuruluyor gibi bir anlayış, bence, doğru olmaz. Onun için tekrar ifade ediyorum ki, bu 
getirilen düzenlemenin içerisinde, insan hak ve özgürlüklerine olabildiğince önem verildiği kabul 
edilerek, bizim de içerisinde yer almaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde, o dünya 
içerisinde, oradaki uygulamalar içerisinde olmayan hiçbir kavram, hiçbir hüküm, hiçbir düzenleme 
bu kanun tasarısı metninde yoktur. Bu noktada arkadaşlarımızın emin olması lazım gelir diye 
buradan ifade etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasının maksadı, amacı, gerçeğin ortaya 
çıkarılmasıdır, gerçeği orta yere çıkararak adaletin tecelli ettirilmesidir. Gerçeği orta yere çıkarır
ken, yasa hazırlayanların, bizlerin dikkat ettiği iki husus var; bunlardan bir tanesi hak ve özgürlük
ler, ikincisi ise sosyal düzenin, kamu düzeninin sağlanmasıdır. Bir yasa bunlardan sadece birini esas 
alır, buna ağırlık verir öbürünü gözardı ederse, bundan en evvel zarar görecek olan şey, bizatihi hak 
ve özgürlüklerin kendisidir. Eğer, bir ülkede kamu düzeni tesis edilemiyorsa, orada sağlıklı işleyen 
bir kamu otoritesi yoksa, bunun kuralları belli değilse, hiç şüphesiz, Türkiye, geriye dönük pek çok 
tecrübeyle de yaşamıştır ki, bundan en evvel zarar gören, haklar ve özgürlüklerdir. 

Türkiye 1980 öncesinin sıkıntılarını yaşadı. Ben Yozgat'ta avukatlık yapıyordum, Ankara'da 
duruşmalara gelirdim. Anayasamızda seyahat hürriyeti vardı; ama, biz, Yozgatlılar olarak "66" 
plakayla Kızılay'a inemezdik. Anayasada kişilerin istedikleri yere gitme imkânı vardı, seyahat etme 
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özgürlüğü vardı; bir caddeden öbürüne geçmek mümkün değildi, bir kahvehaneden öbür tarafa git
mek mümkün değildi. Neden; sebebi ne olursa olsun, Türkiye'de kamu düzeniyle ilgili ciddî sıkın
tılar vardı, kamu otoritesi sarsılmıştı. 

O halde, biz, bir taraftan hak ve özgürlükleri koruyacağız; ama, öbür tarafta da kamu düzenini 
tesis etmemiz lazım; aksi halde, bu düzenin bozulmuş olması halinde, yasalar neyi yazarsa yazsın, 
en evvel, bundan, hak ve özgürlükler zarar görür. Bundan sonraki maddelerin değerlendirilmesi 
sırasında, arkadaşlarımızın, bu çerçevede, bu anlayış içerisinde bu tasarının hazırlandığını gör
meleri ya da en azından değerlendirmeleri bu açıdan yapmalarında fayda var. 

Bir başka husus, hak ve özgürlükler alanında meydana gelen gelişmelere paralel olarak, öbür 
tarafta, hem nüfusun artması, çarpık şehirleşme, suçların niteliğindeki farklılıklar, teknolojideki 
gelişme, yeni suç şekillerini ya da aynı suçların değişik imkânlarla, değişik vasıtalarla, değişik 
mekânlarda işlenmesine imkân doğurmuştur. Dolayısıyla, eski usul yasaları bu değişiklikleri kar
şılayamadığı için, parça parça değişiklikler yapılmak suretiyle, maalesef, sistem bütünlüğü de 
bozulduğu için, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasını yeni baştan ele alıp, bugünkü şekliyle ortaya 
koyma mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Şüphesiz, arkadaşlarımızın dile getirdiği bir hususa ben de katılıyorum. Keşke, önümüzde çok 
uzun zaman olsaydı. Bu Parlamento, zaman sıkıntısı çekiyor. Ben, şu kadar zamandır bu Parlamen
toda görev yapıyorum, hiçbir dönem, bugünkü Parlamento dönemi kadar çalışma temposu yüksek 
bir dönem yaşamamıştır. Neden; çünkü, Türkiye'nin, artık, kaybedecek zamanı yok. Kırk yılın çar
şambası, hepsi bir araya gelmiş toplanmış. Avrupa Birliği hedefi, 1963 anlaşmasından hesap eder
sek, tam kırkbir yıllık mazisi olan bir mücadele, Türkiye'nin varmak istediği bir nokta. Siz, geriye 
dönük, on sene evvel yapmanız gereken birkısım çalışmaları son iki yıla getirirseniz, bu Parlamen
to, ister istemez... Bugün, aslında, cuma günü; cumartesi günü, pazar günü bu Parlamentonun 
olağan çalışma günleri değildir; ama, ne yapalım ki, tarih, hepinizin omzuna, hepimizin omzuna, 
böylesine önemli, şerefli, ancak, sorumluluk taşıyarak çalışma yapmamızı gerektirecek bir zaman 
darlığını da getirip koymuştur. Keşke, önümüzde beş ay olsaydı, beş sene olabilseydi; belki, bugün 
zaman dardı, yeteri kadar tartışamadık gerekçesini ortadan kaldıracak bir imkâna da sahip olurduk. 

Dediğim gibi, bu tasarının Meclise şevki aşağı yukarı iki sene olmuştur. İki sene içerisinde bu 
Parlamento hiçbir şey yapmadı değil, gece yarılarına kadar çalıştı; ama, Türkiye'nin üstlendiği 
ulusal programın hedefleri yakalayabilmesi ve 17 Aralıkta -ki, hepimiz önemsiyoruz, Parlamento 
alarak önemsiyoruz, iktidar ve muhalefet olarak önemsiyoruz, millet olarak önemsiyoruz- buradan 
önemli bir tarihin alınabilmesi açısından yapmamız gereken işlerin süratle yapılması gerekiyor. Bu 
Parlamento bu sıkıntıyı çekiyor, Adalet Komisyonu da çekiyor, gece yarılarına kadar arkadaşlarımız 
çalıştı ve Hükümet olarak biz de çekiyoruz. Takdir edersiniz ki, bu Parlamentonun çıkardığı 
yasaların önemli bir kısmı, siyasî kriterlerle alakalıdır ve Adalet Bakanlığının sevk ettiği tasarılar
dır ve günlerce siz emek verip, bu tasarıları yasalaştırmaya gayret ettiniz. Onun için, aslında, belki, 
somut yasa açısından yasa tasarısı açısından yeteri kadar zaman bulunamamış olabilir; ama, Ceza 
Kanunu vesilesiyle de ifade ettim ki, bakınız, 32 defa Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda değişik
lik, ilgi duyanların gündemine gelmiştir. Bu tasarı, Meclise sevk edileli iki sene oldu. Bu tasan, 
Meclise sevk edilirken, çok değişik çevrelerin de, geriye dönük pek çok çalışmaları var. Demek ki, 
o dönemlerde de bunlar konuşulmuş; yani, işin açıkçası, bugün, müzakeresine başladığımız tasarıy
la ilgili olarak geriye dönük, konuşulmadık konu, söylenmedik söz, yazılmadık yazı da kalmamış
tır. Bütün mesele, bunları sentez yapmak suretiyle, bunlardan iyi bir yasa tasarısı ortaya çıkarmak 
ve bunu toplumun istifadesine sunmaktır. 

Bizim yapmak istediğimiz şey de, bu kısa süre içerisinde, olabildiğince, bunlardan istifade et
mek suretiyle, bir taraftan sosyal düzeni tesis edecek, öbür taraftan da hak ve özgürlükleri teminat 
altına alacak bir önemli düzenlemeyi gündeme getirmektir. 
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Bu tasarı hazırlanırken, aynen Ceza Kanununda olduğu gibi, bir başka hususa özel dikkat edil
miştir. Maalesef, hem Ceza Kanununda hem de bunda, bunlar temel yasa olmasına rağmen, özel 
yasalarda, pek çok özel usul hükümleri vardır. Ceza Kanunu dışında, nasıl, ceza hükmü içeren özel 
yasalar var, bu alanda bütünlük bozulmuş ise de, Usul Yasasıyla ilgili olarak da özel yasalarda usul 
hükümleri vardı. Bu da, uygulamada sıkıntılar çıkarıyor, farklılıklar meydana getiriyordu. Bu 
yapılan düzenlemelerle, olabildiğince, başta 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele 
Kanunu dahil olmak üzere, daha evvel Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili birkısım yasalarda ve 
benzeri yasalardaki özel usul hükümleri de dahil olmak üzere, olabildiğince bunlardan ayıklama 
yapılmış, mümkünse, bu alandaki bütün usul hükümlerinin, bu konuştuğumuz temel yasa içerisin
de yer almasına, buraya dere edilmesine de azamî gayret sarf edilmiştir. Bu da, ileride, meseleye bir 
bütünlük açısından bakılmasına imkân verecektir, fırsat verecektir. 

Şüphesiz, getirdiğimiz bu yasanın en mükemmel yasa olduğunu söyleme imkânımız hiçbir 
zaman olmaz. Hukuk hayatı, dinamik bir hayattır; her gün değişiyor, her sene değişiyor, devamlı 
değişiyor. Bu değişiklikleri olabildiğince uzunca süre karşılayabilecek ilkeleri, sistemleri buraya 
getirmeye; öbür taraftan, suçla mücadelede olabildiğince, delilden sanığa gitmeyi mümkün kılacak 
bir felsefî değişikliği getirmeye; ama, öbür tarafta da, arkasından çıkaracağımız yasayla, maalesef, 
bugün Türkiye'de etkinliği kalmamış olan cezada caydırıcılığı öne çıkarmak suretiyle, Türkiye'de, 
gerçekten, hukuku egemen kılmaya, insanların daha özgür bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerine 
imkân verecek bir anlayışla bu tasarıyı huzurlarınıza getirmiş oluyoruz. 

Şüphesiz, maddelerin görüşülmesi sırasında ihtiyaç hâsıl oldukça daha neleri getirmeye çalış
tık; mevcut yürürlükteki yasadan farklı, çok çağdaş, çok yeni, günün ihtiyaçlarına cevap verecek 
yeni kurumlar da getirilmiştir; çünkü, bugünkü hukuk sistemimiz içerisinde, bir insan ya tutuklanır 
ya serbest bırakılır; üçüncü bir ihtimal söz konusu değil. 

Adlî kontrol sistemini getirmek gibi, çağdaş hukuk dünyasında itibar gören bazı kurumlan da 
buraya olabildiğince yerleştirmeye ve uygulamaya sokmaya çalıştık. 

Ümit ediyorum ki, bu ikinci yasanın çıkmasıyla birlikte önemli bir boşluğu dolduracağız; ar
kasından da elbirliğiyle infaz yasasını çıkarmak suretiyle ceza hukuku alanındaki en çağdaş düzen
lemeyi 22 nci Dönem Parlamentosu Türk Milletine armağan edecektir. 

Ben, şimdiden, katkılarınıza, göstereceğiniz ilgiye peşinen teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU TASARISI 
BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam ve Tanımlar 
Kanunun kapsamı 
MADDE 1. - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu 

sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili 
Sayın Muzaffer Külcü; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Muzaffer Bey, şahsen de konuşma istemişsiniz; ikisinin süresini birleştirmek ister misiniz? 
MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Sayın Başkan, gerekirse, kişisel konuşma süresini de 

kullanacağım. 
BAŞKAN - Peki. 
AK PARTİ GRUBU ADINA MUZAFFER KÜLCÜ (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde 
AK Parti Grubunun görüşlerini ifade etmek için söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve 
şahsım adına Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, iki yıldır, iktidarı ve muhalefetiyle, birçok tasarıyı, burada, bir uzlaşı 
içerisinde görüşerek kanunlaştırdık. Yaptığımız bu çalışmalar, aziz milletimizin çok uzun zamandan 
beri beklediği; ama, gerçekleştirilmesi, kanunlaştırılması bir türlü mümkün olmamış çalışmalardır 
ve bütün konuşmacı arkadaşlarımızın söylediklerine, gerek eleştiri anlamında gerekse katkı an
lamında söylenilen bütün sözlere katılmakla birlikte, yaptığımız işler, düzenlediği alanın her birisin
de, âdeta, milat olmuştur. 

Bugün, burada çalışmalarını yaptığımız Ceza Muhakemeleri Kanunu Tasarısı da, inşallah, 
yürürlüğe girdiğinde, kendi alanında böyle bir nitelik arz edecektir. 

Değerli arkadaşlar, bu çalışmaları yaparken, elbette, Avrupa birliği müktesebatına uyum diye 
bir hedefimiz var. Zaman zaman, hazırlanacak olan rapor dolayısıyla, sıkıntı yaşadığımız, bazı 
konuları hızlıca görüşmek ve kanunlaştırmak gibi bir mecburiyeti yaşadığımız da oluyor; ama, bu 
değişiklikleri yaparken, bu yasaları burada hazırlıyorken, kabul ediyorken, inanıyorum ki, ben, ik
tidarıyla da muhalefetiyle de her zaman bir konuda hemfikir olduk; bu da, artık, üçüncü binyıla gir
diğimiz bir dönemde bu temel hak ve hürriyetleri, yetmiş milyonuyla bizim milletimizin hak et
tiğidir. Önümüzde bir Avrupa Birliği hedefi olmasa bile, bizim, bunları, acil bir şekilde, süratle 
yapıp bitirmemiz gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, peşpeşe değiştirdiğimiz bu temel kanunların tamamına yakını, cum
huriyetin ilanıyla birlikte, Batı hukukunun kabulüyle birlikte, çoğu da tercüme yoluyla, 
hukukumuza kazandırılmış ve birçoğu, hem o gün için hem bugün için bizim insanımızı esas 
itibariyle tarif etmeyen, zaman içerisinde yaşanan değişikliklere paralel olarak, bu kanunlar sosyal 
hayata uyum sağlayamamış ve bugün, hepsi, karşımızda, peşi peşine değiştirilmesi gereken bir 
zaruret içerisinde durmaktadır. 

Toplumun önünü tıkayan, temel hak ve özgürlükleri olabildiğince kısıtlamış, âdeta, devleti mil
letten koruyan bir mantık içerisinde olan bu durumu, bu yapıyı kırıp, insanların daha özgür inan
dığı, daha özgür düşündüğü, daha özgür yaşadığı bir toplumsal yapıyı hep birlikte inşa edeceğiz ve 
bu süreci başlattık, birlikte de yürütmeye devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, eylül ayı içerisinde Türk Ceza Kanununu değiştirdik, gerek Türk Ceza 
Kanununda gerekse iki yıllık süre içerisinde birçok özel kanunda yaptığımız değişikliklerle ve şim
di de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısıyla, bireyi hukukun merkezine koyduk. Bireyin 
hukukun merkezine koyduk. Bireyin hukukunu her şeyin önüne aldığımız bir sistemi inşa ediyoruz. 
Bu, modern dünyanın her tarafında böyledir. Artık, insan hakları, çağımızın en önemli değerlerin
den birisi haline gelmiştir ve bu insan hakları, temel hak ve hürriyetler, gerek uluslararası yargı 
tarafından gerekse ulusal yargı tarafından güvence altına alınmıştır ve tabiî ki, esas olan, aslolan, bu 
düzenlemelerin hukuk metinleri içerisine girmesi değil, bunların geniş bir uygulama alanına kavuş
turulması, bir etkin güvence sistemine ulaştırılmış olmasıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, iki yıllık döneme geriye dönüp baktığımızda, iktidar ve muhalefet 
olarak, ben, 22 nci Dönem Parlamentosunun, temel hak ve özgürlükler anlamında, üzerine düşeni 
yaptığını ve bu konuda iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum ve bu, sadece benim fikrim olarak da 
ifade edilmiş bir konu değildir; hem içeride hem de Avaıpa Birliği nezdinde yaptığımız çalışmalar 
büyük bir takdirle takip edilmektedir; hatta, o kadar ki, Avaıpa Birliği çevrelerinde, bizim iki yılda 
yaşadığımız bu değişiklik, bu hızlı süreci nasıl oluşturduğumuz onların bile kafasını karıştırır 
durumdadır; çünkü, onlar da, yıllarca, Türkiye'de, çok söz söyleyen "seçmene selam, yola devam" 
diyen bir mantıkla siyaset yapıldığını görmüşler, ona alışmışlar ve 22 nci Dönem Parlamentosun
dan da onu beklemişlerdir; ama, biz, bu konuda üzerimize düşen her şeyi yaptık ve bulunduğumuz 
noktayla, onurla, gururla iftihar edebiliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bir köklü değişiklikten, bir reformdan bahsediyoruz. Hiçbir yerde sancısız 
bir doğumun olduğu görülmemiştir; eğer, köklü değişiklikler varsa, orada, mutlaka, eleştiri olacak
tır ve o geniş değişim içerisinde, mutlaka, eksik yapılan, yanlış yapılan işler olacaktır. Üzerine ne 
kadar titrersek titreyelim, ne kadar çalışırsak çalışalım, yine, eksik kalan bir yanı mutlaka olacaktır. 

Hele, bu değişiklikler ceza hukuku alanıyla ilgili olursa, yani, Türk Ceza Kanunu gibi, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi, Ceza İnfaz Kanunu gibi, yaşlısıyla genciyle, fakiriyle zenginiy
le, amiriyle memuruyla toplumun bütün toplumsal kesimlerini ilgilendiren bir temel yasa ise, bu 
eleştirilerin olması kaçınılmazdır ve söylediğim gibi, ne kadar üzerinde uzun süreli çalışırsak 
çalışalım, yine, bu eksikler olmaya devam edecektir. 

Az önce, Sayın Bakanımız da ifade ettiler. Keşke, biz, bugün, 22 nci Dönem Parlamentosu olarak, 
peşpeşe bu değişiklikleri yapmak zorunda olmasaydık. Zamanında, günü geldiğinde bu değişiklikler 
yapılmış olsaydı da, biz de, bugün, tasarılar üzerinde daha uzun tartışarak, daha uzun çalışarak tasardan 
kanunlaştırma imkânına sahip olsaydık. Ama, az önce Bekir Bey ifade etti; elli yıldır bu ülkenin gün
deminde olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun değişikliği ancak bu Parlamentoya nasip olmuş
tur; Türk Ceza Kanunu da yıllardır tartışılmasına rağmen bu Parlamentoya nasip olmuştur. 

Bir sayın milletvekilimiz, eleştiri adına dedi ki: "Meclise hiç gelmemiş, elli yıldır bu Parlamentoda 
gelip gelip gidenler var." Söyledikten sonra, acaba cevap verilir mi diye beklemeden dışarıya çıkmış 
beyefendi arkadaşımız. Keşke, önceden yapılsaydı, önceden yapılsaydı da, biz, bugün, Meclis tarihinin 
hiç tanık olmadığı bir yoğunlukla, bu tartışmaları, bu çalışmaları yapmak zorunda olmasaydık. 

Değerli arkadaşlarım, Anamuhalefet Partimizin de, aceleye getirilmiş bir yasa tasarısı olduğu, 
panik tasarısı olduğu yönünde eleştirileri vardır; ama, vakti çok iyi kullanmak gibi bir mecburiyetimiz 
var. Hukukçu olan arkadaşlarım uzunca bir zamandan beri biliyorlar, hukukçu olmayan arkadaşlanm 
da parlamenter olarak çalışmaya başlayınca gördüler ki, yasa tasarılarının hazırlanmasında çok uzun 
sürelerin geçmesi, ne yazık ki, onlann çok olgun, sosyal yaşamda çok faydalı olacak, hukuk alanında 
çok faydalı olacak tasarılar olduğu anlamına gelmiyor. Öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum; Sulhi 
Dönmezer Hoca, Türk Ceza Kanunuyla ilgili hemen her hafta Ankara'ya gelirdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sürenizi uzatalım mı, 10 dakikayı dahil edelim mi? 
MUZAFFER KÜLCÜ (Devamla) - Lütfen Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Buyurun. 
MUZAFFER KÜLCÜ (Devamla) - Ama, gelinen nokta o olmuştur ki, yapılan bütün çalış

malar, harcanan bütün emekler bir tarafa bırakılmış ve bugünün ihtiyaçları neyse, bugünün gerek
leri neyse ona göre bir Türk Ceza Kanunu hazırlanmıştır. Aynı şey bu tasarı için de söz konusu; 
eğer, biz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısını bugün gündeme getirip de bir yıl sonra 
Genel Kurula getirseydik, emin olun, bundan çok daha uzun bir mesafe kat etmiş olmayacaktık. 

- 1 2 8 -



T.B.M.M. B : 26 3 . 12 . 2004 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, zamanı iyi kullanmak zorundayız. "3 Kasımdan sonra hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak" diye sizin de, bizim de meydanlarda verdiğimiz söze, Parlamento çalışmaları da 
dahildir ve bunu da çok güzel bir örnek olarak ortaya koyduğumuza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir konu da, AK Parti milletvekillerinin, komisyon çalışmalarında, polis 
devleti ile hukuk devletini karıştırdıkları iddiasıdır. Değerli arkadaşlar, bu isnat, en fazla AK Parti 
milletvekillerini üzer; çünkü, biz, bu tür uygulamaların, yani hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin 
hukukunun tesis olunduğu belli bir dönemde bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödedik. Sayın 
Genel Başkanımız ve Başbakanımız, okuduğu şiir yüzünden siyasî yasaklı haline getirildi. Mah
kemenin kararını tartışmıyorum; ama, cezasını çekip, yasal süresi dolduktan sonra sicilden terkin 
için başvurması üzerine, yerel mahkemenin verdiği kararı, usulde böyle bir yöntem de olmadığı hal
de, Yargıtay Başsavcısı telefonla Ankara'ya isteyip, yine, usulde olmadığı bir şekilde bozarak, 
seçimlere girmesinin önüne geçmişlerdir. İşte, polis devleti budur ve bunun bedelini, en ağır şekil
de, AK Parti olarak biz ödemişizdir. Onun için, bu iddiayı kabul etmiyoruz; zaten, komisyon çalış
masında vermeye çalıştığımız, sizin tekliflerinize, önergelerinize vermeye çalıştığımız katkıyla da, 
böyle bir düşünce içerisinde olamayacağımızı ifade ettiğimizi, ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Türkiye'yi, bir hukuk devleti yapmaya çalışıyoruz. Yine altını 
çiziyorum, iktidarıyla muhalefetiyle birlikte yapıyoruz; ama, adaletini hiç kimsenin tartışmadığı bir 
ülke haline gelmeden de, hukuk devleti olduğumuzu söyleyebilmemiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun kaynak kanunu olan 
Alman Usul Kanununda, 1960 yılından beri, çok değişiklik yapılmıştır ve bizim kanunumuz buna 
uyum sağlayamamıştır. Şimdi, Alman Usul Kanununu tamamen Türkçeye çevirerek inceledik, 
Fransız Usul Kanununun tamamına yakınını Türkçeye çevirerek inceledik, İtalyan sistemini in
celedik, common law sistemini inceledik; yetmedi, uluslararası 5 enstitü tarafından yapılan sempoz
yumlardaki raporları inceledik ve mukayeseli bir çalışmayla, Askeri Yargıtayımızın ve Yar-
gıtayımızın yerleşik kararlarını da dikkate alarak bu tasarıyı önünüze getirdik. İnanıyorum ki, çok 
daha demokratik, özgürlüklerin çok daha güvence altına alındığı, zarurî halin olmadığı, gecikmesin
de sakınca bulunan halin olmadığı durumlarda, özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Ceza Muhakemesi 
Kanunu Tasarısını birlikte hazırlayarak takdirlerinize sunduk. 

Daha özgürlükçüdür, bireyin hürriyetini daha esas almıştır, adil yargılamayı temel karakter olarak 
bünyesinde barındırmaktadır ve bu yapılırken bir taraftan da hukukun evrensel ilkelerine, temel il
kelerine dikkat edilmiştir ve o temel kavramların zedelenmemesi için azamî gayret gösterilmiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Külcü, toparlayın lütfen. 
MUZAFFER KÜLCÜ (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Bu amacı sağlayabilmek için, bir temel kanunun hazırlanması için yapılması gereken çalışma 
ne ise onu yapmaya gayret gösterdik. İnanıyorum ki, bu tasarının kabulüyle birlikte, milletimiz, 
devletiyle daha fazla kucaklaşacak, hürriyetlerini daha güvence altında görecek, kendisini daha öz
gür hissedecek, daha özgür düşünecek, daha özgür yaşayacaktır. 

Bu duygularla, tasarının hayırlı olmasını ve kanunumuzun kabul edilmesiyle birlikte hukuk 
dünyamıza ve bütün Türkiyemize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanımlar 
MADDE 2. - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi 

altında bulunan kişiyi, 
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, 
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil 

eden avukatı, 
Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evreyi, 
Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 
İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma 

konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma 

konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, mad

dî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, 
Suçüstü: 
1. İşlenmekte olan suçu, 
2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya 

başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, 
3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu, 
Toplu suç: Aralannda iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu, 
Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla 

verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şart
la salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, 

İfade eder. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Çorum Milletvekili Sayın 

Feridun Ayvazoğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN AYVAZOĞLU (Çorum) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; görüşülmekte olan 698 sıra sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısına ilişkin ol
mak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, burada, bu yasa tasarısına ilişkin olmak üzere sunulan görüşlerden şu anlam çıkıyor: 
Bizler, Türkiye Cumhuriyeti Yüce Meclisi üyeleri olarak, bugüne kadar önümüze getirilen 
tasarıların temeline baktığımızda, hemen hemen hepsinde bir Avrupa Birliği takıntısı olduğunu 
görüyoruz. Elbette, Avrupa Birliği yoluna girmek için, ulusça hepimizin umutla beklemiş olduğu ve 
ulusun, bu yön göstermesi doğrultusunda -partili partisiz, hangi partiden olursa olsun- milletin 
vekilleri olarak, bizler de, ulusun gösterdiği yolu takip edeceksek, Avrupa Birliği yolundaki bu 
uyuma oybirliğiyle karar vereceğiz, bu hususta yapılması gereken bütün eylemleri, bütün yasal 
çalışmaları destekleyeceğiz. Böyle bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. 
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Bu yasanın adı, tasan şeklinde sunulan yasanın adı, ceza yargılama hukukunun gerçekten temel 
bir yasası olan Ceza Yargılama Kanunu Tasarısıdır. Konuşmalardan ve tarihten sabit olduğu üzere, 
mevcut yasanın kabul edilmesi, 1929 yılından bugüne kadar uygulanagelen ve olabildiğince de ihtiyaç 
hâsıl oldukça değişikliğe uğrayan böyle bir yasanın, Türk toplumunun yapısı, temel taşı olan ve bütün 
insanları ilgilendiren, kamu hukukunun bir parçası olan, Türk Ceza Kanununun kabulünden sonra 
görüşülmesi ve bu şekilde huzura getirilmesi kadar doğal bir şey olamazdı. Meclise getirilmesini, biz
ler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, hepimiz olağan karşıladık, olması gerekir diye karşıladık. 

1929 yılından bugüne kadar uygulanan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, elbet
te çok çeşitli ihtiyaçlara cevap vermekten uzak kalmaya başlamıştı. Bunun da ötesinde, hepimizin 
dilinden düşürmediği insan temel hak ve özgürlüklerini, bütün temel kanunlarda, Anayasamızda, 
Türk Ceza Kanununda ve yargılama ceza hukukunda yer alan bir sistemi ve bu hak ve özgürlükleri 
nasıl olur da daha geniş bir anlatımla, daha geniş bir uygulama alanıyla gündeme getirip uygulama 
imkânına kavuşturabiliriz; hepimizin derdi buydu. Bu derdimizi, milletimizin yaşamış olduğu belli 
sıkıntıları, Ceza Kanunu gibi veya usul kanunları gibi kanunlarla keşke giderebilsek diye düşün
düğümüzde, elbette bu yasalara karşı çıkmamız da mümkün değildir. Dizi yasalar adı altında, 
önümüzdeki günlerde, ceza hukuku alanındaki eksikliğin giderilmesi gereken bir noktada, ceza in
faz ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yasa tasarısı da -sizlere bilgi sunmak açısından- pazartesi 
günü Adalet Komisyonumuza gelmiştir ve görüşülecektir. 

Bu doğrultuda olmak üzere, tasarının 2 nci maddesinde belirtilen tanımlarda, gerçekten, ön
ceki, daha doğrusu şu anda uygulanmakta olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki tanımlara 
göre birhayli değişiklik söz konusudur. Örneğin, 2 nci maddede yer alan şüphelinin tarifi netliğe 
kavuşturulmuş, sanığın tarifi netliğe kavuşturulmuştur. Anayasamızın 38 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan hükme paralel olarak "Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün 
kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi" denilmek suretiyle, net bir tarif ortaya 
konulmuştur. Dahası, müdafi ve vekilin tanımı, soruşturma ve kovuşturmanın tanımı, önceki yasaya 
göre daha net bir hale getirilmiş bulunmaktadır. Devamında "sorgu"dan tutalım "malen sorumlu" 
tanımına kadar, "suçüstü" tarifine "toplu suç" tanımına "disiplin hapsi" tanımına "ağır cezalı işler" 
tanımına kadar yapılan bu tanımların, gerçekten, uygulanmakta olan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunundaki tanımlara göre daha sade ve sistematik olduğunu da bildirmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, elbette, bu tasarıda kanunun adının kısaltılması, daha önceki "Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu" şeklindeki adın "Ceza Muhakemesi Kanunu" şeklinde kısaltılması 
olumludur. 

Yine, az önce saydığımız sistematik ve dil açısından, hiç olmazsa, biraz daha sadeleştirilmiş ol
ması da olumlu bir noktadır; ancak, her ne kadar "muhakeme" ile "yargılama" birbirini karşılamıyor 
diye "muhakeme" tabiri getirildiyse de, bizim görüşümüz, gerçekten "yargılama" tabirinin "muhakeme" 
tabirini karşıladığı yönünde idi. Bu noktada, Türk Dil Kurumunca -açıklamalarında olsun, sözlüklerin
de olsun- bu tabirlerin birbirini karşıladığının belirtildiğini de sizlere sunmak istiyorum. 

Bunlar, önümüzdeki tasarının olumlu yönleri. Olumsuz yönleri, bizden önce grup adına 
konuşan Sayın Işık tarafından dile getirildi. Bunları tekrar ederek sizlerin vaktini almak is
temiyoruz; ancak, gerçekten, bizlerin, burada, milletvekilleri olarak, grup olarak birbirini ikna et
mesi önemli değildir değerli arkadaşlarım. Önemli olan, halkımızın, milletimizin, bizler tarafından 
ikna edilmiş olmasıdır. Eğer böyle bir tasarı için, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluş
ları, hukukun gerçekten üst düzeydeki kuruluşları, Barolar Birliği tarafından "aceleyle getirilmiş" 
şeklinde birtakım şüpheler ve iddialar var ise budur önemli olan. Eğer biz, Meclis olarak, iktidar
daki AKP olarak, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bunu, milletimize ve kamuoyuna 
anlatamadıysak, aktaramadıysak, önemli olan, buradaki aceleciliğin, kamuoyu tarafından da bu 
şekilde algılandığı ve görüldüğüdür. Yoksa, bizlerin, burada, AKP'li milletvekilleri olarak, Cum
huriyet Halk Partili milletvekilleri olarak birbirimizi ikna etmemiz çok kolay olabilir. 
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Biz, aylarca, Adalet Komisyonunda, altkomisyonda görev yaptık, bu tasarıları getirdik. Daha 
önce yasalaştırdığımız Türk Ceza Kanunu, on ay, hatta bir yıla yakın süre içerisinde altkomisyon ve 
Adalet Komisyonunda görüşüldü ve sonra kanunlaştı; ama, bakıyoruz ki, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu adı altında olmasa da, Ceza Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı -gerçekten, 
kamuoyunca da haklı biçimde eleştirildiği gibi- çok aceleci bir halde huzurumuza getirilmiş oluyor. 
Bizler, bunu, hukukçu olarak aceleci görmüş olmayabiliriz; ama, önemli olan, az önce dediğimiz 
gibi, kamuoyunun vicdanlarında "aceleyle, panik içerisinde getirilmiş" kuşkusunun kamuoyuna 
yerleştirilmesi ve bu şekilde vicdanlarda kalmasıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Lütfen toparlayın. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, biz, burada yasa tasarısını 

görüşürken, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi için olumlu destek vermiş 
değiliz. Adalet ve Kalkınma Partisi de Cumhuriyet Halk Partisinin gönlünü alalım diye bu tür 
yasaları bize getirmiş değil. Elbette ki, kamuoyunun göstermiş olduğu, kamuoyunun duymuş ol
duğu ihtiyaçlar doğrultusunda getirilen yasa tasarılarının da bu şekilde Mecliste görüşülüp, 
kamuoyunun vicdanlarını rahatlatacak şekilde çıkarılmasında büyük fayda olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, topluma karşı sorumluluk anlayışıyla, bu dizi yasaların AB'ye uyum 
yasaları adı altında, artık, söylenilmesinden gerçekten bizler rahatsız olmaya başladık. Bundan top
lumumuz da rahatsız olmaya başladı; ama, eğer, AB'ye girmek için bu tür yasaların bir an önce 
çıkarılması için elimizden geleni yapmamız gerekirse, toplumun beklentisi, kamuoyunun beklentisi 
bu ise bizler yapmaya hazırız, elbette bu katkıyı vereceğiz. Bu yönde getirilen tasarılara "AB yolun
da... Aman ha, aman engel olunmasın" şeklindeki toplumun beklentisine, Cumhuriyet Halk Par
tililer olarak bizlerin vereceği bir ihtiyaç cevabıdır, katkımızı yapacağız; ancak, eksiklikleri de, mut
laka, maddeler görüşülürken, değerli Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım veya diğer milletvekili 
arkadaşlarım da sizlere sunacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu sorumluluk anlayışı içerisinde, elbette, bizlerin feda 
etmemesi gereken değerler vardır. Eğer, egemenliğimizin birkısım parçasını feda edebildiğimiz 
doğrultusunda toplumda endişeler varsa, burada düşünmemiz gerekir. Eğer, bizler, ulusal davamız 
dediğimiz Kıbrıs davasında AB yolunda ödün vermek gibi bir duruş göstereceksek, burada oturup 
düşünmemiz gerekir. Bu tür ödünleri vermemek için, Ermeni soykırım karan bir ülke parlamentosu 
tarafından çıkarılıyorsa, bunun karşısında, AKP Hükümeti olarak, gerçekten, yüksek sesle, ulusça 
duramıyorsak burada da düşünmemiz gerekir. Eğer, Lozan'ı deldirmek istemiyorsak, eğer ulusal 
davamız Kıbrıs'tan ödün vermek istemiyorsak, hiçbir zaman için kabul etmediğimiz, bizlere yakış
mayan Ermeni soykırımına hayır diye yüksek sesle bağırmak zorundaysak, bunları da AB yolunda 
feda etmeyelim. Egemenliğimizi ve özgürce yaşamak isteyen, bağımsız bir şekilde yaşamak isteyen 
Kıbrıs'ı da hiçbir şekilde feda etmeyeceğimizi, edemeyeceğimizi yüksek sesle bağıralım. 

Sayın Başkanım, iki hususa cevap verip, daha sonra konuşmamı bitireceğim. Bunlardan bir 
tanesi, çok değerli milletvekili arkadaşım Bekir Bozdağ bir konuşmasında -hep birlikte çalıştık 
gerek Türk Ceza Kanunu çalışmalarında gerekse bu yasa tasarısı çalışmalarında; kendisinin de, şah
sen, sevdiğim bir arkadaşım olduğunu bildirmekten dolayı gerçekten mutluluğumu ifade ediyorum; 
ancak,şunu kabul edemedim- insan hak ve özgürlüklerinde -bazı maddelerle ilgili görüşmelerinde 
ve konuşmalarında- Cumhuriyet Halk Partili üyeler tarafından, maalesef, geri adım atılmak suretiy
le daha da geriye düşülmesi ve insan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması anlamındaki maddelere 
Cumhuriyet Halk Partisinin destek verdiği şeklinde bir ifade kullandı. Kesinlikle böyle bir ifadeyi 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak kabul etmemiz mümkün değildir. 
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Bunun devamında, Sayın Bekir Bozdağ ve çok sevgili arkadaşım, meslektaşım Çorum Millet
vekilimiz Sayın Külcü'nün değindiği hususu da -bir kez daha hafızalarımızı yoklamamız açısından, 
unutkan olmamamız açısından- şu şekilde cevaplamak istiyorum: Eğer, bizler, özgürlükleri kısıt
layan, özgürlüklerden yana olmayan bir Cumhuriyet Halk Partisi olsaydık, Sayın Başbakan Er
doğan'la ilgili Anayasa değişikliğine Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet oyu vermezdik; belki de, 
şu anda, Sayın Başbakan, huzurunuzda Başbakan olamayacaktı, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı 
olamayacaktı. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın hatip, toparlayın lütfen. 
FERİDUN AYVAZOĞLU (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk 

Partisi olarak, önümüzde bulunan bu tasanyı, hiçbir şekilde, toplumun çıkarlan doğrultusunun aksine 
engelleyeceğimiz anlamı çıkmasın diyorum. Atılacak adımlara, toplumun beklentisinin öncüsü ve ön
deri olan her adıma Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizlerin de destek vereceğini bildiriyorum; bu 
duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.43 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 16.54 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

698 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet yerinde. 
2 nci madde üzerinde, şahsı adına, Niğde Milletvekili Sayın Orhan Eraslan; buyurun. (CHP 

sıralarından alkışlar) 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; 2 nci madde üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, 2 nci madde, tanımlar maddesidir. Bu yasanın oluşmasında emeği çok 
geçen bir insan neden tanımlar maddesinde söz aldı, bunun ne önemi vardır diye sorarsanız; bunu 
açıklamak istiyorum. 

2 nci maddede, hükümetin teklif ettiği metinde "gecikmesinde sakınca bulunan hal" deyimi, der
hal işlem yapılmadığı takdirde, suçun, delil, iz, eser ve emarelerinin ortadan kaybolması olasılığının or
taya çıkması hali olarak tanımlanıyordu. Bu tanım, merhum Sulhi Dönmezer başkanlığındaki komis
yon tarafından hazırlanan tanım, doğrusu, gecikmesinde sakınca bulunan hali de tanımlıyordu, yeterli 
bir tanımdı. Her ne hikmetse, bu tanım, komisyon görüşmeleri sırasında çıkarıldı. 

Değerli arkadaşlarım, ben buna karşı çıktım; çünkü, ileride göreceksiniz ki, bu tasarıda belki 
50 maddede, belki 60 maddede gecikmesinde sakınca bulunan hal diye, hâkimin, savcının yetkisini 
direkt kolluğa veren hükümler vardır. İşte, demokratlık, demokrasi buradadır, ince ayrıntılardadır. 
İstisna için düzenlenen bir hükmün genel kural haline gelmesi işten bile değildir. Bu maddede böy
le bir tanıma ihtiyaç vardır. Bu, adil yargılanmanın da gereğidir; soruşturmanın selametle, hukuk 
çevrelerince yapılmasının da gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, elimde komisyon tutanakları var. Bu konuyu komisyonda dile getirdim, 
üç defa söz aldım, hatta Sayın Adalet Komisyonu Başkanımın da sabrını taşırmış olacağım; yani, 
üçüncü sözü de biraz "çok oluyor" anlamına gelen bir tavırla verdi; ısrarcı oldum; gecikmesinde 
sakınca bulunan hali tanımlayalım... Bu tasarıda gecikmesinde sakınca bulunan hal kavramı -ileride 
göreceksiniz- 50 maddede var arkadaşlar. Eğer bu tanımı dört köşeli olarak tanımlamazsanız; bunu, 
kolluk istediği gibi tanımlayacaktır. Gecikmesinde sakınca bulunan hal gördüm, savcı devredışı kal
dı; gecikmesinde sakınca bulunan hal gördüm. Hâkim devredışı kaldı; yani, istisna için koy
duğunuz bir şeyin genel kural haline gelmesi işten bile değildir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu konuda duyarlılığınızı harekete geçirmek için söz almış bulunuyorum. 
Değerli arkadaşım Bekir Bozdağ "burada antidemokratik hükümler varsa, o da CHP'liler sayesin
dedir" dedi. Bu, bu tasarıdaki bütün antidemokratik hükümlerin hepsinden daha ağırdır. Gecikmesin
de sakınca bulunan hal tanımının olmaması hepsinden daha ağır bir haldir; çünkü, bu kavram en az 
50 maddede vardır. Ne idüğü belli değil. Kanun metninde içeriğini tanımlamadığınız için, içeriğini 
herkes kendince yorumlayabilecektir. Nedir bu; delillerin gecikmesi halinde delillerin kararacağı en
dişesi. Bunu, burada tanımlamalıyız değerli arkadaşlarım; tanımlamazsak, bu, keyfî uygulamalara 
neden olabilir, adil yargılama konusunda Türkiye sıkıntılar yaşayabilir. Tabiî Sayın Bozdağ'ın, ağzın
dan çıkanı kulağı duymuyor ya da bu işin felsefesini kavrayamadı. 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sataşma var Sayın Başkan. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Sataşmaya cevap veriyorum. İzin verin de cevap vereyim. 
Bazı şeyler, çok demokratik zannettiğiniz anda demokratik olmaz. Demokrasi demekle, hak 

demekle, adalet demekle her zaman hak, adalet olmaz; onu tecelli ettirebilmek, böyle, çok küçük, 
masum zannettiğiniz kimi kavramları doğru ve yerli yerinde tanımlamakla olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu duyarlılığınızı tahrik etmek için, bu duyarlılığınızı harekete geçirmek 
için söylüyorum; gecikmesinde sakınca bulunan hal tanımı hükümet tasarısında vardı ve tanım doğ
ru bir tanımdı, gerekçe de doğru bir gerekçeydi. 50 kadar maddede yer alan, yollama yapılan bir 
şeyin tanımının olmaması yasada eksikliktir. Keyfi uygulamaya yol açacağını düşünüyorum; bu en
dişemi belirtiyor ve duyarlılığınızı harekete geçirmek istiyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Annç'ın 

resmî konuğu olarak ülkemizi ziyaret etmekte olan Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell 
Fontelles, şu anda Meclisimizi onurlandırmışlardır; kendilerine Yüce Meclisimiz adına hoş geldiniz 
diyorum. 

Alınan karar gereğince, Sayın Borrell Fontelles'i, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet 
ediyorum. 

Buyurun Sayın Borrell Fontelles. (Alkışlar) 
V . - SÖYLEVLER 

/. - Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrell Fontelles'in, Türkiye'nin Avrupa Bir
liğine adaylığı ile Türkiye'nin Avrupa ve bölge için önemine ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması 

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI JOSEP BORRELL FONTELLES - Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, bayanlar, baylar; benim için bugün sizlerle beraber olmak ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sizlere hitap etmek büyük bir ayrıcalık ve büyük bir onur. Bu sebepten ötürü, siz
lere öncelikle davetiniz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz; ama, birbirimizi olduğundan daha iyi tanımamız gerek
tiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllar içerisinde birçok toplantıda birlikte çalıştık. Bu toplantılar 
arasında AGİT, Avrupa Konseyi ve Anayasal Konvansiyonda hep birlikteydik, beraber çalıştık ve 
Türk gözlemcilerle burada beraber faaliyetlerimiz gerçekleşti. 

Sayın Başkan, Avrupa'nın, çeşitli değerlerin buluştuğu kendine has bir coğrafya olduğu söy
lenir; ama, bu coğrafya neden ibarettir; başka bir deyişle Avrupa'nın sınırları nerede başlar, nerede 
biter? Bu soruya bir cevap bulmaya çalışırken, Türkiye, bu tartışmaların ortasında bir odak noktası 
haline gelmiştir; çok önemli kararların odağında bulunmaktadır. 

Önümüzdeki günlerde bu tartışmalar daha da hararetlenecekken, bugün, sizlere, duygusallıktan 
uzak; ama, onun yerine daha akılcı bir şekilde hitap etmek ve böyle bir konuşma yapmak istiyorum. 
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Türkiye'ye "evet" demek ya da "hayır" demek, Avrupa Birliğinin üyesi olarak söylüyorum, çok 
büyük bir tarihî sorumluluğu içerir. Türkiye'yle ya da Türkiyesiz Avrupa Birliği, tabiat itibariyle çok 
farklı olacaktır. Aynı bağlamda, Türkiye ve de şüphesiz dünya da eskisi gibi olmayacaktır. 

Başlamak için şunu söyleyeyim: Türkiye, çoktan aday olmuş bir ülke ve adaylığı, beş yıl önce 
onaylandı. Bu beş yıl içerisinde, Meclisiniz, anayasal ve yasal reformları, tarihte eşi benzeri görül
memiş bir hızla gerçekleştirdi; hem bu ülkenin hem de diğer adaylık statüsüne kavuşmuş olan ül
kelerin tarihinde görülmemiş ölçüde büyük bir reform hareketi başlatıldı. 

Bu temel üzerine inşa edilerek, fikirleri doğrultusunda, Avrupa Komisyonu, geçen ekim ayın
da, Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştur. Bu tarihten itibaren, 
Türkiye, Avrupa'da, bütün basın kuruluşlarında, en aşağı 100 makaleyle işlenerek, basının ve top
lumların odak ilgi noktası olmuştur ve tabiatıyla Avrupa Parlamentosu da bu tartışmalardan uzak 
duramaz. Türkiye'nin muhtemel üyeliği, Avrupa halkları arasında, hem hayret hem arzu hem de 
merak yaratmaktadır, takdir edersiniz ki. 

14 Aralıkta, Avrupa Parlamentosu, müzakerelerin başlatılmasına ilişkin fikrini beyan edecek 
ve bundan üç gün sonra da, Konsey bu bağlamda bir karar verecek. Hepinizin de bildiği gibi, Av
rupa Parlamentosunun rolü; şu an içerisinde, müzakerelerin başlatılması ya da başlatılmamasına 
ilişkin bir fikir beyan etme durumunda değildir, daha doğrusu bir karar verebilme yetkisine sahip 
değildir. Bizim fikrimiz, bizim tavsiyelerimizin yasal bağlayıcılığı yoktur; ama, unutulmamalıdır ki, 
bizim tavsiyemiz, Avrupa Parlamentosu olarak çok büyük bir siyasî etkiye sahiptir; çünkü, Brük
sel'in kararlarının nihayetinde duracağı kapı, bizim kapımız olacaktır. Hiçbir ülke, Avrupa Par
lamentosundan onay almadan Avrupa Birliğinin üyesi olamaz. İşte bu sebepten ötürü, Avrupa Par
lamentosu, bu sürecin en başından itibaren, bir parça haline gelirse, Türkiye'nin çıkarına olacaktır; 
çünkü, Avrupa Birliği, birlik olması itibariyle, ikili meşruiyete dayanır. İkili meşruiyetin gerekliliği 
itibariyle de, hükümetlerin sadece belirli konularda mutabakata varması yeterli olmayacaktır, 
hükümetler ile halklar arasında bir mutabakat gerekmektedir. İşte, bu sebepten ötürü, tekrarlamak
ta yarar görüyorum ki, Avrupa Parlamentosunun bu sürece çok yakından entegre olması, en başın
dan itibaren bu süreçte büyük bir rol sahibi olması çok önemlidir. 

Hepinizin bildiğinden eminim ki, Dış İlişkiler Komitesi, 50'ye 18 oyla, geçtiğimiz hafta bir 
raporu kabul etti ve bu 50 oy, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'yle müzakerelerin başlatılması 
yönünde gerçekleşti. Bu rapor, Avrupa Konseyine, Türkiye'yle müzakerelere artık gecikmeksizin 
başlanılması gerektiği tavsiyesini ifade etmektedir. Size, şu anda, plenier ve oturumlarda, 14 Aralık
ta ne gibi bir karar çıkacağını söyleyemem; ama, tahmin edersiniz ki -benim de tahminim bu yön
de- Komitedeki katılımcıların büyük bir çoğunluğu pozitif yönde oy kullanacaktır. Size, bu konuda 
herhangi bir taahhüt veremiyorum; fakat, buradaki sonucun pozitif olması kaçınılmazdır diye 
düşünüyorum. Her şekilde, hem Türkiye hem de Avrupa Birliği olarak, müzakerelerin başlatıl
masının, çok uzun bir süreci başlatacak bir hareket olduğunu kabul etmeliyiz ve bu süreç, direkt 
Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliği anlamına gelmemektedir. Tabiî ki, Türkiye'nin nihaî amacı 
ve Avrupa Birliğinin de nihaî amacı, Türkiye'nin Avrupa Birliğinin tam üyesi haline gelmesi yönün
dedir; fakat, bu amaca ulaşma, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında karşılıklı çabalarla söz konusu 
olacaktır ve ifade ettiğim gibi, son yayımlanan raporlar doğrultusunda söylüyorum, iki topluluk 
arasında halihazırda yapılması gereken çok iş var. 

Şunu da hatırlatmanın gerekliliğini düşünüyorum; İspanya, yani benim ülkem ile Avrupa Birliği 
arasındaki müzakereler yaklaşık onbir yıl sürdü; buna benzer olarak, Polonya'yla olan müzakereler, 
Berlin Duvarının yıkılmasından sonra yaklaşık onbeş yıl sürdü ve Romanya ile Bulgaristan'ın halen 
bu müzakerelerde yapacak çok işi var ve onların kabul süreci çok daha uzun sürecek. 
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Birbirimize açık olalım; herkesin bildiği gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliğine muhtemel katılımı 
bazı üye devletler arasında şüpheler uyandırdı ve bazı önemli dinî ve siyasî kişilikler, kendi fikir
lerini, kendi görüşlerini, özellikle olumsuz olan görüşlerini yüksek sesle ifade ettiler. Bu ifadeler 
genellikle din konusu üzerine odaklandı. Şunun altını çizmenin gerekliliğine inanıyorum; Av
rupa'nın halihazırdaki sınırları, kesinlikle medeniyetler çatışmasına bağlı olarak çizilmemiş, çizil-
memelidir. Bazı kitleler, bazı kişiler, bunun bu yönde cereyan etmesini arzu etmelerine rağmen, dinî 
inançlar, bir ülkenin Avrupa Birliğine katılımının kabul edilmesi ya da edilmemesiyle ilgili olarak 
bağlayıcı etken olamaz. Ne kendi aramızda ne de üye devletler arasında, dinî değerlerin böyle bir 
bağlayıcı kuvveti vardır. 

Türk insanları çoğunlukla Müslümanlardan oluşmaktadır; ama, Avrupa, aklınızdan çıkmasın, 
hiçbir şekilde bir Hıristiyan kulübü değildir ve asla da bir Hıristiyan kulübü olmamalıdır. Her şekil
de, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 12 000 000'dan fazla Müslüman vatandaş yaşamakta ve bun
ların yaklaşık 4 000 000'u Türk vatandaşlarından oluşmaktadır. Herkese şu hususu hatırlatmak is
tiyorum: Avrupa Birliğine tam üye olmak üzere yola çıkan iki potansiyel aday olan Arnavutluk ve 
Bosna'nın nüfuslarının yüzde 90'ı da Müslüman ve bu ülkeler de, aynı Türkiye gibi, Ortodoks, 
Katolik ya da Yahudi inancına sahip olanlar kadar Avrupalıdır. 

Türkiye'nin vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu Müslüman; ama, buna rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti Atatürk tarafından kurulmuş ve Atatürk tarafından, Türkiye, demokratik ve laik ilkeler 
üzerine inşa edilmiştir. Bunun ötesinde, Türkiye, hızlı çağdaşlaşma dalgasıyla dünyada büyük bir 
yankı yaratmış ve yeni bir çağ başlatmıştır diyebiliriz. Benim, dinle ilgili ifade edilen hususlara 
cevabım bu şekildedir efendim. 

Bu fikirlerime rağmen, yapılan anketler sonucunda, Avrupa Birliği kamuoyunun büyük bir 
çoğunluğunun, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam katılımıyla ilgili birtakım çekinceleri olduğunu or
taya koymuştur ve bu bağlamda tartışmalar birçok farklı konuyla gündeme gelmektedir. Bunlar 
arasında, Türkiye'nin boyutları, Türkiye'nin nüfussal ağırlığı, şüphesiz, düşük gelir seviyesi, kırsal 
yoksulluğu ve de Türkiye'nin boyutları uyarınca yararlanacağı fonlar ve yardımlar, ülkelerar asında 
tartışmaya sebep olmaktadır. Bununla beraber, farklı kültürel ve dinî menşeler, tehlikeli sınırlar ve 
Avrupadışı coğrafyası, üye ülkeler arasında, kamuoyunda belirli çekincelere sebep olmaktadır. 
Bununla beraber, Avrupa Birliğinin bir bölümü de, Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılımından 
büyük heyecan duymakta; çünkü, ekonomik gelişmesi, genç ve dinamik nüfusu, Avrupa Birliğinin 
yaşlanan nüfusunu telafi edebilecek kuvvettedir. Ayrıca, Türk toplumunda çoğulculuk ve çokkültür-
lülük giderek artan bir hızla kabul görmekte ve Türkiye'nin stratejik pozisyonu da Avrupa Birliği 
üye ülkeleri arasında büyük heyecan yaratmaktadır. 

Türk kamuoyu, Avrupa Birliğine katılımı tam olarak desteklemektedir, Avrupa Birliğindeki 
ayırımlara rağmen. Son zamanlarda Türkiye ile ilgili birtakım alternatifler olacağı dedikoduları 
dolaşmaya başladı. Bu dedikodular arasında, tam üyeliğe alternatif olmak üzere "ayrıcalıklı ortak
lık" fikri ortaya atılmıştı; fakat, bizim Dışişleri Komitemiz tarafından bu tavsiye tamamıyla red
dedilmiştir, geçtiğimiz Parlamento oturumunda, aralık ayında gördüğünüz gibi. 

Türkiye'nin Avrupa Birliğine katılımı, daha doğrusu, Türkiye sorunu, Avrupalıları belirli temel 
sorulan sormaya zorlamaktadır. Bu sorular, bizim kim olduğumuza ilişkindir; bizim Birliğimiz hangi 
paylaşılan değerler üzerine inşa edilmiştir ve biz ne tarz bir toplum istiyoruz? İşte, bunlar, Türkiye'nin 
olası katılımıyla ilgili düşüncelerimizle ortaya çıkan sorulardır. Çünkü, biz, küreselleşmiş bir dünyada 
yaşıyoruz ve dünya ne kadar birbirine bağımlı hale gelirse, ülkeler arasındaki ilişkiler ne kadar yakın
laşırca, o denli, farklılıklar değer bilinecek ve o kadar dünya halkları bilinmeyenden korkacak ve ortak 
yönlerine sarılacaktır. Bu, hem Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerlidir hem de Türkiye için geçerlidir. 

Avrupa toplumlarının birçoğu büyük bir hızla laik bir tabiata sahip olmakla beraber, asıl 
paradoks burada ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki birçok insan, ne yazık ki, 
kiliselerin, minarelerle simgelenen diğer kimlikten farklı olduğunu gösteren kültürel ibareler haline 
geldiğini düşünmektedir. Farklılıklarını ortaya koyan kimlik unsurları olarak değerlendirmektedir 
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Hıristiyanlığı ve Hıristiyanların eserlerini. Avrupa'da, biz, birliğimiz itibariyle, yıllarca bize acı çek
tiren ve gözyaşı dökmemize sebep olan farklılıklarımızı ortadan kaldırma yoluna gidiyoruz. Biz, 
birliğin peşinde koşuyoruz, birlik olma peşinde, ortak bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz ve bu pay
laşılan değerler üzerine inşa ettiğimiz bu kimliğin bir parçası da acaba Türkiye olabilecek mi; bizim 
aklımızdaki soru budur efendim. 

Birçoğumuz bu soruya cevabın "evet, olabilir" olduğunu düşünüyoruz; ama, bazı üye ülkeler
de de halen önyargı söz konusudur. Birkaç dakika önce de belirli tartışmalar yaşadık önyargılarla il
gili konularda; hâlâ çok fazla önyargı var. 

Özellikle oryantalizm, 18 inci Yüzyılda, Avrupa vatandaşları üzerinde, özellikle ressamlarda ve 
yazarlar üzerinde büyük bir etki sahibi oldu ve belirli klişeler sonucunda ne yazık ki, sürekli fırına 
verilen, temcit pilavı gibi ısıtılarak sürekli önümüze getirilen "Geceyansı Ekspresi" (Midnight Ex-
press) isimli film ve İspanyol filmi olan "Bir Türk Arzusu" filmi sanatsal açıdan ortaya koydukları 
ifadelerle Türkiye'nin de pek yardımcısı olmamıştır takdir edersiniz ki; ama, biz, Avrupa olarak, Tür
kiye'yi önyargılarımızla yola çıkarak değerlendirmemeliyiz. Çünkü, biz, Avrupa ülkeleri olarak ken
di aramızda zaten bu sıkıntıları çok yoğunlukla yaşıyoruz. Hepinizin çok iyi bildiğini biliyorum; 
ama, Avrupa Birliği insanları bu fikre sahip mi ya da bu bilgiye sahip mi değil mi, bilmiyorum; ama, 
tekrarlama gereğini duyuyorum. Türkiye'de insanlar, özellikle kadınlar, seçme ve seçilme hakkına 
1930 yılında kavuştular; ama, Fransız ihtilaline rağmen, Fransız kadınları, 1944 yılına kadar, İtalyan 
kadınları da 1945 yılına kadar bu haklarını elde etmek için beklediler. Bizim, Avrupa'yla ilgili fik
rimiz medeniyetler çatışması üzerine inşa edilmemiştir. Biz, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve de 
temel özgürlüklerin bağrımıza basıldığı evrensel değerler üzerine bir kıta oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bu bağlamda, bu bahsettiğim laik ilkeler ancak, dinî ardışık var olmayı mümkün kılabilir efendim. 

Biz, genişlemeye çalışıyoruz, genişlemenin peşinde koşuyoruz ve Avrupa Birliği, çok uzun yıl
lardır, sizin Kopenhag Kriterlerini doldurmanızla ilgili ifadelerini dile getirmekte ve ben, bunların 
çoktan yerine getirildiğini düşünmekteyim, o yüzden tekrarlamayacağım. 

Dış İlişkiler Komitesi olarak, Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerini ziyadesiyle yerine getirdiğine 
inandığımız için gecikme olmaksızın müzakerelerin bu ülkeyle başlaması yönünde tavsiyelerde 
bulunduk. Tabiî ki de, bu müzakereler başlamadan önce, sizin yasalarınızın 6 önemli parçası, 
halihazırda üzerinde çalıştığınız 6 yasanın da bir an önce Meclisinizden geçirilmesi gerekmekte ve 
bu yasalar arasında Dinî Vakıflar Yasası da mevcut bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, bu yasalarla ilgili, bu yasaların görüşülmesiyle ilgili sizden çok sevindirici 
haberler aldım bu sabah ve bu duyduğum haberler, 14 Aralıkta alınacak kararın, tavsiye kararının 
üzerinde büyük etki sahibi olacaktır. 

İlk aşamada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki müzakereler başlatıldığında, özellikle, siyasî 
kriterlerin uygulanması üzerine odaklanılacaktır; insan haklan ve temel özgürlüklerle ilgili siyasî 
kriterlerin yerine getirilip getirilmediğine bakılacaktır. 

Komite, şunun da altını çizmek ister; Türkiye ile müzakerelerle ilgili görüşmelerin askıya alın
ması kararı, Avrupa Parlamentosuyla konsültasyon yapılmadan alınamaz. 

Çok kökten ve çok başarılı değişimlere sahne olmakla beraber Türkiye, Türkiye'de alınan bu 
kararların gerçek hayata uygulanabilmesi ne yazık ki, zaman alacaktır. 

Bu bağlamda, bu sürece katkımız olabilmesi için somut birtakım tekliflerle karşınıza çıkmak 
umudunu taşıyoruz ve bu bağlamda, müzakerelerin daha sağlıklı başlatılabileceğini düşünüyoruz. 

Size iki tavsiyem olacak bu konuda: Bağımsız bir denetim mekanizmasıyla, Türkiye'deki 
tutukevlerinin denetlenmesi ve bu bağlamda, Türkiye'nin, işkenceyi önlemeye yönelik kararlılığını 
ifade etmesini bekliyoruz. 

Türkiye, bugüne kadar çok büyük zorlukların üstesinden gelmiştir ve beraber çalışma, bir 
takım ruhuyla yola çıkarak, karşılıklı olarak eksikliklerimizi giderme yoluna gitmemizin gerek
liliğini düşünüyorum. 
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Avrupalılar olarak bizler, istikrarlı ve refah içinde bir Türkiye'nin, dünya barışı ve istikrarının 
eksik olmaması gereken bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ortadoğu'nun geleceği, hem İslamî kül
tür değerlerini hem de demokratik değerlerini bir potada eritip, demokratik varlığını sürdürebilen 
bir ülkenin varlığıyla söz konusu olacaktır. Bu tehlikeli coğrafya üzerinde, Türkiye, komşularına ör
nek teşkil edecektir. 

Afganistan, Irak ve Ortadoğu stratejik olarak ele alındığında, Türkiye, bu bölgede çok önemli 
bir role sahiptir. Türkiye, tamamen Türk hâkimiyetinde, barış içinde, bin yıldır varlığını sür
dürebilen bir ülkedir. Türkiye, ayrıca, Avrupa Birliğinin özellikle Ortadoğu'da rolünün artırılmasına 
sebep olabilir. Bu bağlamda, Türkiye'yle Avrupa Birliğinin dış politikasının birbirine yakınlaştığını 
son zamanlarda görmekteyiz ve bunun artırılabileceğini düşünüyoruz. 

Kıbrıs'la ilgili olarak da, çok önemli ve yapıcı adımlar attığınızı kabul ediyoruz efendim; bu, 
asla gözardı edilmemektedir; ama, yine de, size dürüst olmak istiyorum. Müzakere süreci ve 25 ül
keyle yapıldığı şekilde bu müzakere süreci, Kıbrıs'ın tanınmasıyla ilgilidir ve bu, yeni bir husus, 
yeni bir şart değildir. Şimdiye kadar yaptığınız ilerlemeleri gözardı etmemize sebep olacak bir şart 
değildir; ama, Avrupa Birliğiyle müzakere masasına oturduğunuzda bu husus gündemde olacaktır 
ve bütün bu hususları tanımanız gerekecektir efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, konuşmamı sonlandırmak arzusundayım. 
Hepimiz, tüm Avrupa ülkeleri olarak, Türkiye'nin, çok daha çağdaş ve ileri bir döneme geçtiğinin 
farkındayız. Avrupa'yla ortak değerleri, ortak ilkeleri paylaştığınızın ve bu konuda ilerleme kaydet
tiğinizin çok iyi farkındayız. Avrupa Birliğine üye olma yolunda, Türkiye, üzerine düşen görevleri 
yerine getirirse ve bu değerleri gerçek hayatta uygularsa, nihaî üyeliği kaçınılmaz olacaktır. Tür
kiye, bu bağlamda, Avrupa Parlamentosunun birçok gereksinimlerini ve de tavsiyelerini yerine 
getirmiştir. Bu tavsiyeler içerisinde, ölüm cezasının kaldırılması, önemli temel hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesi ve askerî mevcudiyetin siyasetteki payının azaltılması gibi hususlar sıralanabilir ve 
de güneydoğuda olağanüstü halin kaldırılması da bu hususların en önemli adımlarından bir 
tanesidir. DEP milletvekillerinin hapishaneden salıverilmeleri ve de adil yargılama sürecine yeniden 
dahil edilmeleri, şiddet içermeyen fikir beyanından ötürü daha önce ceza almış olmaları hususunun or
tadan kaldırılması, bu konudaki kararlılığınızı kanıtlayan en önemli adımlardan biri olmuştur efendim. 

Önünüzdeki yol ve şimdiye kadar katettiğiniz yol, karşınıza çıkabilecek her türlü engeli 
aşabileceğiniz yolunda bize sinyaller vermektedir. Türkiye, Avrupalı olma rüyasından asla vazgeç
memelidir; ama, karşısındaki zorlulukların da farkında olmak zorundadır. 

Ben, bugün, burada, size akıl vermek için bulunmuyorum. Ben, sadece kendi deneyimlerimi 
hatırlayarak, size, birtakım hususlarda hitap etme arzusuyla geldim. Çok fazla zaman harcadık ve 
Avrupa Birliğinin bir parçası olabilmek için çok fazla çaba sarf ettik ve karşımıza çok engel çıktı. 
İşte, bu deneyimlerden yola çıkarak sabır ve hayalgücü gerekmekte bu saniyelerde size. Bu aşamada 
ihtiyacınız olan şey bu kuvvettir. Avrupa Birliği ve Türkiye, daha iyi ve daha güvenli bir dünyanın 
sağlanması için çok önemli bir gücü paylaşmakta ve çok önemli bir görevi paylaşmaktadır. 

Ben, bu bağlamda, sizin, karşınıza çıkan zorlukların üstesinden gelmekte ve başarılı olmakta 
ihtiyacınız olan güce sahip olduğunuzu düşünüyorum. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, eşzamanlı çevirme cihazlarının toplanması için birleşime 5 

dakika ara veriyoruz. 

Kapanma Saati: 17.25 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.40 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTİP ÜYELER: Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli), Mehmet DANİŞ (Çanakkale) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşiminin 
Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

698 sıra sayılı tasarı üzerindeki müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 

Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon ve Hükümet burada. 
2 nci madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen Yozgat Milletvekili Sayın Bekir Bozdağ; buyurun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2 nci madde üzerinde kâfi 

derecede konuşuldu; zaten, madde de, konuşmayı gerektirmeyecek kadar açık olan bir madde. 
Ben, bu madde üzerinde, benden önce konuşan değerli arkadaşımın beyanları üzerine söz aldım; 

zira, benim bir önceki konuşmama atıfta bulunmak suretiyle, hukuk devleti ve özgürlüklerden yana 
olan tavrım noktasında farklı değerlendirmelerde bulundu, benim anlayamadığımı veya 
anlayamadığım anlamına gelecek laflar söyledi. Ben, doğrudur -bir şey demiyorum arkadaşıma-
anlayamadım; zira, ben, hayatım boyunca, anlayamadığım konularda çok anlamış gibi konuşmasını 
hiç beceremedim, bilmediğim konularda bilmiş gibi konuşmasını da, bir türlü anlayıp, millete takdim 
etme becerisini gösteremedim; bildiğim konulan takdim ettim, bilmediğim konuları bilenlerden her 
zaman öğrenmeyi, onlann öğrencisi olmayı kendime şiar ettim. İki fakülteyi birincilikle bitirmiş bir 
arkadaşınız olarak bundan da bugüne kadar hiç sapmadım; ama, ne hikmetse, bilgiç edasıyla 
konuşmayı bir türlü beceremedim. Yüksek Heyetinizin huzurunda bunu kabul ediyorum. 

Ancak, bir hususu da tashih etmekte fayda görüyorum. Denildi ki: Özgürlüklerden yana 
tavırlar... Ben, CHP'li arkadaşlanmı tenzih ediyorum; zira, onların büyük bir kısmı bizimle beraber 
bu konularda tavır koydular, ama, telefon kayıtlannın kayda alınmasıyla ilgili maddenin 
görüşmeleri sırasında, tutanaklara geçen şu ifadeleri okuyacağım; birinci okuduğum ifade, benim 
ifadelerimden. Şimdi, bu maddenin dinleme kaydı kapsamına, devlet güvenliği aleyhine işlenen 
suçlann da alınmasını Orhan Bey önermişti, biz de, onlara karşı çıkmıştık. Ben "Sayın Bakanım, 
değerli arkadaşlar; Bahri Hocam da söyledi, gerçekten altkomisyonda bunun üzerinde çok duruldu 
ve hepimizin devletin güvenliğiyle ilgili konularda aynı hassasiyeti paylaştığımızdan benim şüphem 
yok, bizim düşüncemiz de aynı; devleti zaafa uğratmayacak, devletin birliğini, dirliğini, düzenini 
payidar kılacak düzenlemeler yapmak. Ancak, burada bir dengeyi de iyi kurmak lazım; kantann 
topuzunu da kaçırmamak icap ediyor. Onun için, orada bu suçların ancak bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenebileceğinden, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmemesi halinin de yüzde 1, 
belki binde 1 olacağından, bunun kapsamını genişletmenin düşünce özgürlüğü alanına müdahale 
olacağından maddenin geldiği gibi kabul edilmesi gerekir" şeklinde komisyona önermiştim. Değerli 
arkadaşım da orada "bunun içerisinde casusluk suçları yok"dedi; onların 13 üncü maddede, 
katalogda sayıldığını söyledik. Arkasından bu maddelerin kapsamını söyledi; devletin birliğine, 
anayasal düzene ve benzeri suçlara ilişkin kapsamlan olduğunu söyledi. Zaten, biz de, devletin 
birliği, dirliği, düzeni konusunda aynı kanaatteyiz. Hiçbir ihtilafımız yok... 
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ORHAN ERASLAN (Niğde) - O zaman niye konuşuyorsun? 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ancak, devletin birliğini, dirliğini koruyalım, gözetelim 

derken, hukuku ayaklar altına, adaleti ayaklar altına alarak bunu temin edemeyeceğimiz de bir 
gerçektir. Atatürk'ün ifadesiyle "Adalet Mülkün Temelidir." Mülkün temeline, biz, adaleti 
koyduğumuz zaman, o mülkü ayakta tutarız; ancak, mülkü ayakta tutmak için, hukuksuzluğu, 
hukuk haline getirip, adaleti ayaklarımızın altına aldığımız zaman, zulümle âbâd olanların akıbetine 
düşmemiz hiç de zor olmaz. Onun için biz buna karşı çıktık, yatak odalarına kadar insanların takibi, 
kontrolü, izlenmesine muhalefet ettik. 

Bakın, Orhan Bey ne dedi, tutanaktan aynen okuyorum: "Şimdi, bunlar, çok basit şeyler değil, 
müebbet cezayı gerektiren suçu dinlemedışı tutuyorsunuz, bunun tutarlı da olması lazım. On yılı 
gerektiren suçu dinlemeye alıyorsunuz. Bu bir teknik takip. Bu tür suçlar, zaten, hep teknik şeylerle 
şey yapılıyor. Ben de özgürlükçüyüm ve bütün gün, bütün çabalarım da özgürlük alanlarının 
genişletilmesi... Ama, şimdi, devleti zaafa düşürecek diye de özgürlük olmaz arkadaşlar. Onun için 
Sayın Başkanın saydığı suçların tek tek sayılmasını istirham ediyorum." Şimdi, burada farklı şeyler 
söyledi, ben sataşmak için değil, sadece tutanakta olan bir hususu belirtmek istedim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, hem toparlayın hem de daha fazla sataşmaya neden olacak 

konuşmalar yapmayın. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben, sadece, tutanakta olanları naklettim, kendi kanaatimi, 

arkadaşıma sataşacak biçimde işin içine kesinlikle katma durumunda değilim. Orhan Beyin hukuki 
bilgisini, görgüsünü, zaten komisyondaki arkadaşlar da biliyor, biz de biliyoruz, takdir ediyoruz, 
ona bir diyeceğimiz yok; ancak, bir gerçeğin altını çizmek istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, sataşmaya cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN - Bir dakika, Orhan Bey... 
Bekir Bey, ben, sizi, sözünüzün başından sonuna kadar dinledim. Şimdi siz konuşmanızda 

tutanaklardan örnekler de verdiniz; fakat, bu tutanaklar yüzlerce sayfadır. Bir konuşmadan 
verdiğiniz örnek, aynı konuşmacının başka bir konuşmasıyla bir araya geldiği zaman başka 
anlamlar da taşıyabilir. Tabiî, biz sizin komisyondaki tüm tartışmalarınızı bilemeyiz; ama, sizin 
konuşma tarzınız sataşma durumu ortaya çıkardı. Sataşma nedeniyle, açıklama yapmak üzere Sayın 
Orhan Eraslan'a söz vermek durumunda kaldım. 

Buyurun Sayın Eraslan. 
5 dakikada tamamlamanızı rica ediyorum. 

VI. - AÇIKLAMALAR VE SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, konuşmasında 

şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
ORHAN ERASLAN (Niğde)- Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bekir Bozdağ tarafından şahsıma sataşıldığı için ve 

bazı şeyler de bütününden koparılarak farklı yansıtıldığı için cevap vermek üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Avrupa Parlamentosu Başkanını dinlediniz. Yani, doğrusu, 
böyle önemli bir yasa tasarısının görüşmelerinde bir polemik konusu yaratmak gibi bir amacım 
yoktu. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. 

Sayın Bozdağ'ın, hiç gereği yokken ve hiç anlamlı değilken, tasarının bütünü üzerinde 
konuşurken söylediklerini buradan huzurunuzda okuyorum: 
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"Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime son verirken, yapılan bu düzenlemelerin 
ülkemizin demokratik hukuk devleti alanında gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığımı 
ifade ediyorum. Ayrıca, burada CHP adına konuşan değerli büyüğümüzün ifade ettiği alanda, 
özgürlükleri kısıtlar gibi görünen alanlardaki değişikliklerin de, bizden çok CHP'li arkadaşların 
gayretleriyle o halde muhafaza edildiğinin de Yüce Heyet tarafından bilinmesini arz ediyorum." 

Buyurun!.. Yani, neyi anlatmak istiyor; derdi ne, sıkıntısı ne?! Hangi maddeyse, o madde 
gelince konuşuruz. Bunun üzerine -size doğrusunu söyleyeyim- ben böyle bir tartışma açmayı böyle 
sıkışık bir program içerisinde görüşme yapmayı gerekli görmüyordum; ama, Sayın Bozdağ bunu 
deyince, bu yasaya demokratik karakterini verecek en önemli tanım -en az 50 maddede var-
gecikmesinde sakınca bulunan hal... 

Buyurun, tutanaklardan okuyalım. 3 defa söz almışım arkadaşlar. "Gecikmesinde sakınca 
bulunan hal" tanımı, belalı bir tanımdır. İstisna için getiriliyor bu, istisna için konulan bir şey. Bunu 
tanımlamazsanız, ana kural haline gelir; aramada var, telefon dinlemede var, her şeyde var 
gecikmesinde sakınca bulunan hal. 

O zaman, "tanımlar" maddesinde, hükümet tasarısında varmış; Rahmetli Sulhi Dönmezer'in 
başkanlığındaki komisyonun tasarısında, gecikmesinde sakınca bulunan hali tanımlamışlar, 
daraltmışlar tanımla. 

Şimdi, bu tanımı çıkarınca, kolluk, istediği durumu, gecikmesinde sakınca bulunan hal 
biçiminde yorumlayabilir. Gelin, bunu düzeltelim, tanımlayalım, eksik kalmasın; eksik kalırsa, bu 
madde, istenildiği gibi yorumlanır, istisna, kural haline gelir dedim. 

Demokratım diyen, daha özgürlükçüyüm diyen arkadaşım, bu konuda herhangi bir kanaat izhar 
etmedi, Sayın Bakan da "bu düzenleme yeterlidir" dedi ve Adalet ve Kalkınma Partili 
arkadaşlarımızın oyuyla bu madde olduğu gibi geçti. 

Şimdi, bunların, sen daha çok özgürlükçüsün, ben daha çok özgürlükçüyüm biçiminde 
değerlendirilmesine girersek sıkıntı yaşarız. 

Gelelim, kontrollü teslimat konusunda Sayın Bozdağ'ın verdiği önergeye. 
Değerli arkadaşlarım, hukuk devleti, suçla etkin mücadele eden devlettir. Suçla etkin 

mücadeleyi yapmayan devlet, hukuk devleti değildir. Özgürlükleri veriyorum diye, sokağı eşkiyaya 
teslim ederseniz, orada hukuk devleti yoktur. İnsanlar, evlerinden çıkmaya korkarlarsa, orada hukuk 
devletinden bahsetmeye olanak yoktur. 

Şimdi, bunun için, istisnaî hallerde, hâlâ, yasada da var olan -4422 sayılı Yasada var olan- kimi 
düzenlemelerin, daha da yargıç güvencesi altına alınarak yapılmasını savunmanın, affedersiniz, 
demokrat olmamakla ne ilgisi var?! Suçla mücadele etmeyeceğiz de, hukuk devletini nasıl 
kuracağız?! Sokağı eşkiyaya teslim edeceğiz, alan alacak, vuran vuracak, ihaleleri çeteler dağıtacak, 
hukuk yerine mafyalar alacak tahsiline bakacak, burada hukuk devleti olacak, özgürlük olacak; öyle 
mi?! Yok böyle bir şey!.. Yok böyle bir şey!.. Tanımları doğru koyalım. Orada kaos olur. Kaos, 
özgürlük değildir. Kaos düzeninde eşkiyanın özgürlüğü olur, yurttaşın özgürlüğü olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir şey için kullandığım bir argümanı, ilgisiz bir yere getirip 
yapıştırırsan, doğru bir şey yapmış olmazsın. Yarın, o konuştuğun, senin önüne pranga olarak çıkar. 
Komisyon tutanaklarının tamamı yanımda; o maddeler gelince çıkıp açıklayacağım. Uzatmak 
istemiyordum, çıkıp açıklayacağım, Yüce Heyet görsün kim özgürlükleri gerçekten savunuyor kim 
savunur gibi yapıp numara yapıyor; Yüce Heyet görsün! Suçla mücadele etmeden hukuk devleti 
olmaz. Dünyada bunun örneği yoktur. Çeteye teslim edeceksin sokakları, ülkeyi, devleti; ihaleyi 
onlar dağıtacak, efendime söyleyeyim, tahsilatı onlar yapacak, eşkiyalığı onlar yapacak, onunla 
mücadele edince, hukuk devleti... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım Orhan Bey. 
ORHAN ERASLAN (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Efendim, hukuk devletinin olabilmesi için, devletin olması lazım. Kaos düzeninde hukuk 
devleti olmaz. Biz, 5020 sayılı Yasayı, Anayasa sınırlarını zorladığı halde, Sayın Bakanınıza yetki 
verdik, hortumcularla mücadele etsin diye. Niye verdik; suçla etkin mücadele etsin diye. Muhalefet 
partisi olarak "anayasal sınırlar zorlandığı halde burada destek veriyoruz" dedik. Niye; milletin 
varlığı sömürülmesin, hortumlanmasın, suçla mücadele edilsin diye. 

Yani, Anamuhalefet Partisinin şöyle bir kompleksi yoktur: Kimse, bizim demokratlığımızı 
tescil etme hakkına sahip değil, biz, zaten, bunu, çoktan tescil ettirmişiz. Bu konuda, kaygımız yok, 
endişemiz yok. Onun için, bize demokrat derler mi; acaba, suçla şöyle mücadele yöntemi 
benimsersek olur mu; acaba olmaz mı endişesi içerisinde değiliz. 

Arkadaşlar, teknik bir düzenleme yapıyoruz ve burada, şova yönelik, gerçeği yansıtmayan, 
başka bir şey için anlatılan bir beyanı alıp, burada başka bir şeye yapıştırarak, açıklamalar talihsiz 
beyanlardır; üzüntü vericidir. Böyle bir polemiğe de ben yol açmış değilim. 

Gerektiği her noktada, her sözümün sonuna kadar arkasındayım. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, maddenin yazılışıyla ilgili teknik bir konuda Komisyon 
Başkanımız bir açıklama yapacak. 

Buyurun Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, 

maddeye bakıldığı zaman açıkça da görüldüğü üzere bir baskı hatası var ve iki bent, aynı harfi 
almış; iki tane "d" var orada; o nedenle "d" lerden bir tanesinin çıkarılması ve bentlerin ona göre 
yeniden teselsül ettirilmesi gerekir; onu düzeltiyorum. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN - Anlaşılmıştır. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - "ç" olacak... 
BAŞKAN - Zaten, Sayın Komisyon Başkanı, teselsül ettireceklerini, arka arkaya 

sıralayacaklarını söyledi. 
ÜNAL KAÇIR (İstanbul) - "ç" olacak... 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Onu düzenleyecekler. 
BAŞKAN - "ç" harfini bazen kullanıyorlar, bazen kullanmıyorlar; yani, a, b, c, d diye 

gidiyorlar. 
Anlaşıldı mı Sayın Milletvekilim? 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Anlaşıldı Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Madde üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Şimdi, 2 nci maddeyi, Komisyon Başkanının açıkladığı düzeltmeyle birlikte oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görev 

Görev 
MADDE 3. - (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 
MADDE 4. - (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her 

aşamasında re'sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır. 
(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak 

yüksek görevli mahkeme belirler. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 
MADDE 5. - (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini 

aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 
(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz 

yoluna gidilebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 
MADDE 6. - (1) İddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt dereceli bir mahkemeye ait 

olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilemez. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
MADDE 7. - (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya 

mahkemece yapılan işlemler hükümsüzdür. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlantılı Davalar 

Bağlantı kavramı 
MADDE 8. - (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa 

olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 
(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya 

değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 
Davaların birleştirilerek açılması 
MADDE 9. - (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar 

hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 
MADDE 10. - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının 

birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. 
(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü 

uygulanır. 
(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 
MADDE 11. - (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu 

bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere 
bu davaların birleştirilmesine karar verebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yetki 
Yetkili mahkeme 
MADDE 12. - (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 
(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve 

zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 
(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer 

mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi 
dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun 
yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun 
işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. 

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve 
işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer 
mahkemesi de yetkilidir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Özel yetki 
MADDE 13. - (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, 

yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 
(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu 

yer mahkemesi yetkilidir. 
(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer 

mahkemesi yetkilidir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 
MADDE 14. - (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye'de 

soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarına göre belirlenir. 

(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, 
suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. 

(3) 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. 

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

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 
Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 
MADDE 15. - (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir 

taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında 
bulunan mahkeme yetkilidir. 

(2) Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, 
bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) 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. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Bağlantılı suçlarda yetki 
MADDE 16. - (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde 

bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. 
(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, 

Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak 
uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. 
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(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli 
mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine 
karar verir. 

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 
MADDE 17. - (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki 

uyuşmazlığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yetkisizlik iddiası 
MADDE 18.- (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada 

sorgusundan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde 
inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. 

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, 
bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı 
işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında 
bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re'sen karar veremez. 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Davanın nakli 
MADDE 19. - (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine 

getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı 
derecede bir mahkemeye nakline karar verir. 

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu 
güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum: 
Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
MADDE 20.- (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik 

nedeniyle hükümsüz sayılmaz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum: 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 
MADDE 21.- (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, gecikmesinde sakınca bulunan 

hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum: 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi 

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 
MADDE 22.-(1) Hâkim; 
a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, 
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya 

kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, 
c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise, 
d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa, 
e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa 
f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil 

kayın hısımlığı varsa, 
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafıliği veya 

mağdur vekilliği yapmışsa, 
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, 
Hâkimlik görevini yapamaz. 
BAŞKAN - Madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili 

Feridun Baloğlu; buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Antalya) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; salonun bu halini görünce mutluluk duyuyorum! Bu, hukukçulara ve Adalet 
Komisyonuna duyduğunuz güveni gösteriyor, teşekkür ediyorum, kutluyorum sizi. 

Yasa tasarısının 22 nci maddesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. 
Aslında, bu madde, hâkimler ile halk arasındaki ilişkileri düzenliyor. Bu konuda, komisyonun 
üyeleri arasında bir görüş birliği var; ama, ben birtakım gerçekleri burada tekrar etmek ve halka 
duyurmak istiyorum; çünkü, komisyon çalışmalarından, altkomisyon çalışmalarından yeteri kadar 
bilgilendirilmeyen halkımız, Meclisteki görüşmelerin böyle süratle gelişmesi karşısında birtakım 
konuların tartışılmadan geçtiği izlenimini edinebilir. Buradaki maddelerin büyükçe bir bölümünde 
uzlaşma sağlanmış olması, teknik konulara ilişkin olmasından kaynaklanıyor. İhtilaf doğuran 
maddeleri de ayrıca tartışacağız. 

Bu madde, hâkimin hangi davalara bakamayacağını düzenliyor. Bu düzenleme, şu anda 
yürürlükte olan yasamızda da var; yani, yeni bir düzenleme değil. Ancak, "şüpheli" kavramı bu 
yasayla hukukumuza girdiği için, ona ilişkin bir ek yapılmış. 

Madde okunduğu için tekrar etmek istemiyorum. Bu düzenlemenin, bir zorunluluktan 
kaynaklandığını biliyoruz; çünkü, son söz sanığındır; ama, kararı hâkim veriyor, o yüzden hâkimin 
ilişkilerinin, tavrının mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor. 

MEHMET YILDIRIM (Kastamonu) - Maddeye gel. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Söylediklerim bu maddeyle çok ilgili. 
Hâkim, davaya bakmasına engel oluşturan durumlarda davaya bakarsa, tabiî ki, ret 

kavramı, ret müessesesi devreye giriyor ve bu kavram içinde de hâkim, bakamayacağı davalara 
bakmaktan alıkonuluyor. 

Şimdi, Anayasamıza ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre, yargının bağımsızlığı ve 
tarafsızlığının güvence altına alınması gerekiyor. Bu da, hâkimin yansızlığıyla, taraflarla ilişkili 
olmamasıyla bağlantılı bir durum. Yukarıda sayılan durumlar; yani, hâkimin akrabalık ilişkileri ve 
benzerleri, hâkimin tarafsızlığına yönelik bir karine olarak algılanıyor. Tabiî, karine kavramı, 
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hâkimlere ve hâkimlik müessesesine yönelik bir eleştiri gibi algılanmamalı. Bu, hâkimlere duyulan 
güvensizlikten de kaynaklanmıyor. Biz, Türkiye'de hâkimlerin içinde bulundukları çok zor şartlara 
rağmen... Belki birkaç düzeltmeyle şartlar yumuşatılmış olabilir; ama, hâkimlerin hangi zor 
şartlarda görev yaptıklarını, daha doğrusu bütün adliye mensuplarının hangi şartlarda görev 
yaptıklarını biliyoruz. Bu şartlar içinde hataların da oluşabileceğini biliyoruz; ama, nedense, 
Türkiye'de, son bir yıldan beri, tartışılması gereken birçok kavram ve organ böylesine şiddetli bir 
tarzda tartışılmadı; hâkimler, bir iki münferit olay nedeniyle olağanüstü bir ilgiye mazhar oldular ve 
tartışıldılar. Bu, halkımızın bu müesseseye gösterdiği ilgiden kaynaklanıyor; çünkü, her yerde çürük 
cevizler olabilir; ama, yargı kavramı içerisinde bunların olmaması gerektiği yönünde halkımızda 
oluşmuş bir kanaat olduğunu biliyoruz. Bu çerçeve içerisinde, çok az sayıdaki yargı mensubunun 
adının birtakım söylentilere karışmasının bu müesseseye zarar vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Nitekim, Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Osman Arslan, ilk yaptığı açıklamada -çok kısa 
bir açıklama yaptı kendisi- çok dikkati çekiyor; yargının siyasetdışı, gayrisiyasî bir organ olduğunu 
söyleme ihtiyacı duymuş; aynca, devletin diğer erkleri olan yasama ve yürütmenin dışında bir anlam 
taşıdığını söylemiş. İlk demecinde böylesine bir hususa değinmiş olması ilgi çekici. Böylesine bir 
tartışmanın Yargıtay mensuplarını rahatsız ettiğini, böylece, bir kez daha öğrenmiş oluyoruz. 

Bu vesileyle, Sayın Yargıtay Başkanımıza, seçildiği bu görevde Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
başarılar diliyoruz. Yargımızın her türlü baskıdan uzak bir ortamda ve adil yargılama görevini 
yerine getirmesini diliyoruz. 

Bu yasa tasarısının halkın adil yargılama güvencesine olumlu katkılar getirmesini umut 
ediyoruz; bunu diliyoruz; ama, bu yasa tasarısının çıkarılma aşamasında kimi eksikliklerin 
olduğunu da söylemek zorundayım. Tabiî, hiçbir yasanın mükemmel olması mümkün değildir; ama, 
sanıyorum, altkomisyonda 11 günde, bizim komisyonumuzda 6 günde tartışılmıştır ve tasarı bu 
aşamada değerli arkadaşlarımın da katkısıyla, geniş çapta değişmiştir. Arkadaşlarımın katkıları 
şöyle olmuştur: Önümüze hükümet tasarısı olarak geldi. Biz, bunu okuduk, tam anladık -çok teknik 
bölümler de vardı- altkomisyonda tasarı çok değişti, farklı şeyler geldi, gerekçeler tartışılır hale 
geldi, yeni gerekçeler üretildi. Bizim komisyonumuza, Adalet Komisyonuna geldi. Buradaki 
uygulamayı çok hoş anılar olarak burada nakletmek istiyorum. 

Adalet Komisyonunda bir madde tartışılıyor. Tam madde tartışılırken bir değişiklik önergesi 
geliyor; görme imkânımızı sağlamak için diretiyoruz, görüyoruz. Bu, zaman zaman, bir lütuf olarak 
algılanıyor. O değişiklik önergesi tartışılıyor ve kabul edileceği sırada değişiklik önergesini 
değiştirmek için bir önerge geliyor. Buna ilişkin 4 tane örnek var, saymamı istemediğinizi sanıyorum. 

HASAN KARA (Kilis) - Kolay iş yapılmıyor; 4 madde fazla değil. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Evet; ama, bir süre sonra değişiklik önergesini 

değiştirmek için verilen önergenin de değiştirilmesi için bir önerge gelirse, bu da mı iyi bir iş 
yapmak olur?! Yani, burada kanun yapıyoruz. O zaman, ben, şunu söylerim size; bu tartışma süresi 
çok uzasaydı şunu yapacaktınız: Değiştirme önergesini değiştirmek için verilen önergeyi 
değiştirmek için verilen önergeyi de değiştirmek için, şimdi bir önerge verecektiniz. O zaman 
kutluyorum.... (AK Parti sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Hayır, ben rahatsız olmuyorum Sayın Başkan. 
HASAN KARA (Kilis) - Biz konuşmacıyı çok seviyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Kürsü özgürlüğünü alabildiğine kullansın Sayın Baloğlu. 
FERİDUN FİKRET BALOĞLU (Devamla) - Hayır, ben, son derece özgür kullanıyorum; 

arkadaşların müdahalesi de beni mutlu ediyor, yeni konular oluşuyor. Böylece, bu tartışmanın kısa 
sürede bitmiş olmasını sağladık. 

Arkadaşlar, ben, size başkaca laf etme imkânı vermemek için, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - 22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yargılamaya katılamayacak hâkim 
MADDE 23. - (1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme 

ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. 
(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev 

yapamaz. 
(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev 

alamaz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 
MADDE 24. - (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, 

tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. 
(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, hâkimin 

reddi isteminde bulunabilirler. 
(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri 

kendisine bildirilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
25 inci maddeyi okutuyorum: 
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 
MADDE 25. - (1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk 

derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya; duruşmalı işlerde bölge adliye 
mahkemelerinde inceleme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından 
yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme başlayıncaya 
kadar hâkimin reddi istenebilir. 

(2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da 
hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde 
yapılması şarttır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ret isteminin usulü 
MADDE 26. - (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu 

hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. 
(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi 

içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. 
(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum: 
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 
MADDE 27. - (1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, 

reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta 
karar verilmesi; 

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

b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde ağır ceza mahkemesinin 
birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı 
daire için (1) numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise, 
en yakın ağır ceza mahkemesine, 

Aittir. 
(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza 

mahkemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir. 
(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen 

başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. 
(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme 

görevlendirilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum: 
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 
MADDE 28. - (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin 

kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum: 
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 
MADDE 29. - (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız 

gecikmesinde sakınca olan işlemleri yapar. 
(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi hâlinde, bu konuda bir karar verilebilmesi 

için oturuma ara vermek gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. Şu kadar ki, 216 ncı madde 
uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda bir karar 
verilmeden reddedilen hâkim tarafından veya onun katılımıyla bir sonraki oturuma başlanamaz. 

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle 
yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 
MADDE 30. - (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir 

başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. 
(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci 

çekinmenin uygun olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya 
bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. 
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(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 29 uncu madde hükmü 
uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum: 
Ret isteminin geri çevrilmesi 
MADDE 31. - (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini 

aşağıdaki durumlarda geri çevirir: 
a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa. 
b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse. 
c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. 
(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, 

tek hakimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. 
(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
32 nci maddeyi okutuyorum: 
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 
MADDE 32. - (1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebepleri bildirerek görevden 

çekinmesi hâlinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tarafından verilir. 
(3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar 

verecek merci, hâkime göre belirlenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
33 üncü maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ KISIM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 

Kararların verilmesi usulü 
MADDE 33. - (1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan 

müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı 
veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kararların gerekçeli olması 
MADDE 34. - (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak 

yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde 
karşı oylar da gösterilir. 

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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35 inci maddeyi okutuyorum: 
Kararların açıklanması ve tebliği 
MADDE 35. - (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse karann 

bir örneği de verilir. 
(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim veya 

mahkeme kararlan, hukuken geçerli mazerete dayanarak hazır bulanamayan ilgilisine tebliğ olunur. 
(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup 

anlatılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum: 
Tebligat ve yazışma usulü 
MADDE 36. - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel 

hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. 
(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
Tebligat usulleri 
MADDE 37. - (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili 

kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır. 
(2) Uluslararası andlaşmalar, 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. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 
MADDE 38. - (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının 

verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından evrakın aslına yazılır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Süreler ve Eski Hâle Getirme 
Sürelerin hesaplanması 
MADDE 39. - (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. 
(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla 

karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. 
(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı 

olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün 
yoksa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer. 
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(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
40 inci maddeyi okutuyorum: 
Eski hâle getirme 
MADDE 40. - (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde 

bulunabilir. 
(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kırkbir kere maşallah. 
41 inci maddeyi okutuyorum: 
Eski hâle getirme dilekçesi 
MADDE 41. - (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, 

süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. 
(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de 

ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
42 nci maddeyi okutuyorum: 
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 
MADDE 42. - (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek 

idiyse, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. 
(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı 

itiraz yoluna gidilebilir. 
(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine 

getirmeyi erteleyebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
43 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanıklık 

Tanıkların çağrılması 
MADDE 43. - (1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları 

bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan 
getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem 
uygulanır. 

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de 
yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz. 

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların 
belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. 

- 1 5 4 -



T.B.M.M. B : 26 3 .12 . 2004 O : 3 

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

(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde 
tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Kilis Milletvekili Sayın 
Hasan Kara; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

AK PARTİ GRUBU ADINA HASAN KARA (Kilis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sizlerin sayesinde, Türkiye'nin en büyük dönüşüm projesi olan ceza hukuku projesini 
gerçekleştiriyoruz. Bu yaptığımız iş, sadece Türkiye'de, Türk hukukçuları arasında değil, bizi 
izleyen yabancı hukukçular arasında da çok geniş bir yankı buluyor. 698 sıra sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısının Üçüncü Kısmı olan tanıklık, bilirkişi incelemesi ve keşif 
bölümünü düzenleyen 43 üncü ve devamı maddeler üzerinde söz almış bulunmaktayım; Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kanunun Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde, tanıklık müessesesi düzenlenmiştir. 
Bilindiği gibi, tanıklık, kamu yararının ağırlık taşıdığı bir konudur. Toplumsal bir görev olup, kişiler 
bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu müessesede bazı yenilikler getirilmiştir. Tanıklar, çağrı 
kağıdıyla çağrılabileceği gibi, telefon, telgraf, faks ve elektronik posta yoluyla çağrılma yoluna da 
gidilebilecektir. Bu olay, mahkeme sürecini hızlandıracağı gibi, mahkemelerimizin modern 
tekniklerden yararlanması sonucunu da doğuracaktır. 

Yine, burada, özellikle Cumhurbaşkanlığı makamına ait bir düzenleme getirilmiştir. 4 üncü 
fıkrada "Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde 
beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir" hükmü getirilmiştir. Bu fıkrayla, 
Cumhurbaşkanlığı makamının temsil makamı olması, saygınlığı ve sorumsuz bir makam olması 
sebebiyle, tanıklık hususu, Cumhurbaşkanının kendi takdirine bırakılmıştır. 

Yine, bazı mesleklerle ilgili bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar, hekimler, diş hekimleri, 
eczacılar, ebeler, bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları mensupları ile malî 
işlerde görevli müşavirler ve noterlerin verdikleri hizmetler dolayısıyla öğrendikleri meslek bilgileri 
gereği tanıklıktan çekinme hakları vardır; fakat, bunlar, ilgilinin rızası olduğu zaman, tanıklıktan 
çekinemezler. Sadece, avukatlar veya stajyerleri ve yardımcıları, ilgilinin rızası olsa bile tanıklıktan 
çekinme hakkına sahiptirler. 

Yine, bu bölüm içerisinde belki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda yaptığımız komple 
değişiklikler içerisinde en ciddî, en önemli, reform sayılabilecek nitelikte bir değişiklik de, devlet 
sırrı niteliğindeki ilgili tanıklık olayında düzenlenmiştir. Geçmişte yaşadığımız bazı olaylar 
hepimizin hafızasındadır. Özellikle Susurluk ve benzeri oluşumlarda, bunların aydınlatılmasında 
karşımıza hep devlet sırrı çıkmıştır. Birileri "devlet sırrı" demiş, birileri "ticarî sır" demiş, bunların 
üzeri hep kapatılmıştır. Geçmişte suç işleyenler ve bu suçla ilgili soruların muhatapları, devlet sırrı 
kavramı giydirilerek bu suçların ortaya çıkarılmasını engelliyorlardı. Devletin suça ait bir sırrı 
olamaz. Geriye dönük olarak yaşadığımız birtakım olaylara baktığımızda, pek çok şeyin sır kavramı 
adı altında örtbas edildiğini biliyoruz. İster ticarî sır isterse başkaca bir ad altında sır olsun, pek çok 
olumsuz gelişmelere, özellikle ekonomik alandaki gelişmelere, sır kavramı adı altında, Meclis 
soruşturmalarında bile cevap verilmediğine çok rastlanılmıştır. Neticede, pek çok kişi kendisine 
tanınan yetkiyi kötüye kullanarak sır kavramının arkasına sığınmıştır. Bu düzenlemeyle, toplumdaki 
bu kargaşalığa son verilmek istenmiştir. 

Bu düzenlemenin diğer bir başka yanı ise, gerçekten devlet sırrı olan bazı şeylerin ortalığa 
dökülmemesi ve uluslararası ilişkileri sekteye uğratmaması için ince ayar yapılarak hazırlanmış bir 
metin olmasıdır. 

Bu maddede, devlet sırrı olgusunun ne olduğunu biz belirlemiyoruz. Burada yapılmak istenen, 
bir bilginin devlet sırrı olduğundan bahisle mahkemeye bir maddî gerçeğin açıklığa kavuşturulması 
amacıyla sunulmamasının önüne geçilmesidir. Bu hususun, bu bilginin, bu belgenin devlet sırrı 
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olduğundan bahisle mahkemenin önüne sunulmasını, sınırlı birtakım şartlarla uygulanabilir hale 
getiriyoruz; ancak, bu bilgiler herkesin önünde açılıp savrulmuyor, bu kapalı bir oturumda da 
yapılmıyor. Kapalı oturumda yapılsa, mahkeme sürecine katılan diğer kişilerin bundan bilgisinin olması 
mümkün olur. Bu da çeşitli sıkıntılara sebebiyet vereceğinden, kapalı oturumda dahi bu yapılmıyor. 

Burada öngörülen husus, devlet sim niteliğinde olan şeyin sadece mahkeme tarafından 
dinlenilmesidir. Burada sadece mahkeme heyeti bunu dinleyecek, eğer bu bilgilerin içeriği suç 
olgusunu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte bazı veriler taşıyorsa, o zaman, bunu hükmüne 
yansıtacaktır. Diğer mahkeme süjeleri, bu hususta, ancak hükme yansıyan kısım itibariyle haberdar 
olacaklardır. Bu sistemin getirdiği yapı budur; yani, sadece devlet sırrı olduğu hususu mahkemeye karşı 
gizli tutulmayacaktır. Burada önemli olan husus, hâkime değil mahkemeyedir; yani, bir soruşturma 
evresinde değil, bir kovuşturma evresinde, gizlilik adı altında bu iş saklanamayacaktır. Bizim, burada, 
hâkime ve heyete güven beslememiz lazım geldiğini düşünüyorum. Devlet kendi hâkimine 
güvenmeyecek de kime güvenecek?! Aksi halde, yerli yersiz pek çok bilgi devlet sırrı adıyla, maddî 
gerçeğin açıklığa kavuşturulması açısından gerekli olmasına rağmen mahkemelere sunulmayacaktır. 

Burada, ayrıca bir daraltıcı fıkra da eklenerek: "bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş 
yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır" hükmü getirilmiştir. 

Yine, tanıkların dinlenmesinde görüntü ve seslerin kayda alınabileceği hükmü getirilmiş; 
özellikle, mağdur çocuklar açısından bu husus zorunluluk olarak ortaya konulmuştur. Bunun sebebi 
ise, mağdur çocukların ikinci, üçüncü tanıklıklarında aynı olayı bir daha yaşayıp da, 
mağduriyetlerini daha fazla devam ettirmemektir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yeni bir müessese getiriyoruz; tanığın korunması 
müessesesi. Bu düzenlemeyle, daha demokrat daha özgürlükçü olunması, maddî gerçeğin daha iyi 
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bir yargılama yapılırken ilkönce düşünülen, gerçeğin meydana 
çıkması, başka bir deyişle adil bir yargılanmadır. Adil yargılanmanın ana sebebi, asıl gayesi, 
gerçeğin meydana çıkarılmasıdır. Gerçeğin meydana çıkarılması için dinleyeceğimiz tanık, eğer 
başkaları tarafından tehdit ediliyor ve hayatı ağır bir tehlike altında bulunuyorsa, bu tanığın doğru 
söylemesi kesinlikle mümkün değildir. Bunun için bu tanığı bir şekilde korumak zorundayız. 
Bundan dolayı da iki farklı düzenleme getirilmiştir; bir tanesi, tanığın kimliğinin korunması; diğeri, 
tanığın görüntüsünün korunmasıdır. Bazı durumlarda tanığın sadece kimliğinin korunması yoluna 
gidilmiş, bazı durumlarda, başka bir odaya alınmak suretiyle, gerekirse tanığın görüntüsünün veya 
sesinin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu, özellikle, terör örgütleri ile çıkar amaçlı suç 
örgütleriyle ilgili davalarda sıkça görülmektedir. Bu örgütlerle ilgili tanıklıkta bulunmak isteyen 
insanlar, bir şekilde tehdit altında olduklarından dolayı bu tanıklığı yapamamaktadırlar. Devlet, 
bunları korumak suretiyle, örgütlerin çökertilmesinde çok ciddî bir mesafe alacaktır. 

Yine, bilirkişi uygulamasıyla ilgili iki hususu da belirtip, sözlerime son vermek istiyorum. 
Bilirkişi uygulamasına, temel şart olarak, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde gidilmesi 
gerekirken ve "hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözülmesi olanaklı 
konularda bilirkişi dinlenemez" hükmüne rağmen, ne yazık ki, uygulamada hâkimlerimiz, her 
konuda, hukukî olayların çözümünde dahi bilirkişiye gidiyor. Bu, ne yazık ki, hâkimin dosyaya 
hâkimiyetinden çok, bilirkişinin dosyaya hâkimiyeti sonucunu doğuruyor ve bilirkişilerin verdikleri 
raporlar doğrultusunda, hâkimler motamo karar vermek zorunda kalıyorlar. Bu da yargıda ciddî 
sıkıntılar meydana getiriyor. 

Yine, bilirkişilik müessesesinin çok iyi düzenlenmesi gerekmektedir. Sayın Adalet Bakanımız, 
komisyonda, bu hususta çalışma yapıldığını belirtmişti. Ben de, Grubum ve şahsım adına, bir an 
önce çalışma yapılarak, bu bilirkişilik müessesesi konusunun Meclis gündemine getirilmesini arzu 
ediyorum, bekliyorum. 

Diğer hususlarla ilgili de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. O maddelere gelindiği zaman, 
onlarla ilgili, Grubumuz adına düşüncelerimizi açıklayacağız. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
44 üncü maddeyi okutuyorum: 
Çağnya uymayan tanıklar 
MADDE 44. - (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen 

tanıklar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının 
tahsili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri 
sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. 

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askerî makamlar aracılığıyla 
infaz olunur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanıklıktan çekinme 
MADDE 45. - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 
c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 
d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. 
e) Şüpheli veya sanıkla aralannda evlâtlık bağı bulunanlar. 
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 

anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin rızalanyla tanık olarak dinlenebilirler. 
Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri 
bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum: 
Meslek ve sürekli uğraşılan sebebiyle tanıklıktan çekinme 
MADDE 46. - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile 

çekinme konu ve koşulları şunlardır: 
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 

yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler, 
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 

veya sanatlan mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastalan ve bunların yakınları hakkında 
öğrendikleri bilgiler, 

c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet 
verdikleri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. 

(2) Yukandaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı 
halinde, tanıklıktan çekinemez. 

BAŞKAN - Maddeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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47 nci maddeyi okutuyorum: 
Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 
MADDE 47. - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı 

gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine 
zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, 
Devlet sırrı sayılır. 

(2) 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. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak 
uygulanır. 

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye 
bildirilmesi hususunu kendisi takdir eder. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum: 
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 
MADDE 48. - (1) Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri 

ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa 
cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 
MADDE 49. - (1) Mahkeme başkam veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli 

görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin 
dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum: 
Yemin verilmeyen tanıklar 
MADDE 50. - (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 
a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar. 
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini 

kavrayamayanlar. 
c) 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. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 
MADDE 51. - (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip 

vermemek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu 
hususun kendisine bildirilmesi gereklidir. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum: 
Tanıkların dinlenmesi 
MADDE 52. - (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. 
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin 

belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. 
(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; 
a) Mağdur çocukların, 
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 

açısından zorunlu olan kişilerin, 
Tanıklığında bu kayıt zorunludur. 
(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece 

ceza muhakemesinde kullanılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
53 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanığa görevinin önemini anlatma 
MADDE 53.-(1) Tanığa; 
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, 
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk 

edemeyeceği, 
Anlatılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
54 üncü maddeyi okutuyorum: 
Tanıklara yemin verilmesi 
MADDE 54. - (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir 

kimsenin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin tanıklığından 
sonraya bırakılabilir. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
55 inci maddeyi okutuyorum: 
Yeminin biçimi 
MADDE 55. - (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru 

söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan 
sonra verilmesi hâlinde "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin 
ederim." biçiminde olur. 

(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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56 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 
MADDE 56. - (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder. 
(2) 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. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

57 ne i maddeyi okutuyorum: 
Tanığın tekrar dinlenmesi 
MADDE 57. - (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı somşturma veya kovuşturma evresinde 

tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla 
yetinilebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

58 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 
MADDE 58. - (1) 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 yöneltilir. 

(2) Tanık 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, Cumhuriyet 
savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu 
tehlike başka türlü önlenemeyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike 
oluşturacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. 
Tanığın dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. 

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya 
güvenliğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. 

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

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

59 uncu maddeyi okutuyorum: 
Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 
MADDE 59. - (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak 

mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. 
Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini 
söylemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. 

(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı durumları 
gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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60 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 
MADDE 60. - (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, 

bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için 
dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. 
Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılır. 

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh 
ceza hâkimi yetkilidir. 

(3) 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. 

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 
MADDE 61. - (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan 

tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir 
tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa 
çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. 

(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim 
ve harç alınmaksızın, ödenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bilirkişi İncelemesi 
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 
MADDE 62. - (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırı olmayanlar 

bilirkişiler hakkında da uygulanır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
63 üncü maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişinin atanması 
MADDE 63. - (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin 

oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya 
sanığın, müdafıinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik 
mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. 

(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim 
veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı 
biçimde karar verilir. 

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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64 üncü maddeyi okutuyorum 
Bilirkişi olarak atanabilecekler 
MADDE 64. - (1) Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen 

bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, 
yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden 
de bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına 
ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte gösterilir. 

(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada belirtilen listelere 
girmeyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. 

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. Ancak 
kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. 

(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya 
kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı merciinin onayına sunar. 

(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonu 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. 

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendilerini atamış olan merci 
huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır. 

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu 
hâle ilişkin gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 
MADDE 65. - (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle 

yükümlüdürler: 
a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer 

almış bulunanlar. 
b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler. 
c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
66 ncı maddeyi okutuyorum: 
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 
MADDE 66. - (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması 

uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine 
getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu 
kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok 
üç ay daha uzatılabilir. 

(2) 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, 64 üncü maddede öngörülen listelerden 
çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla uğranılmış zararları ödemesine de karar verilebilir. 
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(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde 
bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin 
alınmasını isteyebilir. 

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki 
kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından 
aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, 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. 

(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler 
verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmaların yapılması 
hususlarında karar verilmesini isteyebilir. 

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim veya 
Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet 
savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile görevlendirilen hekim 
bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi 
bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir. 

(7) 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. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
MADDE 67. - (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları 

açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili 
mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu 
husus bir tutanağa bağlanır. 

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuçlar 
üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar. 

(3) Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde 
bulunulamaz. 

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, 
katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafıine veya kanuni temsilciye doğrudan verilebileceği 
gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların 
bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, 
vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafıine veya kanuni temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri 
reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir. 

(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, 
yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek 
üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle 
ayrıca süre istenemez. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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68 inci maddeyi okutuyorum: 
Duruşmada bilirkişinin açıklaması 
MADDE 68. - (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar 

verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya 
çağırabilir. 

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine izin 
vermedikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker teker alınıp birbirinden ayrı 
olarak dinlenmeleri zorunlu değildir. 

(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiin veya kanuni 
temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi hususunda 
da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

69 uncu maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişinin reddi 
MADDE 69. - (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, ret 

hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel 
sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir. 

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, 
Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen kişi, 
bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

70 inci maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 
MADDE 70. - (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da 

geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
71 inci maddeyi okutuyorum: 
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 
MADDE 71. - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş 

bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
72 nci maddeyi okutuyorum: 
Bilirkişi gider ve ücreti 
MADDE 72.- (1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret 

ödenir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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73 üncü maddeyi okutuyorum: 
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 
MADDE 73. - (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler 

üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını 
tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir. 

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türk makamlarının 
görüşlerinin alınmasına karar verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

74 üncü maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi 
Gözlem altına alınma 
MADDE 74. - (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl 

hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin 
davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet 
savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, 
soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, baro 
tarafından bir müdafi görevlendirilir. 

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

(4) Gözlem altına alınma kararına karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine 
getirilmesini durdurur. 

(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince yargılamanın durması 
kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

75 inci maddeyi okutuyorum: 
Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 
MADDE 75. - (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî 

muayenesine yâ da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı 
veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Bu 
müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi 
tarafından yapılabilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler 
alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat 
içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde 
kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 

(2) Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, 
kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

(3) Üst sının iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde beden 
muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz. 

(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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76 ncv maddeyi okutuyorum: 
Diğer kişilerin beden muayenesi 
MADDE 76. - (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun bedeni üzerinde tıbbi 

muayene yapılabilmesine veya kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnekler alınabilmesine; 
sağlığını tehlikeye düşürmemek koşuluyla, Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim 
veya mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde, bu araştırmanın 
yapılabilmesi için, birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gereklidir. 

(3) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuklar ve akıl hastalarının çekinmesi konusunda kanuni temsilcileri karar verirler. 
Kanuni temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde 
elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanuni temsilcinin izni 
olmadıkça kullanılamaz. 

(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 
BAŞKAN -Madde üzerinde 1 önerge vardır; önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının "Diğer kişilerin beden muayenesi" 

başlıklı 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

İrfan Gündüz K.Kemal Anadol Mehmet Nuri Saygun 
İstanbul İzmir Tekirdağ 

Vahdet Sinan Yerlikaya Bekir Bozdağ Mehmet Daniş 
Tunceli Yozgat Çanakkale 

(3) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk 
veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durumda olması 
halinde, görüşü de alınır. Kanunî 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 kanunî temsilcinin izni olmadıkça kullanılmaz. 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Genel Kurulun 

takdirine bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN -Hükümet önergeye katılıyor mu? 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara)- Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyle ilgili gerekçeyi mi 

okutalım, yoksa, önerge sahipleri konuşmak isterler mi? 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) -Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun, Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun.(CHP sıralarından alkışlar) 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu 

önergeyi, iktidar ve muhalefet birlikte, ortak verdik; yalnız, önergede, benim kanaatime göre bir 
hata yaptık. Şöyle ki; gerekçeye baktığımızda, gerekçe, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12 nci 
maddesine dayanıyor. Yani, çocukların, böylesine bir yargı önünde bulundukları konumda, eğer, 
görüşlerini ifade edebilecek yetenek ve becerileri var ise, daha doğrusu, o yaş kemaline 
ulaşmışlarsa, görüşlerinin alınması gerekiyor. Bizim düzenlediğimiz ilk metin o mealdeydi. Daha 
sonra, uzlaşma sonrasında, çocukların ve akıl hastalarının birlikte mütalaa edildiğini ve önergeyle, 
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hem çocukların hem de akıl hastalarının, görüşlerini ifade edebilecek durumda olmaları halinde, 
görüşlerinin alınması söz konusu oldu. Eğer, şimdi, madde metninde, bu yönde bir değişiklik 
önergesiyle yola çıkarsak, bu sefer, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 12 nci maddesine dayalı 
olan gerekçenin, bir nebze de olsa, boşlukta kalacağı düşüncesindeyim. Bu yüzden, bu önergedeki 
"akıl hastasının" ibaresinin, bir redaksiyonla veyahut da Hükümetin veya Komisyonun kabulü 
halinde, çıkarılması suretiyle, konunun sadece çocuklara hasredilmesini ve o şekilde değerlendirme 
yapılmasını uygun buluyorum. 

Aksi halde, burada bir başka sorun daha çıkacak; akıl hastalarının, görüşlerini ifade edip 
edemeyecek nitelikte olup olmadıklarına karar verebilmek için burada bir hekime de ihtiyaç 
duyulacaktır diye düşünüyorum. Bu tabloda, bir hekim talep etmeyeceğimize göre "akıl hastasının" 
ibaresinin bu önerge metninden çıkarılması uygun olacaktır diye düşünüyorum. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Önergeyi bu haliyle mi oylarınıza sunalım, yoksa... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Bu haliyle efendim; üzerinde mutabık kaldık. 
BAŞKAN - Peki. 
Üzerinde mutabakat sağlanan, değişik partilerden arkadaşların imzaladığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
76 ncı maddeyi, kabul edilen bu önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
77 nci maddeyi okutuyorum: 
Kadının muayenesi 
MADDE 77. - (1) Kadının muayenesi, istemi halinde bir kadın hekim tarafından yapılır. Buna 

olanak bulunmadığında, muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene 
sırasında hazır bulundurulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Sayın 
Canan Arıtman; buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA CANAN ARITMAN (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu madde, sadece ismi bile, madde başlığı bile yanlış olan bir madde. Bu, bir cinsiyet 
ayırımcılığı maddesi; hem de çift yönlü bir cinsiyet ayırımcılığı maddesi; hem hekimlik mesleğini 
icra eden insanlara karşı uygulanan bir ayırımcılık var hem de muayene edilecek kişiye karşı 
uygulanan bir ayırımcılık. Dolayısıyla, bir cinsiyet ayırımcılığı söz konusu olduğu için de, 
Anayasanın eşitlik ilkesine, yani Anayasamızın 10 uncu maddesine de aykırıdır. 

Bu maddenin savunuculuğunu yaparken, lütfen, pozitif ayırımcılık terimini ve bazı uluslararası 
metinleri, CEDAW gibi bir metni kullanmaya kalkmamanızı öneririm; çünkü, pozitif ayırımcılık 
olduğu konusundaki sav doğru değildir. Pozitif ayırımcılık, eğer cinsler arasında bir eşitsizlik söz 
konusu ise, o eşitsizlik giderilinceye kadarki uygulamalardır. Bu maddenin zaten kendisi bizatihi bir 
eşitsizlik maddesidir. Dolayısıyla, burada bir pozitif ayırımcılıktan söz edilemez. 

CEDAW, yani, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesine de aykırıdır. Bu sözleşmenin 1, 2, 4, 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil eder. 
Çağdaş hukuk normlarında cinsiyete dayalı düzenlemeler yapılmamalıdır. 

Bakın değerli milletvekilleri, yeni Türk Ceza Yasa Tasarısını hazırlarken "Tanımlar" 
maddesinde "kadın" tanımlamasını çıkardık. Neden çıkardık; çünkü, o tanımlamanın "kadın" 
ifadesinin bile bir cinsiyet ayırımcılığı olduğu konusunda hemfikir olduk ve birlikte onu çıkardık. 
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Değerli milletvekilleri, bir kere, burada yapılacak olan muayene bir hekim muayenesidir, bir 
tıbbî muayenedir; yani, herhangi bir üst arama, bir kontrol, güvenlik güçlerinin yaptığı bir kontrol 
değildir. Buradaki muayene, tıp eğitimi almış, uluslararası tıp etiğine bağlı olma zorunluluğu olan 
ve namusu ve şerefi üzerine Hipokrat yemini, yani, hekimlik yemini etmiş bir hekim tarafından 
yapılacak muayenedir. Onun için, karıştırmayalım, kavram kargaşası yaratmayalım. 

Hekimler mesleklerini icra ettikleri zaman, hem kendilerinin hem de muayene ve tedavi 
edecekleri kişinin cinsiyeti kaybolur. 

Hekimler, mesleklerini icra edecekleri kişinin, ırkını, etnik kökenini, dilini, dinini, rengini, 
cinsiyetini görmezler; hele hele, cinsel obje olarak asla görmezler. Muayene edeceği o kişi, sadece 
o hekime emanet edilmiş kutsal bir varlıktır. 

İnsanlar da kendilerini muayene eden hekimleri bir cinsel obje olarak görmezler; çünkü, böyle 
bir düşünme, çok ahlakî, çok şık bir düşünce de olmaz. Otuzüç yıllık bir hekim olarak şunu 
söylemek istiyorum; özellikle Anadolu kadını, hekimine her zaman saygı ve güven duymuştur; asla 
bir ayırımcılık yapmaz ve eşine bile söylemediği birçok şeyi, sadece ve sadece hekimine söyler. 

Şimdi, bu düzenleme, bir kere, erkek meslektaşlarımızı zan altında bırakacak bir düşünce ve 
hekimlik mesleğinde bir cinsiyet ayırımcılığına gitmek. Böyle bir düzenleme, her şeyden önce, 
dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan hekimlik mesleğine haksızlıktır, saygısızlıktır; kabul 
edilemez. Burada, hem hekimlere hem de kadınlarımıza karşı bir haksızlık, bir güvensizlik ve bir 
saygısızlık söz konusu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, Allah korusun, bir kalp krizi geçirip düştünüz yere veya bir 
trafik kazası geçirdiniz, çok ciddî hayatî tehdit altındasınız. O anda, belki, hemen orada bulunabilen 
bir hekim, belki de üzerindeki tek iyi elbiseyle, yerde kan mı var, çamur mu var, ne var, hiçbir şeye 
bakmadan, yere dizüstü çöküp, saniyelerle yarışarak, sizin hayatınızı kurtarmaya çalışır. Acaba, 
sizin için, o hekimin cinsiyetinin bir önemi var mıdır; yoksa, hayatınızın kurtarılması mı önemlidir! 

Bir örnek daha vermek istiyorum. Çok zor bir doğum; hekime ulaşamayan, ulaştırılamayan bir 
ana ve bebek, hekime ulaşamadığı için o doğumda her ikisi birden hayatını kaybediyor. O kadının 
eşini, o bebeğin babasını düşünün; acaba, onun için, hekimin cinsiyeti mi, yoksa, bir hekime 
ulaşabilip de eşinin ve bebeğinin hayatının kurtulması mı önemliydi! 

Bir örnek daha: Bakın, bizim ülkemizde ürolog yok. Bir adlî vaka, bir işkence vakası, travmaya 
maruz kalmış bir kadın, idrar yollarından çok ciddî, hayatî bir kanama geçiriyor. Şimdi, ürolog yok; 
eh, yasada da böyle yazarsak, o da ille "ben kadın hekim isterim" derse ne olacak? Ölüme mi terk 
edeceğiz o kadını?! 

Değerli arkadaşlarım, tecavüz vakalarında, cinsel saldırı vakalarında tabiî ki, buna maruz 
kalmış insanın geçirdiği bir psişik travma vardır. O insanları muayene ederken, çok dikkatli olmak 
lazım. Muayenenin de artı bir travmaya neden olmamasına dikkat etmek lazım. Burada, önemli olan 
-bir hekim olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak söylüyorum bunu- hekimin cinsiyeti değil, bu işte 
ehil olmasıdır. Hekimin, hastayla, muayene edeceği kişiyle iletişim kurabilmesi, empati kurabilmesi 
ve onun güvenini sağlayabilmesi önemlidir. Eğer, bunları temin edemezsek, cinsiyeti ne olursa 
olsun yararlı olamaz. 

Şimdi, bir başka açıdan daha bakmak istiyorum: Siz, bu yasa tasarısında, mağdur, şüpheli, 
sanık konumundaki bir kadına böyle bir ayırımcılık tanırsanız, yarın öbür gün, kamu sağlık 
kuruluşlarında, normal vatandaşların da çok doğal olarak talebi olacaktır ve yasal olarak da bunun 
önünde durmak mümkün olmayacaktır. 

Dolayısıyla, ilk bakışta, kadının yararına, lehine gibi görünen bu uygulama, ileride, kadının 
zararına olur. Nasıl mı olur değerli arkadaşlarım; gün gelir, bu ülkede, kadına "ancak kadın doktor 
varsa muayene olabilirsin, kadın doktor yoksa muayene olamazsın" denir. Bakın, Taliban 
yönetiminde, Afganistan'da böyle oldu. Orada dediler ki kadınlara, kadın doktora muayene 
olabilirsiniz; ama, bir yandan da kadınların çalışmasını yasakladılar. Doktora muayene olamadıkları 
için, binlerce, onbinlerce kadın hayatını kaybetti. 
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Şimdi, bu muayene sadece bir jinekolojik muayene de değildir; cilt muayenesi olur, göz 
muayenesi olur, kulak muayenesi olur, nörolojik muayene olur; yani, Türkiye'nin her yerinde, her 
branşta, her iki cinsten de hekim bulundurmak mümkün müdür?! Değerli arkadaşlarım, bakın, 
gelin, önce, bu ülkedeki her vatandaşımıza, her kadınımıza, ulaşabileceği bir hekim bulalım; 
cinsiyeti ne olursa olsun, en ücra köydeki, mezradaki kadınımız bile hekimsiz kalmasın, 
hekimsizlikten ölmesin. 

Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim dinimizde, İslam Dininde, hekim seksüel bir kişi 
değildir. Önünde utanılmayacak, cinsiyet ayırımına gitmeden, kendinizi emanet edeceğiniz kutsal 
bir meslektir. 

Şimdi, Avrupa'nın birçok ülkesinde bu tür düzenlemeler var deniliyor; yani, olabilir Avrupa 
ülkelerinde; mesela, Avusturya; Avusturya'nın bir Afganistan olma tehlikesi yok; ama, bizim 
ülkemizin özel şartları var; bunu da gözden kaçırmayalım. Almanya CMUK'unda böyle bir düzenleme 
varmış. Değerli arkadaşlarım, Alman ceza hukuku, geçtiğimiz eylül ayında, böyle bir düzenlemeyi 
çıkarmış ve cinsiyet ayırımcılığına dayanmayan yeni bir düzenleme yapmış; getirdim, hem Türkçesi 
hem de Almancası var; arzu eden arkadaşıma veririm; ama, yabancı ülkelerden örnek vermek 
itiyorsak, şunu söylemek isterim ki, İran'da var, Suudî Arabistan'da var ve oralarda yürürlükte. 

Şimdi, çağdaş hukuk normlarına göre yasa yapmaya çalışırken, bazı serî hükümleri, aynı 
zinada olduğu gibi, yasalarımıza sokmaya çalışmayalım; bu, yanlış oluyor; bu, kadına ve hekime 
kötü bir bakış açısı, çarpık bir bakış açısı; iyi olmayan bir ideolojik bakış ve doğru olmayan bir 
dünya görüşünün de yasalara yansıtılmasıdır, Anayasaya da aykırı olarak hem de. 

Şimdi, bu düzenlemenin madde gerekçesini okursak, deniliyor ki: " Genel ahlak anlayışına 
uygun düzenlemedir bu." 

Değerli arkadaşlarım, şu anda yürürlükte olan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1924 
yılından beri yürürlüktedir; yani, seksen yıldır bu ülkede böyle bir uygulama yokken, böyle bir 
madde yokken, bu kanun, genel ahlaka aykırı olarak mı uygulandı?! 

Şimdi, bu bakış açısını, bir de, Adalet Komisyonunun ilgili maddesi görüşülürken, 
tutanaklarından değerlendirmek istiyorum; isim vermeden söyleyeceğim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Arıtman, lütfen toparlayalım. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Biraz müsamaha... 
Bakın, bir AKP'li milletvekili arkadaşım -isterseniz tutanakları veririm; burada isim söylemek 

istemiyorum- İsparta milletvekili diyor ki:"Bu, insanın kendi mahremiyeti, ahlakî yapısına da uygun 
bir tercihtir. Bizim örfümüze, geleneklerimize, âdetlerimize de uygun olur diye düşünüyorum." 

Bir başka AKP milletvekili "bayan tuvaleti de vardır, erkek tuvaleti de vardır; daha 
evveliyatında hamamlar vardır. Rusya'da varmış; kadın erkek beraber hamama girerlermiş...". 
Değerli arkadaşlarım, bu, tuvalet işi, hamam işi midir; bu, bir insanın muayenesidir; yani, ciddiyete 
davet etmek istiyorum. 

Mesela, Sayın Bakanımız diyor ki: "Kadın-erkek birçok noktada eşittir, teorik olarak eşittir." 
Yani, uygulamada eşit değildir anlamına mı geliyor bu düzenleme?! 

AKP Adıyaman milletvekilimiz diyor ki: "Bu madde, benim genel ahlak anlayışıma ve benim 
gibi düşünenlerin genel ahlak anlayışına da uygun bir maddedir, düzenlemedir." 

AKP Uşak milletvekili diyor ki: "Yapı olarak, fıtraten kadın ve erkek farklıdır, görevleri de 
bazen farklıdır. Hele hele, kendilerine fıtraten yüklenen görevler, analık-babahk; yurtlar ayrıdır, 
tuvaletler ayrıdır ve neticede, yolda giderken, bir otobüste dahi, kadınla kadın yan yana oturmaya 
özen gösterir." Değerli arkadaşlanm, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok; yani, bakış açısı bu, 
işin gerçeği bu, dünya görüşü bu.... 
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Değerli arkadaşlarım, bir AKP milletvekilimiz daha, asla kabul edilemeyecek bir beyanda 
bulundu; izninizle, ismini vereceğim; AKP Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan diyor 
ki: "Bir kadın mağduru muayene eden erkek doktorların, o muayeneyi dışarıda ballandıra ballandıra 
anlattıklarına hepimiz şahit olduk. Bu madde gayet uygun. Kadınların haysiyetini korumaya yönelik 
bir şey." Değerli milletvekilleri, bu, kabul edilemez. Hiçbir hekim böyle bir şey yapmaz, böyle bir 
şey söylemez; bu, hekimlik mesleğine saygısızlıktır; bu, kadına saygısızlıktır. Ben, bu milletvekilini 
"beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Yüce Atatürk'ün huzurunda, Türk Milletinin 
huzurunda, aziz Türk hekimlerinden özür dilemeye davet ediyorum. Kendisi de bir hukukçudur, 
böyle bir şeye şahit olduysa neden gereğini yapmadı; o hekim, o zaman meslekten men edilirdi; 
eğer, gereğini yapmadıysa -bu söylediği doğru değildir- gelip "yanılsamamdır" deyip, özür dilemesi 
gerekir; aksi takdirde, müfteridir, hekimlere iftira etmiştir ve gereği de yapılır. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, laik bir ülkede kamu hizmeti 

sunulurken ve alınırken cinsiyete dayalı uygulamalar yapılamaz; aksi halde, içinden 
çıkamayacağımız durumlarla karşı karşıya kalırız. Bakın, diyelim ki, bir cinsel saldırı, bir tecavüz... 

BAŞKAN - Sayın Arıtman, süreyi çok aştık; lütfen toparlayalım. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Ben söz hakkımı veriyorum Sayın Başkan. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Sayın Başkanım, arkadaşım söz hakkını veriyor; teşekkür 

ediyorum. 
Bakın, böyle bir davada mağdur diyebilir ki "ben, kadın savcı istiyorum, kadın hâkim 

istiyorum." Değerli arkadaşlarım, yani... (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne alakası var?! 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Doğrudur, tabiî ki... Bakın, değerli arkadaşlarım, böyle bir 

olayı yabancılara anlatmak, hekime muayene olmaktan çok daha zordur; bunu, bir hekim olarak 
söylüyorum. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Hiç alakası yok. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Yani, o zaman, kadın hâkim, kadın savcı, kadın mübaşir, 

vesaire vesaire gideceğiz. Bakın, tıp eğitiminde... 
ZÜLFÜ DEMİRBAG (Elazığ) - Yabancılara anlatmak, size anlatmaktan daha kolay. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Yani, siz, hâkimi, savcıyı tabiî ki yabancı kabul 

etmeyeceksiniz; ama, mübaşire ne diyeceksiniz, zabıt kâtibine ne diyeceksiniz?! Burada yabancı 
demeyeceğiniz, burada cinsiyetsiz göreceğiniz kişi hekimdir. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, tıp mesleğinin icrasında kadın muayenesi-erkek muayenesi diye 
bir ayırım yoktur; sadece organ muayeneleri olabilir, karaciğer gibi, kalp gibi; ama, biz, muayene 
ederken kadın kalbi-erkek kalbi gibi bir ayırımı asla yapmayız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, size çok önemli bir uluslararası belge göstereceğim. Bu belge, 
Birleşmiş Milletlerin belgesidir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele 
veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi için İstanbul Protokolü; yani, 
ülkemizin en büyük kentinin ismini de taşıyan uluslararası bir belge. Şimdi, size, bu belgenin bir 
maddesini okuyacağım. Evet, bunun 154 üncü maddesi, tecavüze uğrayan erkeklerle ilgili 
düzenleme; deniliyor ki: "Mağdur erkekse, çoğunlukla ya da tümüyle erkekler tarafından taciz 
edilmiş olacaktır. Bazı erkekler, diğer erkeklere yönelik korkuları çok yoğun olduğu için 
başlarından geçenleri kadınlara anlatmayı tercih edeceklerdir; bazıları ise bu tür kişisel meseleleri 
bir kadının önünde konuşmak istemeyebilirler." Ne olacak şimdi?! Bakın, uluslararası tıbbî ve 
hukukî bir belgedir; bütün dünyada, Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde uygulanan bir 
düzenlemedir. O zaman, bu yasa tasarısında niye böyle bir uygulama yapmıyorsunuz?! Yani, 
tecavüze uğrayan bir erkeğin kadın hekime muayene olma istemi daha çoktur. 

- 1 7 0 -



T.B.M.M. B : 26 3 .12 . 2004 O : 3 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne alakası var?.. Hiçbir alakası yok. 
CANAN ARITMAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, çok ilgisi var. 
Şimdi, burada, size, yine bu belgeden bir iki şey daha anlatayım. Mesela, bu belgenin bir 

maddesinde "eğer tercüman gerekiyorsa -çünkü, farklı dili konuşabilir, tercüman alınabilir-
tercüman, o kişinin güvenliği açısından ve sırların saklanması açısından yöresinden olamaz, bir 
başka yöreden olmak zorundadır" deniliyor. 

Bu tasarıdaki bu düzenlemenin bir bölümü daha var; kadın doktor yoksa, o zaman ya kadının 
bir yakını alınır veya bir başka kadın alınır. Şimdi, olmaz bu arkadaşlar; hasta haklarına göre olmaz, 
Türk hekimlerinin bağlı olduğu uluslararası tıbbî etik kurallarına göre olmaz, hukuksal kurallara 
göre olmaz. "Bir başka kadın..." Kim?.. Gardiyan mı, polis mi, sokaktan geçen, sokaktan çevrilecek 
herhangi bir kadın mı? Olmaz... Bakın, hastanın yakını da olmaz. Biz hekimler, bağlı olduğumuz 
uluslararası etik kurallar ve hasta hakları çerçevesinde, hastanın rızası olmaksızın hastanın yakınını 
yanına alamayız, muayeneye alamayız; ancak rıza gösterirse alabiliriz. Neden alamayız biliyor 
musunuz; onun güvenliğini korumak içindir. Bakın, hasta veya muayene edilecek kişi en yakınının 
bile bilmesini istemediği sırları olur; biz hekimlerin, hastanın sırlarını ve bilgisini saklamak gibi bir 
mecburiyetimiz, etik kurallarımız ve yasal zorunluluğumuz vardır. Eğer o bilgiler hasta yakınına 
ulaşırsa, muayene edilecek kişinin hayatı tehlikeye girebilir veya yakınları, bir tecavüz olayı ise 
eğer bu, intikam alma yoluna gidebilirler. Onun için, muayene edilecek insanı korumak açısından 
rızası olmadan yakınını yanına alamazsınız. Bu aykırı bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlarım, yine, bu uluslararası belgeden bir örnek vermek istiyorum. 
"Gerektiğinde hekimin güvenliğini korumak için muayene esnasında ve hekim isterse bir güvenlik 
görevlisi alınabilir" deniliyor; ama o güvenlik görevlisi, muayene edilecek kişiye işitme 
mesafesinden uzak olacaktır, ancak görüş mesafesi içerisinde olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak, bu düzenlemenin -tekrar söylemek istiyorum- hekimlik 
mesleğine, kadınlara saygısızlık, güvensizlik içerdiğini, cinsiyet ayırımcılığı içerdiğini, 
Anayasamıza uymadığını, uluslararası hukuka da uymadığını; yani, insanlığa yakışmadığını, bu 
Meclise yakışmadığını, 21 inci Yüzyılda çağdaş hukuk normlarına göre hazırlanan bir Ceza 
Muhakemeleri Usulü Yasası Tasarısına yakışmadığını söylemek istiyorum. Onun için, biz, 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu maddenin bütünüyle geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu 
görüşle, geri çekmediğiniz takdirde bu maddeye ret oyu vereceğimizi beyan eder, Yüce Meclisi, 
hazırunu, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Tam 10 dakika oldu Sayın Başkan. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Şahsı adına söz alan arkadaşım, söz hakkını verdi, onu 

kullandım. 
BAŞKAN - Yok, 9 dakika 51 saniye, 10 dakika değil. 
Değerli milletvekilleri, 20.30'a kadar yemek arası veriyorum; 20.30'da kaldığımız yerden 

devam edeceğiz. 

Kapanma Saati:19.28 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Ali DİNÇER 
KÂTtP ÜYELER: Mehmet DANİŞ (Çanakkale), Ahmet Gökhan SARIÇAM (Kırklareli) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşiminin Dör
düncü Oturumunu açıyorum. 

698 sıra sayılı tasarının müzakerelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir 

Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı: 698) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarının 77 nci maddesi üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Yozgat Millet

vekili Bekir Bozdağ konuşacaktır. 
Buyurun Sayın Bozdağ. 
AK PARTİ GRUBU ADINA BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri, görüşülmekte olan Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının 77 nci maddesi üzerinde AK Parti 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla 
selamlıyorum. 

Bu madde, değerlendirilirken, birdenbire şüpheli veya sanığın hakkı olmaktan çıktı, hekimlerin 
hakkı gibi takdim edilir hale geldi. Hekimlerin hakkından öte, burada, hukukî bir zeminde, hukukî 
bir tartışma yapıyoruz. Burada, şüpheli veya sanık durumunda olan kadının hakkıyla alakadar bir 
konuyu değerlendirdiğimizi, sözlerimin başında öncelikle ifade etmek istiyorum. 

Madde metni şöyle: "Kadının muayenesi, istemi halinde bir kadın hekim tarafından yapılır. 
Buna olanak bulunmadığında, muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene 
sırasında hazır bulundurulur." 

Değerli milletvekilleri, maddeye baktığımız zaman, eşitliği açık bir biçimde, başta, ortaya 
konulmuş. Cinsiyet ayırımı yapmaksızın, kadın ve erkek açısından temel esasın eşitlik olduğunu 
maddenin içerisinde görmek mümkündür; ama, burada, eşitlikten öte, şüpheli veya sanık durumun
daki kadına bir tercih hakkı tanınmıştır. Onun bu hakkı kullanması tamamen kendi iradesine bırakıl
mıştır. Kadının iradesine bırakılan bu konuyu farklı değerlendirmek doğru değildir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın içerisinde yer alan maddeler ve uluslararası alandaki bir
takım sözleşmeler, tamamıyla, bu maddenin gerekçesinde yer alan; yani, genel ahlak nedeniyle, 
maddenin konulduğuna dair gerekçeyle uyum içerisindedir. Biliyorsunuz, Anayasamızın 20 nci 
maddesi özel hayatın gizliliği ve korunmasını, 21 inci maddesi konut dokunulmazlığını, 22 nci 
maddesi haberleşme hürriyetini, 28 inci maddesi basın hürriyetini, 33 üncü maddesi dernek kurma 
hürriyetini belirtir ve benzeri maddelerde bu hürriyetlerin genel ahlak gerekçesiyle sınır
lanabileceğini bizim Anayasamız kabul etmiştir. 

Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 29/2 nci maddesinde de buna yollama yapılmak 
suretiyle; yani, bu manada, taraf ülkelerin yapacağı düzenlemelerin ayırımcılık olarak nitelen-
dirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bunları, ben şunun için ifade ediyorum: Genel ahlak, bizim 
Anayasamızın kabul ettiği ve kendisine hukukî sonuç bağladığı bir ahlaktır. Uluslararası sözleş
melerde de kabul edilen bir anlayıştır, bir ahlaktır. Bu nedenle, bu konuyu farklı değerlendirmenin, 
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serî rejimlerle ilgili bağlantı kurmanın "bu niye böyle düzenleniyor" demenin doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Zira, bizim, mevcut, yürürlükteki Ceza Kanunumuzda da, ahlaken hoş olmayan bir
takım fiillerin suç olduğunu hepimiz biliyoruz. Örneğin, -affedersiniz- bir tecavüz fiili ahlaken çir
kin mi değil mi; adam öldürmeyi ahlak hoş mu görür, yoksa bunu, çirkin mi görür; hırsızlık yap
mayı ahlak hoş mu görür, yoksa, çirkin mi görür; yol kesmeyi, gasbı ahlak hoş mu görür, yoksa çir
kin mi görür? Bunlara bakarsanız, bunların tamamının temelinde, bir noktada, toplumun ahlak an
layışının da olduğunu görürüz. Hukuk metinleri, bu ahlak anlayışları, eğer kamusal düzen için 
gerekliyse, onlara birtakım müeyyideler bağlanmasını kamu düzeninin korunması açısından zarurî 
görmüşse bunların yapılması mümkündür. 

Bu nedenle, bu tip bir gerekçeyi farklı noktalara çekmek yanlıştır. Zira, bizim toplumumuzdaki 
genel ahlak anlayışı da, Türk Milletinin tarihî, millî, dinî, sosyal kökenleri itibariyle geçmişten 
günümüze kadar süzülüp gelen anlayışlarının özeti mahiyetindedir. Biz, bu özete saygılıyız. O 
nedenle, bu düzenlemenin genel ahlak anlayışına aykırı olmadığı ve bu anlayışın da Anayasa ve 
uluslararası sözleşmelerle aykırılık oluşturmadığı kanaatindeyiz. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; ikincisi, Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik 
ilkesine de aykırı bir düzenleme söz konusu değildir. Burada, hem hekimler arasında cinsiyet ayırımına 
dayanan bir düzenleme söz konusu değil hem de şüpheli ve sanıklar arasında böylesi bir ayırım yapıl
ması söz konusu değildir. Biliyorsunuz, normalde hasta olan bir erkek veya kadının, muayeneye gitmek 
istediği zaman, özel bir doktor seçmek istediği zaman, bunun seçeceği doktorun cinsiyetine hiçbirimiz 
karışmıyoruz. Onlar, dilediği gibi doktorlarını seçme hürriyetine sahiptir; bu da hasta haklarının 
gereğidir; hastaların diledikleri hekimlere tedavi olmalarının bir gereğidir. Bu, bir haktır ve buna saygı 
duyulması gerekir; ama, şüpheli veya sanık durumunda olan, hürriyeti sınırlanmış durumda olan bir 
kadına, hür ortamda olan birine tanınan bir hakkı ve imkânı tanımamanın, Anayasanın burada ön
görülen eşitlik anlayışıyla ne kadar bağdaştığını Yüce Heyetin takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, öte yandan, biliyorsunuz, biz, Ceza Muhakemesi Kanununda, savun
mayı güçlendirmek için müdafi seçilebileceğini de söyledik. İnsanlar, eğer kendi müdafileri varsa 
bunları getirebilirler, çağırabilirler; yoksa, bunlara yetkili makamlar, müdafi atayabilirler. 

Şimdi, sanık veya şüpheli durumunda olan şahıs, bir bayan müdafi çağırabileceği gibi, pekâla, 
bir erkek müdafi de çağırabilir. Biz, buna, sen niye erkek müdafi çağırıyorsun veya niye bayan 
müdafi çağırıyorsun diye müdahale etme hak ve yetkisine sahip değilsek, bu, hukuk devleti anlayışı 
bakımından son derece yanlış bir şey ise, aynı biçim ve şekilde, şüpheli ve sanık durumunda olan 
-müdafi seçmeye göre- durumunun gerektirdiği koşullar gereği daha farklı durumda bulunan kadına 
bizim bu hakkı vermememiz esasen bir haksızlıktır. (AK Parti sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunun ötesinde, Anayasamızda da buna benzer düzenlemeler vardır. Örneğin, Anayasanın 49 
uncu maddesinde, çalışma hürriyetini düzenleyen maddede, herkesin çalışma hürriyetine sahip ol
duğu ifade edilirken, aynı 50 nci maddede şöyle deniliyor: "Kimse, yaşma, cinsiyetine ve gücüne 
uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma 
şartlan bakımından özel olarak korunurlar." Anayasanın hükmü bu; erkeklerden farklı düzenleme 
yapıp, koruyacaksın diye, Anayasa amir hüküm koymuş. 

Öte yandan, 41 inci maddede, ananın korunmasıyla ilgili de, yine, Anayasanın amir hükmü 
vardır. Ayrık düzenleme yapılabilir; bu, bir ayırımcılık değildir. 

Öte yandan, uluslararası sözleşmelere baktığımızda da durum farklı değildir. Örneğin... 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara)- Erkek doktor isterse ne olacak?.. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla)- Biz, burada, doktorun haklarından bahsetmiyoruz; başta al

tını çizdim. 
CANAN ARITMAN (İzmir)- Zanlı, tutuklu... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla)- Burada bahis konusu olan, şüpheli ya da sanık durumundaki 

kadının hakkıdır, mağdurun hakkıdır. Biz, mağdurun hakkı üzerinde konuşuyoruz; yoksa, o mağ
durun seçeceği kişinin hakkı üzerinde konuşmuyoruz. 
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Ben, Kadına Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 4 üncü maddesinin sadece 
bir fıkrasını okuyorum: "Kadın ve erkek eşitliğini fiilen sağlamak için taraf devletlerce alınacak 
geçici ve özel önlemler işbu sözleşmede belirtilen cinsten bir ayırım olarak mütalaa edilemeyecek ve 
hiçbir şekilde eşitsizlik ve farklı standartların muhafazası sonucunu doğurmayacaktır." 

Yine, çalışma koşullarıyla ilgili Avrupa Sosyal Şartında da, sözleşmeci taraflarca, çalışan kadın
ların korunma hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere kadın lehine düzenlemeler 
yapılabileceği ve bunun ayırımcılık olarak nitelendirilemeyeceği açıkça hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan, bizim, burada huzurlarınızda görüşüp kanunlaştırdığımız İş Kanununda da buna 
benzer düzenlemeler vardır. Yine, öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da benzer 
düzenlemeler olduğunu... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, toparlar mısınız. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - ...yani, doğum izni gibi, emzirme izni gibi, kadının yapısı 

gereği farklı davranılmasını gerektiren konularda, ona o noktada imkân verildiğini, seçenek tanın
dığını görüyoruz. Özellikle, sendikalar, toplu sözleşme görüşmeleri yapılırken, bu görüşmeler 
sırasında, kadınlarla ilgili farklı farklı düzenlemeleri işverenden talep ediyorlar. Sosyal demokrat 
sendikaların da, sağcı sendikaların da benzer talepleri var. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Öyle bir şey yok. 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitiriyorum. 
Peki, bu nedir derseniz; bu, tamamen pozitif ayırımcılığın bir başka görüntüsünden başka bir 

şey değildir. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Eğer, bu pozitif ayırımcılıksa, siz hukuk bilmiyorsunuz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Uygulamada, bugün, bakın, fiilen yapılan şey, zaten, bizim burada 

koyduğumuz maddenin bir benzeridir. Ne yapılıyor uygulamada; yine, kadını, kadın olan hekim 
muayene ediyor veya yanında bir yakını olması suretiyle muayenesi yapılıyor. Burada somut hale gelen 
hüküm, tamamıyla uygulamanın yasal dayanak haline getirilmesinden başka bir şey değildir. 

Bakın, ben bir şey söylüyorum... 
CANAN ARITMAN (İzmir) -Bu, çağdaş hukuk değil, serî hukuk. 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara) - Erkekler doğum yapmıyor! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Efendim, bir şey söylüyorum, 7.5.2004 tarihinde, Anayasa 

değişikliği görüşmeleri sırasında, CHP adına verilen önergede "kadın ve erkek eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla alınacak geçici özel ön
lemler ve yapılacak düzenlemeler ayırım ve imtiyaz sayılamaz" deniliyordu. 

Bu, bunun benzeri bir düzenlemedir. 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara) - Ama, siz, böyle yapmıyorsunuz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Bir şey daha söylüyorum... 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Çarpıtıyorsunuz... 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben, takdiri size bırakıyorum. 
BAŞKAN - Karşılıklı konuşmayalım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Ben, kanaatlerimi söyleyip bitiriyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bozdağ, lütfen, toparlayalım. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Sözlerimi tamamlıyorum Sayın Başkan. 
Özellikle, şüpheli ve sanık hakları açısından konuya baktığımızda, uluslararası alanda bu 

konuda yapılan düzenlemelerde neler yazılıyor, iki tanesini okuyacağım. 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B : 26 3 . 12 . 2004 O : 4 

Bir tanesi, Birleşmiş Milletlerin herhangi bir şekilde gözaltında bulunan ve hapsedilen kadın
larla ilgili düzenlemesi; deniliyor ki: "Kadınların, özellikle de hamile ve bebekli kadınların, çocuk
ların ve küçüklerin, yaşlıların, hasta ya da özürlü kişilerin sadece haklarını ve özel durumlarını 
korumak amacıyla alınan ve hukuka göre uygulanan tedbirler ayırımcılık sayılamaz. 

Öte yandan, kadın mahpuslarla, sadece kadın görevliler ilgilenecek ve nezaret edecektir." (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 

Onun için de, bugün, bakın, kadın tutukevleri, kadın cezaevleri erkeklerden farklıdır. 
Yine "kadın mahpusların özel sağlık ihtiyaçları cezaevi yetkililerince tanınmalıdır. Mümkün 

olan her yerde muayene için kadın doktorların hazır bulunması gerekir. Aynı zamanda, kadın mah
puslar, kadın hastalıkları konusunda bir uzmana ulaşabilmelidir" deniliyor. 

Değerli milletvekilleri, bakın, biz, kadınların lehine bir düzenleme yapıyoruz. Burada, başka 
ülkelerde olan ileri düzeydeki düzenlemeleri savunmamız gerekirken, o haklardan kendi insanımızı 
mahrum etmemiz doğru değildir. Avusturya Ceza Usul Yasasında da var, Danimarka'da da var. 
"Vücut muayenesinin mümkün olduğu kadar, şartları elverdiği kadar mülayim bir şekilde yapılması 
gerekir. Bu nedenle, vücut muayenesini yapacak sağlık personelinin, sanığın mahcubiyet durumunu 
da gözönünde bulundurarak, aynı cinsiyetten olması gerekir. Vücut muayenesini yapan kişinin ve 
sağlık personelinin ilgili kişiyi soymak durumunda olduğu zaman, arayacağı kişiyle aynı cinsiyet
ten olması zorunludur." Danimarka Ceza Usul Yasası, madde 792/e. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Bu orada. Biz Avrupa Birliğine gidiyoruz, Avrupa Birliğinde olan düzenlemeleri hep müdafaa 
ediyoruz. (CHP sıralarından gürültüler) 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Bu, erkekler için de geçerlidir; sen çarpıtıyorsun! 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken, bu konuda ar

kadaşlarımızla verdiğimiz bir değişiklik önergesi vardır. Biz, orada şunu öneriyoruz: Kadının 
muayenesinin, istemi halinde... 

BAŞKAN - Sayın Bozdağ, bunu, önerge görüşüldüğü zaman söylersiniz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Tamam; önergemde söz almayacağım. 
BAŞKAN - Hem sürenizi çok aştınız hem de konu dışına çıkıyorsunuz. Önerge, önerge 

görüşüldüğü sırada konuşulur. Önergeyi, önerge görüşüldüğü sırada konuşursunuz. 
BEKİR BOZDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Arz ettiğim hususları vicdanlarınıza emanet ediyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara) - Bayanlara da bayan avukat verilsin o zaman! 
YÜKSEL ÇORBACIOĞLU (Artvin) - Yeri gelmişken, Mecliste de bu sorunu çözümleyelim; 

kadınlarla erkekleri ayıralım! En sonunda, o noktaya gidilecek zaten! 
BAŞKAN - Şahsı adına, Bayburt Milletvekili Sayın Ülkü Güney; buyurun. (Alkışlar) 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Bayburt) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 
Tabiî, bu madde görüşmelerinin elektriklendiği bir anda söz aldım. Umarım, bu elektriklen

meyi çözebilecek bir katalizör olabilirim diye düşünüyorum. Bunun nedeni de, uzun bir meslek 
hayatım olması ve deneyimlerimdir. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda arkadaşlarımız konuştular, çok detaylı bilgiler verdiler. Çok 
değerli Bakanımız, komisyonumuz, yıllarca, benim Parlamentoda bulunduğum yirmi yıldan beri 
hep yapılması istenen; ama, bir türlü yapılamayan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu -ki, temel 
bir kanundur- hakikaten, büyük bir özveriyle hazırladılar, buraya getirdiler; bundan dolayı ken
dilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'deki kamuoyunun, bu kanunla ilgili son derece müspet bir 
kanaati vardır. Bu hakkı burada tespit ediyorum, tescil ediyorum ve bunun doğruluğuna, yapılması 
gerektiğine, hatta, gecikerek yapıldığına da inanan bir arkadaşınızım. Kendilerini kutluyorum. (AK 
Parti sıralarından alkışlar) 
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Ancak, bir şey söylemem lazım: Şimdi, 330 madde koyduk, araya da getirmiş 77 nci maddeyi 
koymuşuz. Şimdi, orada bizi rahatsız eden bir şey var. Bu Parlamentoda oturan çok sayıda hekim 
arkadaşım var, onlar da benim söyleyeceğimi, çıkıp, burada ifade edebilirler. Şimdi maddeyi 
okuyalım, ne deniyor: "Kadının muayenesi, istemi halinde bir kadın hekim tarafından yapılır." Doğ
rudur; bizim geldiğimiz yörelerde, bizim yetişme tarzımıza göre bu doğrudur. Benim annem veya 
kardeşim ister, istiyor da, sizlerin de öyle, sizlerin de öyle; benim buna bir itirazım yok ve bu müm
kün olduğu takdirde de yapılıyor. Hatta, bize, seçmenlerimiz zaman zaman geliyorlar "Bayburt'a il
le bir kadın doğum doktoru tayin ettir" diyorlar. Ettireyim dediğimde "ama, eğer mümkünse kadın 
olsun" diyorlar, bunu da diyorlar. Bu bizim yapımız, bunu inkâr edemeyiz; buraya kadar tamam; 
ama, değerli milletvekilleri, arkadan bir şey daha diyoruz: "Buna olanak bulunmadığında -olanak 
yok- muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene sırasında hazır bulun
durulur." Niye bulundurulur; biz hekimler o zaman şöyle düşünüyoruz; "bize itimat yok; ne olur ne 
olmaz, biz, onun yakınlarını da alalım, onlar da gelsin yanımızda bulunsunlar, biz kadını öyle 
muayene edelim." Jinekolojik muayenedir, göz muayenesidir, kulak muayenesidir vesaire.... 

Şimdi, arkadaşlar, bu, bizim mesleğimize, dünyanın en ulvî mesleği olan -her meslek ulvîdir-
hekimliğe bu... Bu maddeye bu cümlenin konulmaması lazım. Hekimler bundan rahatsızdır, bütün 
hekimler bundan rahatsızdır. Biz, orada bir hastayı muayene ederken, Hipokrat yemini yapmış 
-orada hastayı muayene eden- bir hekime "yok kardeşim; sen, bunun kardeşini de alacaksın, 
babasını da alacaksın, yoksa böyle muayene olmaz..." 

Şimdi, arkadaşlar geriye bir dönün, bakın kendi hayatınıza; bu, zaten uygulanıyor. Belki bu, 
biraz aceleyle yazılmış. Savcı gönderdi, koluna mühür bastı gönderdi "bu kadını muayene et..." Git
tiği yerde, hükümet tabibinin yanında hemşire her zaman vardır, hastabakıcısı var; uygulama böy
ledir, bugüne kadar böyle olmuştur. Ben yıllarca hükümet tabipliği yaptım, yanm asra yakın bir 
hekimlik hayatım var; ama, burada, "böyle olmaz, siz aileden de birini alacaksınız" diye vazeder
seniz, bunun ileride çok büyük sıkıntıları olur. 

En basiti; bazı hastalar vardır ki -biz yaşadık- akrabalarının ve yakınlarının yanında konuşmaz; 
biz bunları yaşadık, biz bunları görüyoruz, biliyoruz. Bunu çıkarın, bunu çıkarırsanız bu maddeye, 
her yönüyle, hiç kimsenin bir diyeceği kalmaz; ama, uygulanamayacak, ileride sıkıntılar doğuracak 
bu cümlenin buradan çıkarılması lazım. 

EYÜP FATSA (Ordu) - Çıkaracağız. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla)- Bunu istiyorum. Dün böyle bir olay olmuştu; Sosyal 

Sigortalar Kurumuyla ilgili tasarıdaki önergede, sizin göstermiş olduğunuz, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun göstermiş olduğu yakınlığa ben teşekkür ederim; bir düzeltme yaptık dün, bu 
da bir düzeltmedir. 

Bir şey daha var, onu da bir hekim olarak söyleyeceğim.. 
Değerli arkadaşlanm, hepinizin hekim yakınlan var, kızlannız, kardeşleriniz, eşleriniz var; ama, 

bir milletvekili arkadaşımızın -bana göre, maksadını aşmıştır- bir komisyonda, hekimler için "bir 
hekim, bir hanımı muayene ettikten sonra, çıkıp, kahvede, ben şöyle yaptım, böyle yaptım..." Bunu 
ayıplıyorum, esefle karşılıyorum ve o arkadaşıma yakıştıramıyorum! (CHP sıralarından alkışlar) 

Hekimler, yemin etmiş insanlardır. Bu insanlarımızın hanımlarının veya eşlerinin veya kardeş
lerinin bilmediği sırları bizdedir ve onlar, hep, bizde saklı kalmıştır. Her meslekte yanlış insanlar 
olabilir, ben, olmuyor demiyorum -bu, bir istisnadır- ama, Türk hekimleri, inanın ki, tümüyle, 
fedakâr, onurlu, şerefli, özverili insanlardır; çünkü, onlar, sizin ve bizim birer parçamızdır diyorum 
ve bu cümlenin buradan çıkarılmasını istirham ediyorum. 

BEKİR BOZDAĞ (Yozgat) - Düzeltiyoruz Sayın Vekilim, önergeyi verdik. 
ÜLKÜ GÖKALP GÜNEY (Devamla) - Bu kadar mükemmel hazırlanmış, emek verilmiş -

Sayın Bakan emek vermiş, komisyon emek vermiş- 335 maddeli bir temel yasa çıkarıyoruz; 
hepinizi kutluyorum. Biraz evvel ifade ettim; biz, yirmi yıl bununla uğraştık, çıkaramadık. Bunları 
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çıkarmak çok zordur, bunları kotarmak, buraya getirmek çok zordur. Onun için, bu tip kanunlarda, 
araya, böyle, maksadı aşan bazı şeyleri yazmamak lazım, herhangi bir kesimi, hele hele hekimleri 
üzmemek lazımdır diye düşünüyorum. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Şahsı adına, Çanakkale Milletvekili Sayın Mehmet Daniş; buyurun. (AK Parti 

sıralarından alkışlar) 
MEHMET DANİŞ (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçi, ilgili madde üzerin

de hemen hemen her şey söylenildi. Ben, çok küçük birkaç şey eklemek istiyorum. Gerçi, arkadaş
larımızın hemen hepsi, madde metnini okudular; ama, ilk cümlesi şöyle: "Kadının muayenesi, istemi 
halinde bir kadın hekim tarafından yapılır.". "İstemi halinde" deniyor; yani, bir seçim var, bir ihtiyarîlik 
var, isterse bunu yapabilir, bir dayatma yok. Karşı çıkılan noktanın da ne olduğunu anlayamadım?!.. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Sonunda dayatma olur. 
MEHMET DANİŞ (Devamla) - Canan Hanım, buraya çıktı, konuştu, mesleğinde çok iyi ol

duğunu biliyorum. Âcizane, ben de, avukatlık yaptığım süre içerisinde, sadece ceza davalarına bak
tım ve çok değişik zamanlarda, değişik suç işleyen ve mağdur olan insanların müdafiliğini yaptım, 
avukatlığını yaptım, vekilliğini yaptım. 

Şimdi, Grubumuz adına konuşan Bekir Bozdağ arkadaşımız da, genellikle cümlelerinde hep şu 
ifadeyi kullandı: "Sanık ve şüpheli kadının muayenesi." Değil; burada mağdur kadının muayenesi 
de söz konusudur. 

Ülkü Bey, gerçekten çok samimî olarak ifade etti. Özellikle, bütün bölgelerimiz incelendiğin
de, bu tür suçlar, ülkemizin kırsal alanlarında daha fazla yaşanmaktadır. Siz, hayatında belki bir defa 
dahi erkekle beraber olmamış bir kadının, bir kızın tecavüze uğradığını düşünün ve muayenesinin 
yapılması gerektiğini düşünün. Bunda, bu kadar tartışılacak, başka yerlere çekilecek, inanın hiçbir 
şey yok. Bunu, bu mesleğin içinden gelen birisi olarak söylüyorum ve ceza avukatlığı severek yap
tığım bir işti. Bunu topluma anlatmakta, belki zaman zaman zorlanabilirsiniz; suçluların avukatlığı 
yapılır mı gibi, böyle önyargılar da vardır; ama, gerçekten, ben bu maddenin, kişi hak ve hürriyet
leri açısından gayet demokratik olduğunu düşünüyorum, insana saygı olarak bu ifadenin burada yer 
aldığını düşünüyorum. 

Ayrıca, bu maddesine kadar, gerçekten, mutabakatla giden bir tasarıyı, hep beraber çıkarıyoruz. 
Bakın, 77 nci maddeye geldik, önerge sayısı çok az, konuşma talebi çok az. Gerçekten, ben, hem 
Sayın Bakana, hem komisyonda çalışan bütün sayın arkadaşlarıma, Türkiye'nin geleceği açısından 
da teşekkür ediyorum. 

Bu maddenin ve tasarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinize iyi akşamlar diliyorum; sağ olun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Soru sormak isteyen, Ankara Milletvekili Sayın İsmail Değerli; buyurun, sorun 

sorunuzu. 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara)- Sayın Bakan, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2 milletvekili, 

hekimlerle ilgili, gerçekten ağza alınmayacak kelimeler sarf ettiler. 
ABDULLAH ERDEM CANTİMUR (Kütahya)- Ne zaman söylendi?! 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- Ne zaman?! 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara)- Her doktor, hastasını muayene ederken, yanında, mutlaka hem

şire, sağlık memuru veyahut da teknisyen bulundurur. Sayın Ülkü Beyin de dediği gibi, bütün 
muayenelerde hekimin yanında bir yardımcı olur 

Şimdi, benim bazı sorularım var. 
1- Acaba bu nasıl olacak; eşcinselleri, lezbiyenleri kim muayene edecek? 
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2- Bu arkadaşlar bütün hekimlere Meclis çatısı altında hakaret ettiler. Bu kürsüde özür 
dilemelerini uygun görüyor musunuz? 

3- Bu davranışlar hasta haklarına aykırı değil midir? Eşitlik ilkesine aykırı değil midir? 
4- Acaba bu arkadaşlarımız hasta muayenesini sadece jinekolojik muayene olarak mı algılıyor

lar? Kırık çıkığı, diğer yaralanmaları, diğer hastalıkları doktorlar muayene etmiyor mu? 
5-Peki, erkekler de erkek doktor isterse ne olacaktır? O zaman, bayan suçluları erkek avukat

lar savunmasın, bayan avukatlar savunsun. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl)- Ne alakası var?! 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara)- Yani, bu, sonunda bu ayırıma gitmiyor mu? Böyle bir uy

gulamayı doğru buluyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Başka soru soran yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade ederseniz, bu maddenin ne maksatla düzenlen

diğini kısaca ifade etmek istiyorum. 
Hiç şüphesiz, hekimlik mesleği, son derece saygın ve yüce bir meslektir. Bütün doktorlarımıza, 

bütün hekimlerimize, hepimizin saygısı var; çünkü, insan sağlığıyla alakalı, insanla alakalı bir konudur. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Komisyonda niye müdahale etmediniz?! 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Bir dinle!.. Bir dinle!.. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - "Dinle" demekle olmuyor! 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Dolayısıyla, bu düzenleme, hukukî bir düzen

lemedir, hekimlikle alakalı, doğrudan bir düzenleme konusu değildir. 
Bu tasarı 1999 yılında Meclise sevk edildiğinde, Alman Ceza Usul Yasasından alınan bir mad

denin buraya geçirilmesidir. 
CANAN ARITMAN (İzmir) - Ama, değiştirdiler Sayın Bakanım; şu anda yürürlükte değil. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Bildiğiniz gibi, 1929 yılında, biz, Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununu Almanya'dan aldık. Şüphesiz, bu kanunda bir değişiklik ihtiyacı 
zuhur ettiğinde de, her defasında, acaba, Almanya'da bu konuda ne gelişmeler vardır diye 
düşünülür, araştırılır ve oradaki gelişmeler de olabildiğince Türkiye'ye yansıtılmaya çalışılır. 

1999 yılında tasarı hazırlanırken, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 8 l/d maddesi, 
aynen, buradaki düzenlemedir. Hatta, şöyle bir tereddüt hâsıl oldu. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - Alman hukukundan çıkmış bir maddeyi söylemeyin. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkanım... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim... 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Ben, sadece, doğru bilgiyi ortaya koymak adına 

söylüyorum. Baştan da ifade ettim; hekimlik mesleğiyle alakalı doğrudan bir düzenleme değil. Biz, 
bir hukukî düzenleme yapıyoruz, ceza hukuku alanıyla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. 1999 yılında 
bu madde tasarıya aktarılırken, neden ve nereden geldi, onu ortaya koymak adına bunu söyledim. 

Sonradan bir tereddüt hâsıl oldu; acaba, önceden böyle bir düzenleme vardı, sonradan, ola ki, 
Alman Usul Yasasında bu değişiklik oldu mu diye. Nitekim, en son, 1 Eylül 2004 tarihinde bir 
değişiklik daha yapmışlar. Yani, bizim, bu Parlamentoda Ceza Kanunuyla ilgili düzenlemeyi yap
tığımız günlerde Alman Parlamentosunda da bir düzenleme yapılmış. Daha evvelki düzenleme ay
nen şöyle, 81/d maddesi: "Kadının muayenesi, utanma duygusunu rencide ediyorsa, bir kadın veya 
tabip tarafından yapılır. Muayene sırasında kadının istemesi halinde, bir kadın veya yakınının hazır 
bulundurulmasına izin verilir." Şimdi tartışılan madde, aynen 8 l/d. 
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1 Eylül 2004'te bunu değiştirmişler; o zaman aynen şöyle olmuş: "Vücudun muayenesi, utan
ma duygusunu rencide ederse, aynı cinsiyetten bir kişi veya bir doktor -erkek veya kadın- tarafın
dan yapılır" diye daha genel bir ifade kullanmışlar. 

Şimdi, bununla söylemek istediğim şey şu: Tasarının geneli üzerinde de konuşulurken, bu 
tasarıdaki hiçbir kavram, hiçbir hüküm, hiçbir cümle, uygulaması olmayan bir husus değil; Batı 
hukukunda da olabilen bir husus. Neticede, Avrupa Birliği müktesebatıyla da uyum içerisinde bu 
düzenleme yapıldığına göre, bize mahsus, ilk defa bizde ortaya çıkan değil, Almanya'da da, 
Avusturya'da da var. 

Şimdi, verilen 2 tane önerge var; birisinde "madde, tasarı metninden çıkarılsın" deniyor, ikin
ci önergede de Avusturya Ceza Usul Yasasının 133 üncü maddesi var. Belki, bu, Sayın Güney'in 
büyük bir hassasiyetle ve nezaketle dile getirdiği, belki doktorlarımız açısından yanlış anlamaya im
kân verecek hususları da ortadan kaldıracak tarzda bir düzenleme. Orada, Avusturya Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 133 üncü maddesinde şöyle deniliyor: "Kadının bedeninin 
muayenesinde mümkün ise, bir kadın hekim görevlendirilir." Önergede ise "istemi halinde ve im
kânlar elverirse" deyip, ikinci cümle çıkarılırsa, belki, bu endişeleri de ortadan kaldıracak bir orta 
yol bulunmuş, bir düzenleme yapılmış olur. Bunu bilgi olarak sunuyorum. 

Sayın Değerli'nin bana sorduğu sorular, Hükümetin tasarrufuyla ilgili, hükümetin icraatlarıyla 
alakalı değil. Ben, burada hükümeti temsilen bulunuyorum, teker teker arkadaşlarımızın beyanlarıy
la ilgili benim bir şey söylemem mümkün değil, yorum yapmak benim görevim değil; ama, şunu 
biliyorum, o arkadaşlarımızın da, hepimizin de bu ülkede hekimlere saygımız var, hepimiz, hekim
liğin yüce bir meslek olduğunun idraki, öneminin bilinci içerisindeyiz. Yanlış anlaşılan bir husus 
varsa, eğer, arkadaşlarım izin verirse, ben, onlar adına da özür dilerim; çünkü, hepimiz hata 
yapabiliriz. Siyaset adamıyız; yeri geldiğinde de özür dileyebiliriz, dilemeliyiz; bunda bir mahzur 
da yoktur. Belki, zaman zaman, yorgunluk sebebiyle, şu veya bu şekilde kastı aşan cümleler de 
olabilir; meseleyi, ben, böyle değerlendiriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
İSMAİL DEĞERLİ (Ankara) - Sayın Bakanım, teşekkür ederim. İyi ki o arkadaşlarımız dok

tor olmamış; yoksa, bütün sırları ifşa ederlerdi. 
BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde 2 adet önerge vardır; önergeleri, önce geliş 

sıralarına göre okutacağım, sonra aykırılık derecelerine göre işleme alacağım. 
İlk önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 698 sıra sayılı tasarının 77 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 

kabulünü saygıyla arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz Bekir Bozdağ Ahmet Yeni 

İstanbul Yozgat Samsun 
Fahri Keskin Alaettin Güven Tevfık Ziyaeddin Akbulut 

Eskişehir Kütahya Tekirdağ 
Mehmet Daniş 

Çanakkale 
Kadının muayenesi 
Madde 77- (1) Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın tabip 

tarafından yapılır. 
BAŞKAN - Şimdi okutacağım ikinci önerge, aynı zamanda en aykırı önerge olduğu için, 

okutup işleme alacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 698 sıra sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 77 nci maddesinin tasandan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Muharrem Kılıç Canan Arıtman Feridun Ayvazoğlu 
Malatya İzmir Çorum 

Mehmet Küçükaşık Feridun Fikret Baloğlu Halil Ünlütepe 
Bursa Antalya Afyon 

Yüksel Çorbacıoğlu Mehmet Nuri Saygun Yılmaz Kaya 
Artvin Tekirdağ İzmir 

Atilla Kart Atila Emek Ziya Yergök 
Konya Antalya Adana 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, konuşacak mısınız, gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Konuşacağız Sayın Başkan; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun Saym Saygun. 
Süreniz 5 dakikadır. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu 

saate kadar, Ceza Muhakemesi Yasası Tasarısıyla ilgili ahenk içinde, birlikte, tüm eksikliklerine rağ
men, Anamuhalefet Partisinin de katkılanyla, pek de küçümsenmeyecek oranda çalışmalar yaptık ve 
77 nci maddeye kadar ulaştık; ama, ne yazık ki, 77 nci madde, uzlaşma zeminini, iki siyasî parti arasın
da anlayış farklılığından doğan, bana göre, siyasal gerekçelerle, bu madde için ortadan kaldırdı. 

Efendim, öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Bugün, şu yasa maddesi olmasa dahi, uy
gulamalar, zaten, bu merkezde. 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Mesele yok o zaman... 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - İzin verin... 
Bu ve benzeri taleplerde bulunan insanlara, ama kadın, ama erkek, zaten, bunu, bugünlere 

kadar, imkânların elverdiği oranda sağlamışız. Bunu bir yasa maddesi olarak düzenlemenin pratik
te hiçbir yararı yok; olsa olsa, siyasal bir gerekçesi var; tabanınıza mesaj vermek. Ben, Adalet ve 
Kalkınma Partisinin, bu maddenin tasan metnine alınmasındaki temel gerekçesini böyle al
gılıyorum; böyle algılamam için başka gerekçeler var. 

Demin, Adalet ve Kalkınma Partisi adına Bekir Bey bir konuşma yaptı. Bekir Beyin konuş
masından bir iki not belirtmek istiyorum. 

Efendim, öncelikle, bu maddenin, kadın-erkek eşitliğine dayalı olduğu iddia edildi; ama, bu 
kadın-erkek eşitliğine dayalı ve eğer, pozitif ayırımcılık söz konusuysa, ona katılıyoruz; ama, 
buradaki ayırımcılığın pozitif değil, negatif bir ayırımcılık olduğu düşüncesindeysek -ki, böyle 
düşünüyoruz- o zaman buna katılmamız mümkün değil. 

Bekir Bey bir de örnek verdi, geçmiş yıllarda Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki düzen
lemelerinden bahsetti; ama, sanıyorum, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi pozitif ayırımcılığı doğ
ru tahlil ederken, bu kadar sene geçmiş, siz, hâlâ, tahlil edemiyorsunuz! (CHP sıralarından alkışlar) 
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MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Ne alakası var?! 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Ne alakası olduğunu da şöyle tamamlayalım: Bekir 

Bey, yine konuşmasında bir şey söyledi; "bireyler ihtiyaç duyarlarsa, kadın veya erkek doktoru ter
cih ederler"; doğrudur, bu bireysel bir haktır; ama, biz, burada, bir yasal düzenleme yapıyoruz, yap
mış olduğumuz yasal düzenlemede genel ahlaka uygunluk gerekçesi koyuyoruz ve getiriyoruz. 
Şimdi, Türkiye'deki bayanların cümlesinin bir bayan doktor isteyeceğini herhalde hep birlikte 
düşünmüyoruz; içlerinde böyle talebi olmayanlar da var. 

FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İsteyen istediği yere gider. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Tamam. 
Şimdi, efendim, eğer bir gerekçe getirirseniz ve bunu genel ahlaka bağlarsanız, kadın doktor 

isteyenler genel ahlak kurallarına uyumlu olur, peki istemeyenler sizce ne olur?! 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - İsteyen istediği kişiye muayene olur. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Şimdi, böyle bir mantıkla, böyle bir gerekçeyle bu 

düzenleme olmaz! (AK Parti sıralarından gürültüler) 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Öyle bir şey yok orada! 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Efendim, aynen öyle; Bekir Beyin de ifadesi budur. 
Şimdi, komisyonda bu madde tartışılırken, neden, bilmiyorum, hükümet, ısrarla, Alman Ceza 

Muhakemeleri Usulü Yasasından bahsederek oradan alıntı yaptığını iddia etti. Sonra, biz, burada bir 
değişikliğin söz konusu olduğunu ve böyle bir alıntının Alman Ceza Muhakemeleri Yasasından 
alınmış olmasının söz konusu olamayacağını söyledik. O dakikada, bürokratlar gerekli girişimlerde 
bulundular "evet, doğru söylüyorsunuz; bu, Alman yasasından değil, Avusturya yasasından alınmış
tır" dediler; çünkü, Alman yasası değişmişti, yeni bir gerekçe yaratmanız gerekiyordu, yeni gerek
çeyi Avusturya'da buldunuz; eğer orada da değişmiş olsaydı, mutlaka yeni bir ülke yine bulunurdu. 

CANAN ARITMAN (İzmir) - İran'da var işte! 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Şimdi, efendim, yine çarpıcı bir gerekçesi var bunun 

-Bekir Beyi göremiyorum ama- cezaevindeki kadın mahkûmların kadın gardiyanlar tarafından 
gözetim altında tutulduğundan bahsetti. Arkadaşlar, cezaevindeki kadın mahkûmlar yaşamlarını 
orada sürdürüyorlar; yani, bir yerde, o koğuşlar, onların özel yaşam alanı. 

MUSA SIVACIOĞLU (Kastamonu) - Hiç de özel yaşam alanı değil. 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Şimdi, özel yaşam alanındaki yapılanmayı ayıralım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Toparlayalım... 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Ama, burada bir özel yaşam alanı söz konusu değil. 
Bir de, gene, bir örnek verildi; eğer, avukat seçeceksek kadın-erkek fark etmez; ama, sadece 

hekimde bu ayırımcılığı yapalım... Bakın, biz, komisyonda bunu defalarca tartıştık. Bu yasal düzen
lemenin kadınlara bir hak vereceğine inanmıyoruz. Özellikle pozitif ayırımcılık yönünden hiçbir 
yaran olmayacaktır ve genel ahlak anlamında da, ülkede, korkanm, kadınlann farklı düşünceleri, 
hiç de hoş olmayan, farklı şekilde değerlendirilecektir. Bu da, ülke içinde, korkanm bazı sıkıntılara 
neden olacaktır. 

AHMET YENİ (Samsun) - Olmaz... Merak etme... 
MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Gelin, olayı, bir siyasal tercih halinde tutmanın bir 

anlamı olmadığını düşünelim. Bu olayın... 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Korkmayın, sakin olun!.. 
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MEHMET NURİ SAYGUN (Devamla) - Efendim, korkulacak bir şey yok, korkulacak bir şey 
yok. Korkumuz şu: Bu yapmaya çalıştığınız yöntemle, yarın Öbür gün, hastanelerde, bu taleplerin 
hepsi pekiştirilir ve geliştirilirse, bu yarattığınız yoldan devam ederseniz ve Bekir Beyin, hiç sarf 
etmediğimiz, bugüne kadar komisyonda bir kez bile söylenilmemiş olmasına rağmen, her nedense 
"serî düzen iddiamız yoktur" şeklinde bir savunmaya geçmesinin arkasında, acaba gelecekte has
tanelerde ve benzeri yerlerde haremlik-selamlık yaratmak istiyorsanız, bunları, gelin, burada açık 
açık söyleyin diye düşünüyorum; hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Korkmayın, korkmayın!.. Yok öyle bir şey... 
AHMET YENİ (Samsun) - Hayal!.. 
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Senaryo yazıyorsun, senaryo!.. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Hayal bunlar, hayal!.. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 698 sıra sayılı tasarının 77 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 

kabulünü saygıyla arz ve teklif ederiz. 
İrfan Gündüz (İstanbul) ve arkadaşları 

Kadının muayenesi 
Madde 77.- (1) Kadının muayenesi istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadm hekim 

tarafından yapılır. 
BAŞKAN - Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, tak

dire bırakıyoruz. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
İRFAN GÜNDÜZ (İstanbul) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Uygulamada kolaylık sağlamak ve çıkabilecek muhtelif sorunları gidermek amacıyla bu öner

ge verilmiştir. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen bu önerge doğrultusunda 77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
78 inci maddeyi okutuyorum: 
Moleküler genetik incelemeler 
MADDE 78. - (1) 75 ve 76 nci maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, 

soybağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tes
piti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alman örnekler üzerinde 
bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan 
beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

79 uncu maddeyi okutuyorum: 
Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 
MADDE 79. - (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece 

hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. 
(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruştur

ma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya 
kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine men
sup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakımından 
uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin 
bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, 
adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

80 inci maddeyi okutuyorum: 
Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 
MADDE 80. - (1) 75, 76 ve 78 inci maddeler hükümlerine göre alman örnekler üzerinde 

yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya 
içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez. Bu bilgiler, 
kovuşturmaya yer olmadığı, beraat kararı verilmesi veya verilen hükmün kesinleşmesi halinde 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
81 inci maddeyi okutuyorum: 
Fizik kimliğin tespiti 
MADDE 81. - (1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 

şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya hâkim 
kararıyla, fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve ayak izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaş
tıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine 
ilişkin dosyaya konulur. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
82 nci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 82. - (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili usuller 

yönetmelikte gösterilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
83 üncü maddeyi okutuyorum: 
Keşif 
MADDE 83. - (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim 

veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 
(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde 

edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
84 üncü maddeyi okutuyorum: 
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 
MADDE 84. - (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve 

vekili hazır bulunabilirler. 
(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzak

lığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine 
engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir. 

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluy
la, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. 

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâl
lerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
85 inci maddeyi okutuyorum: 
Yer gösterme 
MADDE 85. - (1) Yer gösterme işlemi hakkında 83 ve 84 üncü madde hükümleri uygulanır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
86 ncı maddeyi okutuyorum: 
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 
MADDE 86. - (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce 

ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş 
bir şüpheli veya sanık varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. 

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için 
tüm bulgular saptanır. 

(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
87 nci maddeyi okutuyorum: 
Otopsi 
MADDE 87. - (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı 

veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya 
vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi iş
lemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. 

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını 
gerektirir. 

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi 
verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi ver
mesi istenebilir. 

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. 
Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme 
tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve 
ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır. 
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
88 inci maddeyi okutuyorum: 
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 
MADDE 88. - (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırasında 

veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik 
olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama 
yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
89 uncu maddeyi okutuyorum: 
Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 
MADDE 89. - (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, görünen şek

li ile organın tahribatı, tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlen
dirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla veya onun 
yönetiminde yapılmasına karar verebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
90 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yakalama ve Gözaltı 
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 
MADDE 90. - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama 

yapılabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kim

liğini belirleme olanağının bulunmaması. 
(2) Kolluk görevlileri, tutuklama karan veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma 
olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler. 

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl 
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen 
suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. 

(4) Kolluk, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir. 
(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci fıkra uyarınca görevlilerce 

yakalanan kişi, düzenlenecek soruşturma belgesiyle birlikte hemen Cumhuriyet savcılığına gönderilir. 
(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma 

amacının ortadan kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından 
yakalama emrinin derhal iadesi istenir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

91 inci maddeyi okutuyorum: 
Gözaltı 
MADDE 91. - (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet savcılığınca bırakıl-

mazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, 
yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. 
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(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu iş
lediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır. 

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çok
luğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç 
gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına 
alınana derhâl tebliğ edilir. 

(4) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya 
ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine baş
vurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın 
yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile 
Cumhuriyet savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

(5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 
hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet 
savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 

(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne 
çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

92 nci maddeyi okutuyorum: 
Gözaltı işlemlerinin denetimi 
MADDE 92. - (1) Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî 

görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade 
alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma ile il
gili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar Defterine kaydederler. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

93 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 
MADDE 93. - (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, 

kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz 
ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

94 üncü maddeyi okutuyorum: 
Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 
MADDE 94. - (1) Yakalanan kişi, hakkında kamu davası açılmış ise hemen yetkili mah

kemeye; kamu davası açılmamış ise, en yakın sulh ceza hâkimliğine götürülür. 
(2) Hâkim veya mahkeme, aynı gün yakalananın serbest bırakılmasına veya adlî kontrol altına 

alınmasına veya tutuklanmasına karar verir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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95 inci maddeyi okutuyorum: 
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 95. - (1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi 

uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin 
haber verilir. 

(2) Yakalanan veya gözaltına alman yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, 
durumu, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

96 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 
MADDE 96. - (1) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 90 inci mad

denin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikâyete yetkili olan kimseye 
ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

97 nci maddeyi okutuyorum: 
Yakalama tutanağı 
MADDE 97. - (1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç 

nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, han
gi kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

98 inci maddeyi okutuyorum: 
Yakalama emri ve nedenleri 
MADDE 98. - (1) Soruşturma evresinde şüpheli kaçak ise, Cumhuriyet savcısının istemi 

üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. 
(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya 

ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuv
vetleri de yakalama emri düzenleyebilirler. 

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet sav
cısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. 

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalan
dığında nereye gönderileceği gösterilir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

99 uncu maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 99. - (1) Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî koşul

ları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, 
gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve 
bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin 
verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak 
kurallar, yönetmelikte gösterilir. 
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BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

100 üncü maddeyi okutuyorum: 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tutuklama 
Tutuklama nedenleri 
MADDE 100. - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama nedeninin 

bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama karan verilebilir. İşin önemi, verilmesi bek
lenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama karan verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut ol

gular varsa. 
b) Şüpheli veya sanığın davranışları; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkalan üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 
Hususlannda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 
(3) Aşağıdaki suçlann işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuk

lama nedeni var sayılabilir: 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykınm ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95) 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocuklann cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
8. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
9. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 

314,315), 
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları. 
c) 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördün

cü fıkralannda tanımlanan zimmet suçu. 
d) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 

cezasını gerektiren suçlar. 
e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 

üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 
f) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fık

ralannda tanımlanan kasten orman yakma suçları. 
(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan 

suçlarda tutuklama kararı verilemez. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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101 inci maddeyi okutuyorum: 
Tutuklama kararı 
MADDE 101. - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının is

temi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet 
savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gös
terilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir. 

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin 
kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü 
olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir. 

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından 
görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. 

(4) Tutuklama karan verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. 
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına söz isteyen, Aydın Mil

letvekili Semiha Öyüş; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
AK PARTİ GRUBU ADINA SEMİHA ÖYÜŞ (Aydın) - Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan ve değerli üyeler; 698 sıra sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının 101 ilâ 

156 ncı maddeleri arasındaki düzenlemeler üzerinde, genel olarak, görüşlerimizi bildirmek üzere 
söz aldım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının 100 üncü maddesiyle tutuklama nedenleri olarak ön
görülen haller sırayla belirtilmiş ve bu alandaki, düzenlemeye göre, tutuklama nedenleri azaltılmıştır. 

100 üncü maddeyle "kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde, bir tutuklama nedeninin bulun
ması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir" denilmiştir. 

Soruşturma aşamasında kişi şüpheli durumdadır. Bu halde, şüpheli hakkında soruşturmayı 
yapan cumhuriyet savcısı, sulh ceza hâkiminden tutuklama kararı verilmesini talep eder. Kovuştur
ma esnasında kişi sanık durumundadır. Bu halde, sanık hakkında, cumhuriyet savcısı talebiyle ya da 
resen mahkeme tutuklama kararı verir. 

Bu taleplerde gerekçe gösterilmelidir ve ayrıca, ceza adalet sistemimizde yeni bir düzenleme olarak 
yer alacak olan adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının hukukî ve fiilî nedenleri izah edilir. 

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki tahliye isteminin reddine ilişkin karar
larda bu kararın alınmasına dayanak olan hukukî ve fiilî sebepler gösterilecektir. Karar içeriği, şüp
heli veya sanığa sözlü olarak bildirilirken, ayrıca yazılı suretinin verildiği, kararda belirtilmelidir. 

Şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafiin 
yardımını da talep edebilir. 

Tutuklama kararı verilmezse şüpheli veya sanık hemen serbest bırakılır. Tutuklama sebepleri 
ve tutuklama kararma itiraz edilebilir. 

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler dışında, tutuklama süresi en fazla altı aydır. 
Gerektiğinde, sebebi belirtilerek dört ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
işlerde, tutukluluk süresi, en fazla iki yıl, gerektiğinde, sebebi gösterilerek, üç yıla kadar uzatılabilir. 

Bu maddeyle, tutuklulukta geçecek süre, soyut bir ceza süresine bağlı olmak yerine, ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren ve girmeyen suçlar ayırımı yapılarak düzenlenmiş ve buna göre, en 
az tutukluluk süresi altı ay, en çok iki yıl; altı aylık süre gerektiğinde dört ay uzatılabilmeli, iki yıl
lık süre bir yıl daha uzatılabilmeli şeklinde düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza 
hâkiminden isteyebilir; hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde 
bulunabilirler; bu halde, üç gün içerisinde talebin kabulü ya da reddine karar verilmelidir. 
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Soruşturma evresinde, cumhuriyet savcısı, adlî kontrol ya da tutuklamanın gereksiz olduğuna 
kanaat getirirse, kovuşturmaya yer olmadığına karar verir ve resen şüpheliyi serbest bırakır. Şüpheli 
veya sanığın, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında, tutuklama kararının kaldırılmasını 
talep hakkı vardır ve ret kararına karşı itiraz edilebilir. 

Usulü hakkında düzenlemede, şüpheli veya sanık müdafıinin dinlenmek üzere, duruşmadan 
kırksekiz saat önce, iadeli taahhütlü bir mektupla veya varsa telefonla çağrılacağı belirtilmektedir. 
Telefonla davet, teknolojiden yararlanma yönünde yeni bir uygulama olacaktır. 

Salıverilme kararıyla, şüpheli ve sanığa, soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdirileceği 
tarihe kadar, önceden verdiği adreslerdeki her türlü değişikliği bildirmesi ihtar edilecektir. Böylelik
le, bundan önce yaşanılan bilinen adreste bulunamama sıkıntısı aşılmış olacaktır ve yargılamanın 
gecikmesine neden olan bu durum ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Tutuklananın durumunu yakınlarına bildirmesinde, tutuklama veya tutukluluğunun devamına 
ilişkin her karar tutuklunun bir yakınına veya istediği kişiye hâkim kararıyla ve durum uygun ise, 
bizzat kendisi tarafından haber verilir. 

"Tutuklanan şüpheli veya sanık yabancıysa, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde vatandaşı ol
duğu devletin konsolosluğuna bilgi verilir" denilerek, yabancılar bakımından yeni bir düzenleme 
getirilmektedir. 

100 üncü madde gözönünde tutularak, soruşturma evresinde şüphelinin tutukluluk halinin in
celenmesi en geç otuzar günlük süreler itibariyle cumhuriyet savcısı ve şüpheli tarafından sulh ceza 
hâkiminden istenebilir. "Hâkim resen de dikkate alır" şeklindeki düzenlemeyle de, tutukluluk halinin 
devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun mahkemece belli aralıklarla incelenmesi ve kişi özgür
lüğünü geçici olarak sınırlayan tutuklama kararının gereksiz yere uzamaması amaçlanmıştır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 109 uncu maddesiyle yargılama sistemimize bir 
yenilik getirilmektedir. Adlî kontrol, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 119 uncu maddesine 
göre, tutuklamayı gerektirecek bir suç işlendiğinde, cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza 
hâkimi, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasını isteyebilecektir. Adlî kontrol, 
tutuklamanın uygulamada yarattığı sakıncaları önleyebilecek önemli bir müessese olarak düzenlen
miştir. Mevcut sistemde serbest bırakılması istemiyle hâkim huzuruna gelen kişi tutuklanıyor veya 
serbest bırakılıyordu. Tutuklandığı zaman hürriyetinden yoksun kalması dolayısıyla kişinin zarara 
uğraması söz konusu olabiliyordu. Serbest bırakıldığı zaman da kaçma riski taşıyordu. Adlî kontrol 
sistemiyle, tutuklamanın, kişiyi hürriyetinden tamamen yoksun bırakmakla doğan zararlar ortadan 
kaldırılmakta, diğer taraftan, kaçma riski minimuma indirilmektedir. 

Bu yeni uygulama hem özgürlükçü hem de kamu düzenini koruyucu niteliktedir. Uygulanacak 
yaptırımlar, hâkimin belirlediği çevre sınırları dışına çıkmamak; bazı yerlere gidememek ya da an
cak bazı yerlere gidebilmek; belirlenen sınırlar dışına her çıkışta cumhuriyet savcısına veya hâkime 
haber vermek; belli mercilere belli süreler içinde düzenli olarak müracaat etmek, kimlik belirten 
belgeyi makbuz karşılığı teslim etmek; belirli kişilerle görüşmek veya görüşememek; belli taşıtları 
kullanmak veya kullanamamak; özellikle, uyuşturucudan arınmak için tedavi olmak; şüphelinin 
maddî durumuna göre belirlenecek güvence miktarı yatırmak; suç, bir mesleğin icraı veya sosyal 
faaliyetler nedeniyle işlenmiş ise, bunlardan men; çek kullanamamak, silah bulunduramamak ve 
taşıyamamak; suç mağdurunun haklarını güvenceye almak için aynî veya kişisel güvenceye bağ
lamak; aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve nafakayı ödeyeceğine dair güvence vermek 
şeklinde özetlenebilecektir. 

Şüpheli, cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararıyla soruşturmanın her 
aşamasında adlî kontrol altına alınabilir; adlî kontrol uygulanan bir veya birden çok yükümlülük al
tına konulabilir, bu yükümlülük kaldırılabilir, değiştirilebilir, bazılarına uymaktan geçici olarak 
muafiyet tanınabilir. Adlî kontrol kararını soruşturma evresinde, cumhuriyet savcısının istemiyle 
sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde, görevli ve yetkili merci 100 üncü maddeyi de gözönünde 
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tutarak, 109 uncu maddedeki yükümlülükleri azaltıp çoğaltabilecek veya tümünü kaldırabilecektir. 
Amacın gerçekleşmesine yönelik tam bir esneklik sağlanarak yasanın insanî yönü vurgulanmak
tadır. Bu kararların kaldırılması istenebilir ve itiraz edilebilir. Tedbir kararına uymama halinde, 
tutuklama kararı verilebilecektir. Şüpheli veya sanığın her türlü yükümlülüğünü yerine getireceğine 
dair alınacak güvence, ihlal halinde, hazineye irat kaydedilecektir. 

Güvence, ayrıca, masrafların, zararların, nafaka borçlarının, kamusal giderlerin ve para 
cezalarının karşılığıdır. Bu hükümle, mağdurun hakları koruma altına alınmaktadır. Hükümlü 
yükümlülüklerini yerine getirmişse, kovuşturmaya yer olmadığına veya beraat kararı verilmişse 
güvence geri verilebilecektir. "Şüpheli veya sanıkla ilgili arama" madde başlığıyla, 
yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği konusunda şüphe varsa, şüphelinin veya 
sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilecektir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
SEMİHA ÖYÜŞ (Devamla) - Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde 

edilebilmesi amacıyla, diğer kişilerin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler 
aranabilecektir. 

Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece arama yapılmaması esas olmakla birlikte, 
suçüstü halinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, firar eden kişi, tutuklu veya hükümlünün 
tekrar yakalanmasında gece de arama yapılabilecektir. 

Arama kararım hâkimin vermesi asıl olmakla birlikte, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
cumhuriyet savcısının, cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde kolluk amirinin emriy
le kolluk görevlileri arama yapabilir. 

Arama kararında, arama nedeni, arama yapılacak yer veya eşya ve arama süresi açıkça belirtil
melidir. Arama esnasında ilgili veya yakını veya temsilcisi hazır bulunabilir. Arama sonucunda el 
konulan eşya varsa, listesi, aranan kimsenin isteği üzerine, belge olarak verilir. Aramada belge veya 
kâğıtların incelenmesi için cumhuriyet savcısı ve hâkim yetkilidir. 

Suçun delili olması ihtimali olduğu görülen eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluş
turan malvarlığı değerleri ile rızayla teslim edilmeyen eşyaya da elkonulabilir. 

125 inci maddeyle "içeriği devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi" baş
lığıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 328 inci maddesiyle paralellik sağlanmış ve "bir suç ol
gusuna ilişkin bilgi ve belgelerin devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamayacağı" hüküm 
altına alınmıştır. Bu belgeleri, ancak mahkeme hâkimi ve heyeti inceleyebilecektir. Kovuşturma 
konusu suçu açıklayabilecek nitelikte görülen bu belgelerin içeriği hakkında hükümde açıklama 
yapılmalıdır ki, bu yöndeki savunma hakkı kullanılabilsin. 

Elkoyma kararını esas olarak hâkim verir. Ancak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, 
cumhuriyet savcısının yazılı emriyle, kolluk görevlileri elkoyma işlemini yapabilirler. Bu hal de 24 
saat içerisinde hâkimin onayına sunulur, hâkim 48 saat içerisinde kararını açıklamazsa, elkoyma 
kendiliğinden kalkar. 

Şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu 
kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz. 

Suç konusu olan veya bu yoldan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde, şüpheli 
veya sanığa ait taşınmaz, alacak ve diğer mal varlığı değerleri, şüpheli veya sanıktan başka bir 
kişinin zilyedinde bulunsa dahi, 128 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılı suçlar söz konusu ol
duğunda, elkonulma karan hâkim tarafından verilip, bu karar, tapuya, ilgili sicile, ilgili gerçek ve 
tüzelkişiye bildirilerek, icra edilir. Elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi halinde, 
Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesi gereğince, muhafaza görevini kötüye kullanma hüküm
leri uygulanacaktır. 

- 1 9 1 -



T.B.M.M. B:26 3 .12 .2004 0 : 4 

Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması, soruşturma ve 
kovuşturmanın selameti için adliyenin elinde bulunması gerekli sayılan ve sanık tarafından veya 
sanığa gönderilen posta hizmeti veren, resmî ve özel kuruluş elinde bulunan gönderilere, asıl olarak 
hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısı kararıyla elkonulabilecektir. Kol
luk güçleri, sadece hâkimin kararını veya cumhuriyet savcısının emrini yerine getirecektir. 

Postada elkoyma konusu, haberleşme özgürlüğünün demokratik hayat içindeki önemi ve üstün 
değeri nedeniyle ayrıca düzenlenmiştir. Hâkim postayı açıp açmamaya karar verir. Açılıp da içeriği 
adliyenin eli altında tutulmasına gerek olmayan gönderiler hemen ilgililere teslim edilecektir. Bu 
hüküm, Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliğinin korunmasına yöneliktir. 

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 130 uncu maddeyle düzenlenmiştir. 
Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. 
Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. 
Avukatlığın amacı, hukukî münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukukî mesele ve anlaş

mazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak 
uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nez-
dinde sağlamaktır. Avukat, bu amaçla, hukukî bilgi ve tecrübelerini, adalet hizmetine ve kişilerin 
yararlanmasına tahsis etmeye yetkilidir. 

Avukatların sır saklama görevleri vardır; bu nedenle, kendilerine tevdi edilen veya gerek 
avukatlık görevi gerekse Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarındaki görevleri dolayısıyla, öğ
rendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. 

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve avukatlarla ilgili postada yapılacak belge ve varakalara 
elkoymayla ilgili ve suç nedeniyle yapılacak işlemler, ayrı ve genel hükümlere göre, farklı usullere 
ve özel hükümlere tabi tutulmuştur; çünkü, savunma hakkı kutsaldır; savunma, yargının kurucu un
surlarındandır. Avukatların meslekleriyle ilgili bildiklerini ve müvekkillerinin sırlarını saklamaları 
esastır. Avukat büroları, ancak mahkeme kararı ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak, cumhuriyet 
savcısının denetimiyle aranabilir. 

BAŞKAN - Sayın Öyüş, pozitif ayırımcılık yapıp tolerans gösteriyoruz; ama... 
SEMİHA ÖYÜŞ (Devamla) - Sürem 20 dakika değil mi efendim? 
BAŞKAN - Vaktinizi bayağı aştınız, toparlarsanız memnun oluruz. 
SEMİHA ÖYÜŞ (Devamla) - Toparlıyorum. 
BAŞKAN - Sağ olun. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Yeter... Yeter... 
BAŞKAN - Hanımefendi gereğini yapacaktır. 
Lütfen toparlayın. 
SEMİHA ÖYÜŞ (Devamla) - Avukat büroları, ancak mahkeme kararı ve kararda belirtilen 

olayla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının denetimiyle aranabilir. Baro başkanı ve bürosu aranan 
avukat ile vekili avukat, aramada hazır bulundurulur. Elkonulması kararı verilen şeyler bakımından, 
aramada hazır bulunanlarca, avukat ile müvekkil arasındaki ilişkiye ait olduğundan bahisle itiraz 
edildiğinde, bu şey ayrı bir zarf veya pakete konulup mühürlenir ve yetkili hâkimin itirazı haklı bul
ması halinde, elkonulan şey derhal avukata iade edilir. 

BAŞKAN - Sayın Öyüş, lütfen toparlayın. 
SEMİHA ÖYÜŞ (Devamla) - Toparlıyorum. 
Savunma hakkı kutsaldır ve bu haktan yararlanma engellenemez. Müdafi görevini yerine getir

mediğinde -müdafi tayin edilirse bir suçlu veya şüpheliye- hâkim, derhal başka bir müdafi tayini ister. 
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Sanığın kanunî temsilcisi ve eşi, duruşma gün ve saatinde hazır bulunabilir ve istemi üzerine 
dinlenebilirler. 

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Hakkında hüküm verilinceye kadar sanık masumdur. Bu il
ke doğrultusunda, tasanda düzenlemeler yapılmıştır. 

Uygulamanın yasa koyucunun iradesini tam olarak yansıtması dileğiyle ve yasa tasarısının 
hayırlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
102 nci maddeyi okutuyorum: 
Tutuklulukta geçecek süre 
MADDE 102. - (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en 

çok altı aydır. Ancak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzatılabilir. 
(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, 

zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek, uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. 
(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile 

müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyomm: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
103 üncü maddeyi okutuyorum: 
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
MADDE 103. - (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakıl

masını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama karan verilmiş şüpheli ve müdafii de 
aynı istemde bulunabilirler. Bu hâlde sulh ceza hâkimi, Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve müdafıini 
dinledikten sonra üç gün içinde karar verir. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz ol
duğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verildiğinde şüpheli serbest kalır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

104 üncü maddeyi okutuyorum: 
Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 
MADDE 104. - (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık 

salıverilmesini isteyebilir. 
(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mah

kemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 
(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki 

karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dos
ya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

105 inci maddeyi okutuyorum: 
Usul 
MADDE 105. - (1) Adlî kontrolün tümüyle veya kısmen kaldırılması veya salıverilme istem

leri hakkında merciince, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafii dinlendikten sonra karar 
verilir. Adli kontrol altındaki şüpheli, sanık ve müdafii iadeli taahhütlü bir mektupla veya varsa 
telefonla duruşmadan en az kırksekiz saat önce çağrılırlar. Karar, adı geçenler dinlendikten sonra, 
en çok üç gün içinde verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 

- 1 9 3 -



T.B.M.M. B : 26 3 . 12 . 2004 O : 4 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

106 ncı maddeyi okutuyorum: 
Salıverilenin yükümlülükleri 
MADDE 106. - (1) Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili yargı merciine veya 

tutukevinin müdürüne adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yükümlüdür. 
(2) 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; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildir
diği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını belirten ve yeni adresleri içeren 
tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

107 nci maddeyi okutuyorum: 
Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 107. - (1) Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuk

lunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir. 
(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir 

yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. 
(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması 

halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 
BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
108 inci maddeyi okutuyorum: 
Tutukluluğun incelenmesi 
MADDE 108. - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en 

geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususun
da, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri 
göz önünde bulundurularak karar verilir. 

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli 
tarafından da istenebilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip 
gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fık
rada öngörülen süre içinde de re'sen karar verir. 

BAŞKAN- Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
109 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Kontrol 

Adlî kontrol 
MADDE 109. - (1) 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst 

sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüp
helinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. 

(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler 
uygulanabilir. 

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutul
masını içerir: 
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a) Yurt dışına çıkamamak. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak. 
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına iliş

kin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak. 
d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz 

karşılığında sürücü belgesini teslim etmek. 
e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıy

la, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek. 
f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden 

çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güven
ce miktarını yatırmak. 

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz kar
şılığında adlî emanete teslim etmek. 

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek 
parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak. 

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edil
diği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek. 

(4) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yükümlülüğün uygulamasında şüp
helinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir. 

(5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup 
edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

110 uncu maddeyi okutuyorum: 
Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 
MADDE 110. - (1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile 

soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. 
(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya bir

den çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle 
veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak 
muaf tutabilir. 

(3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer 
yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 inci maddeyi okutuyorum: 
Adlî kontrol kararının kaldırılması 
MADDE 111. - (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldık

tan sonra hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir. 
(2) Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tür çalışmaların önemli bir kısmı yüzdesi, protokoldür. O protokoller

den birisi de, el kaldırmaktır. Maddeyi oylarınıza sunduğum zaman, lütfen, burada olanlar el kaldır
sınlar; şekil şartına da uymamız gerekiyor. 
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112 nci maddeyi okutuyorum: 
Tedbirlere uymama 
MADDE 112. - (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık 

hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen 
tutuklama kararı verebilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 üncü maddeyi okutuyorum: 
Güvence 
MADDE 113. - (1) Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı husus

ların yerine getirilmesini sağlar: 
a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği 

diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması. 
b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması: 
1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getirme; 

şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları. 
2. Kamusal giderler. 
3. Para cezalan. 
(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, güvencenin karşıladığı 

kısımlar ayrı ayn gösterilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
114 üncü maddeyi okutuyorum: 
Önceden ödetme 
MADDE 114. - (1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla 

güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, is
tedikleri takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir. 

(2) 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. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 inci maddeyi okutuyorum: 
Güvencenin geri verilmesi 
MADDE 115. - (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün 

yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini 
karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri 
verilir. 

(2) Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuş
turmaya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâl
de, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır. 

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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116 ncı maddeyi okutuyorum: 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Arama ve Elkoyma 
Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 
MADDE 116. - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul 

şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
117 nci maddeyi okutuyorum: 
Diğer kişilerle ilgili arama 
MADDE 117. - (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebil

mesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde 

bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır. 
(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler 

hakkında geçerli değildir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
118 inci maddeyi okutuyorum: 
Gece yapılacak arama 
MADDE 118. - (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama 

yapılamaz. 
(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış 

olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan 
aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN - Madde üzerinde, şahsı adına söz isteyen, Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay; 
buyurun. 

Süreniz 5 dakika. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 dakikalık vakti de 

kullanmayacağım; çok kısa, bir konuya işaret etmek istiyorum. 
Bu tasarı, gerçekten, devrim niteliğinde bir tasarı. "Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerler

de gece vaktinde arama yapılamaz" deniliyor. Son derece memnun oldum, altını çizdim; fakat, al
tını tekrar okuyunca, çok da devrim mahiyetinde bir kanun olmadığını gördüm. 

Maalesef, bu kanun tasarısı, dün öğleden sonra elime geçti; alelacele okumaya çalışıyorum; 
okudukça da, tabiî, birtakım noktaların yanlışlığının farkına varıyorum. 

Bir defa, şunu, çok açık ve net söylemek istiyorum: Kanun tasarıları, lütfen, zamanında ulaş
tırılsın. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Meclis Başkanını aradım. Meclis Başkanına, 
Türk Ceza Kanunu görüşülürken de söylemiştim; bu kanun tasarılarının -bunlar temel kanun- on-
beş gün, bir ay önce elimizde olması lazım. Ben, şahsen, bu kanunun hiçbirisinde şey kullan
mıyorum. Neden; çünkü, bunlar önemli. 

Bir gün hapishanede yatmamış bir adam kanun hazırlıyor, kanun tasansı... Hapishanede nasıl 
yatılır, sıkıntıları nedir, nasıl suçlu olunur, nedir; bunlan düşünmeden, araştırmadan, efendim, 
yapılır, edilir; iş bitiyor. 
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Şimdi, burada, 12 Eylülden sonra ve günümüze kadar, suçlular, evlerinde, gece saat 01.00'de, 
02.00'de, kimsenin haberi olmadan... Devlet, bir defa, gizli iş yapmaz, devlet açık ve şeffaftır. Gizli 
iş yapan devlet, çok tehlikeli bir devlettir; bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir devlet gizli iş 
yapıyorsa, mesela, gizli telefon dinliyorsa, gizli tanık kullanıyorsa, o devlet yıkılmaya mahkûm bir 
devlet demektir. Devlet gizli iş yapmaz; devlet vatandaşına karşı şeffaf olur, gayet açık, şeffaf olur. 

Şimdi, burada, üst tarafta "konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama 
yapılamaz" güzel; fakat, suçüstü... Tamam, suçüstünde de yapılsın; ama "gecikmesinde sakınca 
bulunan haller..." Nedir gecikmesinde sakınca bulunan haller? 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Demin ben söyledim; destek vermediniz. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Hayır, ben destek veriyorum size. 
Nedir gecikmesinde sakınca bulunan haller? Yani, gecikmesinde sakınca bulunan haller, bu 

kanunda tek tek sayılmalıdır; yani "şu, şu, şu olaylar, gecikmesinde sakınca bulunan hallerdir" 
denilmelidir. 

Bu maddenin bir sonrasını biraz sonra görüşeceğiz; orada söz almayacağım için, onu da vur
gulamak istiyorum. 

Bu yasa tasarısının bir eksik yönü var. Bu yasa tasarısı, cumhuriyet savcısını hâkimlere ortak 
etmiştir, yargıçlara ortak etmiştir. "Yargıç yoksa, cumhuriyet savcısı karar verir" deniliyor; her 
tarafında böyle... Cumhuriyet savcısı karar veremez, cumhuriyet savcısı taraftır. Cumhuriyet sav
cısı, taraf olduğu için, iddianame hazırlayan olduğu için, hiçbir konuda karar veremez; her kararı 
hâkim verir, yargıç verir. Bu kanun tasarısı, baştan sona, cumhuriyet savcılarını yargıçlara ortak 
ediyor; yani, farkında olmadan yargıçlara ortak ediyor. 

Bir diğer konu, gecikmesinde sakınca bulunan haller... Bunun, mutlaka, tek tek, madde madde 
açıklanması lazım; hangi hallerin gecikmesi sakıncalı. 

119 uncu maddede deniliyor ki: "Cumhuriyet savcısının emrinin alınmadığı hallerde kolluk 
amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler." Bu, çok tehlikeli bir madde. Yani, 
hangi halde; olağanüstü hallerde; yine, gecikmesinde sakınca olan haller... Bir emniyet müdürü -
gece- kızar vatandaşın birisine, arama çıkartır; diyebilir ki, gecikmesinde çok sakıncalı haller var
dı, evinde eroin vardı, kaçma ihtimali vardı, aradım. Ne diyebiliriz?! Şimdi, herkes iyi niyetlidir, 
hiçbir bürokratın iyi niyetinden asla şüphemiz yoktur; ama, bütün iyi niyetlere karşın tedbirlerimizi 
almak durumundayız. 

Grup Başkanvekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi Gruplarının 
beraberce bu çalışmayı yürüttüklerini, dolayısıyla değişikliklerin beraberce verilmesi gerektiği 
konusunda görüş ifade ettiler. Burada, "suçüstü" kelimesinden sonra gelen "gecikmesinde sakınca 
bulunan haller" kısmı çıkarılmalıdır veya bu haller sayılmalıdır. Yani, hangi haller gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerdir, bunlar sayılmalıdır. O zaman, devrim niteliğinde bir yasa olabilir; yoksa, 
aynen bizim Anayasamız gibi... Anayasamız, ilkönce hürriyetleri veriyor, arkasından "ama, şu şu şart
larda bu haklar kullanılamaz" diyor. Bu maddenin ikinci fıkrası da, bizim Anayasamıza benzemiş. 

Onun için, bu hususu grup yöneticilerinin takdirlerine arz ediyorum, saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
119 uncu maddeyi okutuyorum: 
Arama kararı 
MADDE 119. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum

huriyet savcısının veya Cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı 
emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. 

(2) Arama karar veya emrinde; 
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a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, 
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, 
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 
Açıkça gösterilir. 
(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Arama sonucunda bazı eşyaya 

elkoyma söz konusu olduğunda 127 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabil

mek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. 
(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıy

la askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 
BAŞKAN - Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Orhan 

Eraslan; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ORHAN ERASLAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

119 uncu madde üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. 
Öncelikle, Sayın Ersönmez Yarbay'ın, 118 inci maddenin 2 nci fıkrasıyla ilgili ifade ettiğim 

bir gerçeği görerek hakkı teslim etmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Ben, bu tasarının 
komisyonda görüşülmesinde de, her noktada yırtındım; arkadaşlar, bu yasa, gecikmesinde sakın
ca bulunan haller yasası oldu; gecikmesinde sakınca bulunan haller yasasında özgürlükler olmaz; 
o halleri istisna da koysanız, uygulamada o haller esas hale gelir diye. Allah rahmet eylesin, Sul-
hi Dönmezer başkanlığındaki komisyon -ki, rahmetli Sulhi Hocamız otoriter eczacılardandı- bile, 
gecikmesinde sakınca bulunan hali tanımlamış. Hükümet tasarısında var olan -o doğru tanımdır 
üstelik de, gerekçesiyle birlikte doğru tanımdır- tanım, gerekçesiyle birlikte aynen geri gel
melidir. Hangi akla hizmet; tutuldu, çıkarıldı. Ben, konuşmamda, bu yasa, gecikmesinde sakınca 
bulunan haller yasası oldu diye söylemişim. Şimdi, bakacaksınız, peşi peşine sıralanacak; hep, 
gecikmesinde sakınca bulunan hal. Bu olabilir, gecikmesinde sakınca bulunan hal olabilir. Nedir; 
suçlu kaçmak üzeredir... Hangi haller olduğu tek tek sayılacak; yoksa, herkes, her şeyi, gecik
mesinde sakınca bulunan hal... Ben, bunu, 2 nci maddede işaret ettim; yüksek heyetiniz, bu 
konuda bir arzu, istek göstermediniz. 

Şimdi, bir başka değerli arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik olmayan önerileri 
getirdiğini söyledi. Ben, onu, başka bir şekilde karşılamaya çalıştım; mahcup olacağını biliyorum. 
Şurada, elimde tutanak var. Değerli arkadaşlarım, bu madde, en uzun görüşülen maddelerden 
biridir. Bu maddede -Sayın Bakan da burada- zabıtaya arama yetkisi alabilmek için, görüşüldükten 
sonra bu madde öğleden sonraya ertelenmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun üyeleri ve 
İktidar Partisi milletvekili arkadaşlarımızdan da bir grup üyelerin oylarıyla zabıtaya yetki veril
memiştir. Zabıtaya yetki verilmemiştir; ama hayret, heyhat! Madde metnine bakıyorum ki, zabıta 
yetkilendirilmiş. Komisyon tutanaklarını inceliyorum, komisyon tutanaklarında bu önergeyi reddet
tik biz arkadaşlar; bu önergenin çok değişik versiyonları geldi, her versiyonunu kabul etmediğimizi 
bildirdik. Şimdi burada maddeye bakın, ne kadar vahim: "Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının veya -cumhuriyet savcısının kararında da gecik
mesinde sakınca olursa- cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı 
emriyle, kolluk görevlileri tarafından arama yapılır." Bunun adı şudur: Uzman çavuş arar, karakol 
onbaşısı arar, polis memuru arar, önüne gelen arar. 

Anayasanın 21 inci maddesine açıkça aykırıdır: Üstelik, komisyonda görüşülürken bu önerge 
reddedildi değerli arkadaşlarım. Ben, bunu, biraz önce kendisine çok değer verdiğim, saygı duy
duğum Sayın Toptan'a arz ettim, izah ettim, Sayın Başkan, biz bunu reddetmiştik diye "sehven 
yazılmış" dedi. İnanıyorum, kendisine güveniyorum, sehven yazıldığını düşünüyorum; ama, yani, 
arkadaşlar, hem bir gün öğleye kadar hem bir de öğleden sonra çok uzun tartışılıp, bunun yedi sekiz 
versiyonu getirildiği için, insanın aklına şeytan bin türlü vesvese sokuyor. Neyse... Ben o kısmında 
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durmak istemiyorum. Esas, Sayın Toptan öyle dedikten sonra, ben o olaya inanıyorum, kendisine 
inanmak da istiyorum, güvenerek, o konunun üzerinde o noktada duracak değilim; ama bakınız, 
değerli arkadaşlarım, hukuk devletini ve polis devletini tanıyacağız, tanımlayacağız. Polis devleti 
deyince, zabıta devleti, kolluk anlaşılmaz değerli arkadaşlarım, iç kamu kudretini anlatan bir anlam 
taşır, doğrudan doğruya polisle bağlantılı değildir, otoriter devlet anlamını taşır, idarenin 
müdahalesi anlamını taşır. Bunun tipik örneğini yaşıyoruz burada; bu maddede; defalarca örneğini 
yaşadık, bu yasa tasarısının yapılmasında da yaşadık. Demin, Sayın Yarbay dedi ki, "hapse düş
meyen, hapse düşmeyle ilgili yasayı yapmaz." Doğru söylüyor; yani, damdan düşmeyince nereden 
bilecek damdan düşmenin anlamını. Buna katılıyorum, doğru söylüyor. 

O itibarla, özgürlüklerin nerede sınırlandığını, nerede sınırlanmadığını, müdahale ederek an
lamaya çalıştık. Bunu, bazı arkadaşlarımız anlamadılar. İnsanlar, geçmişte yaşadıkları kimi trav-
matik vakaları, bir gerçekmiş, hayatın gerçeğiymiş, ta kendisiymiş gibi genelleyemezler; ama, bu 
gecikmesinde sakınca bulunan hal çok tehlikeli bir deyimdir. Bunun tanımlanması lazım. Bu tanım
lanmazsa polis devletine doğru gidersiniz, hukuk devleti yapalım derken; buradaki lafların hepsi 
süslü kalır, başka bir şey yok, aksesuar... Bu, bu kadar önemli. 

Bir başka şey de, arkadaşlarımız tuttu, antidemokratik şeyler CHP'den kaldı... Neymiş o; polis, 
kontrollü teslimat yapabilsin; kime karşı; çıkar amaçlı suç örgütlerinde; yani, teknik araçlarla yapabil
sin. Bu, yine demokrasi içindi arkadaşlar, bu yine özgürlükler içindi. Özgürlüklerde müdahaleyi 
nerede yapacağımızı doğru bileceğiz. Polisin elini kolunu bağlamayacağız; ama, insanların özel alan
larını, konutlarını, üstünü başını arama, bunları da... Kusura bakmasın hiç kimse, polise güvensizlik 
değil, ben polisimizi de çok seviyorum, çok zor koşullarda görev yapıyor, kesinlikle çok zor koşullar
da görev yapıyor; ama, soruşturmanın bütünlüğü diye bir şey vardır. Bizde soruşturmayı savcı yapar, 
soruşturmanın bütünlüğü ve savcılığın bütünlüğü ilkesi vardır. Böyle bir düzenlemede, bunu tanım
lamadığınız anda, savcılığın bütünlüğü ilkesi kendiliğinden gider değerli arkadaşlarım, kendiliğinden 
gider. Bunun için önerge de hazırlandı. O önerge çerçevesi içerisinde, yine kolluk amirinin yazılı em
riyle aramayı mutlaka çıkarmamız lazım. Ben, onun kaza olduğuna inanmak istiyorum, Sayın Baş
kanın açıklaması o çerçevede; ama, bu madde bu haliyle de sorunlu değerli arkadaşlarım. Bundan son
ra sıkça göreceksiniz gecikmesinde sakınca bulunan halleri, ben söylemiştim; işte, özgürlükler oralar
dan kısıtlanacak. Yoksa, hâkim kararıyla kolluğa yetki vereceksin, şunu şunu teknik izleme yap diye, 
hâkim kararıyla gizli soruşturmacı görevlendireceksin. Bundan dolayı özgürlükler kısıtlanmaz. Üs
telik de, bu, kuvvetli suç şüphesi ve toplu suç şüphesi durumlarında olacak; yani, kimi suçlarla ilgili 
olarak, uyuşturucu, vesaire... Bununla özgürlük kısıtlanmaz. Neyi, nerede kısıtlayacağınızı doğru tayin 
edeceksiniz, doğru tayin edeceksiniz. "Polis" lafı geçiyor diye, adından korkmayacaksınız. Polis bir 
kamu görevlisidir ve hukuk devletinin emrinde olmak durumundadır. 

Bu soruşturma noktasında da, yine bu maddeyle ilgili tartışmalarda -ileride yeri gelecek, söy
leyeyim- dile getirdik, adlî kolluksuz bir savcılık yarım savcılıktır arkadaşlar, yarım savcılıktır. Yeri 
gelince ona da değineceğiz. Bu eksiklikleri taşıyan... Arkadaşlar çok iddialı laflar ediyorlar. Biz, bu, 
17 Aralık tarihine yetişsin dedik. Bu, daha, çok su kaldırır, çok tartışılır özgürlükler noktasında. 
Yani, burada sorumluluğumun gereği olarak bulunuyorum. Aman, 17 Aralık tarihine yetişsin... Yok
sa, bu yetişmez, bunu biliyorsunuz. 

Sayın Yarbay'ın söylediği her sözün altına imzamı atıyorum, hepsi çok doğru. Söylediğinde bir dir
hem fazla yok, eksiği var belki, belki ilave edilecekler var; ama, zaman baskısıyla daha azını söyledi. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygularla, bu uyarılarla, umuyorum 2 nci maddede o tanım yeniden 
yapılır düşüncesiyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, madde üzerinde Komisyonun söz istemi var. 
Buyurun Sayın Başkan. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkan, çok 

teşekkür ederim. 
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Bir hususu değerli arkadaşlarıma açıklamak durumundayım. 
Gerçekten, 119 uncu maddenin komisyonumuzdaki müzakereleri sırasında uzun uzun tartışmalar 

yapıldı; kolluk kuvvetlerine cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde yetki verilmesi 
gerekir mi gerekmez mi; bu, uygulamada bir sorun çıkarır mı çıkarmaz mı; uzun uzun tartışıldı. 

Sonunda, bir arkadaşımızın bugün metinde bulunan "veya Cumhuriyet savcısının emrinin 
alınamadığı hallerde kolluk amirinin" sözcüklerinin metne eklenmesine dair önergesini oyladım, 
önerge kabul edilmedi; bu da, aynen zabıtlara geçti; fakat, metne, sanki bu önerge kabul edilmiş 
gibi, bu ithal edilmiş. 

Bu tasarıyı, Komisyonda, bir zaman baskısı içerisinde görüştük; Genel Kurulda da şimdi aynı 
şeyi yapıyoruz. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum; ama, bir taraftan Komisyon müzakereleri 
sürerken, önergeler kabul edilirken, reddedilirken, öbür yandan da biz kabul edilen metinleri mad
de metnine dahil ederek, bugün, bu tasarıya Genel Kurulda başlamak için bir zaman yarışı yaptık. 
Ben gözden de geçirdim. Arkadaşlarımızla birlikte, hocayla birlikte, bütün metin bittikten sonra, 
Başkanlığa vermeden önce, kendimize göre virgülüne kadar da dikkat ederek, iki değerli profesör 
arkadaşımız, uzman arkadaşımızla bir çalışma yaptık; önergeleri tek tek yeniden kıyasladık; yani, 
aşağı yukarı beş altı saat bu çalışmayı yaptık, ondan sonra bunu Başkanlığa sunduk; ama, nasıl ol
duysa, burada bir atlama yapmışız. Bunun sorumluluğunu ben üzerime alıyorum ve Genel Kurul
dan da özür diliyorum. 

Ancak, sanki bir şey kaçırılıyormuş gibi bir şey söylenmesinden de, doğrusunu isterseniz, fev
kalade üzüntü duydum. Biz, bunu, bugün, değerli arkadaşlarımızın da yardımıyla fark edince, der
hal, saat 16.38'de iki grubun ortak önerisi olarak Meclis Başkanlığına bir de önerge verdik. Bunun 
düzeltilmesi, yani, olması lazım gelen hale getirilmesi için iki parti grubu ortak bir önerge verdi taa 
16.38'de; yani, bu saatlerde değil. Demek ki, bir yanlışlık oldu. 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Ben sözü ondan önce istedim Başkanım. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Bir yanlışlık oldu. O 

yanlışlık, bu şekilde de, şimdi, inşallah, oylarınızla düzeltilecektir. 
Yani, herkesin, bir şüphecilikten, kendi kafasını, gönlünü kurtarması lazım. Burada kimse kim

seden bir şey kaçırmıyor; ama, işte, acele işe şeytan karışır misali, bunda da, böyle bir yanlışlık ol
du. Dediğim gibi, sorumluluk, kuşkusuz, bana ait; ama, inşallah, biraz sonra bu düzeltilecektir. 

Yani, biz niye savcıdan bir şeyi kaçıralım da, polise verelim?! Elbette, tartışılabilir bir konu 
vardır. Batı hukukunda da, Batı usul hukukunda da kolluk kuvvetlerinin bu tür yetkileri vardır. 
Burada önemli olan bir denge tutturmaktır. Biz, bu usul yasasında bu dengeyi çok iyi tutturmaya 
çalıştık; yani, bir taraftan, kolluk kuvvetlerinin görevden kaçmasına neden olacak önlemleri alırken, 
öbür taraftan da savcıyı ve hâkimi çok geniş yetkilerle donatmak suretiyle, bu dengeyi bir yerde tut
maya çalıştık. Başarabildiğimiz ölçüde de, inşallah, bunun nasıl sonuçlar vereceğini uygulamada 
kontrol etme imkânını bulacağız. Umuyorum ki, iyi olacaktır. 

Bir taraftan, demokratikleşme yolunda, bizi Batı'ya daha da yaklaştıran hukuk açısından çok 
önemli bir adımdır bu usul yasası; Öbür taraftan da, uygulamadan kaynaklanan pek çok şikâyetin or
tadan kalkacağı bir uygulama göreceğimizi umuyorum. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Sayın Bakanın da bir konuşma istemi var. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu mad

de ve bundan sonra da, zaman zaman, bu ifadelere rastlayacağız. Bu vesileyle, bir iki hususu ifade 
etmek istiyorum. 

Şimdi, hep söyleniyor, işte, acele geldi, vesaire geldi, zaman sıkıntısı... Hükümetin değil, Tür
kiye'nin zaman sıkıntısı var. Ben, tasarının geneli üzerinde konuşurken de söyledim; siz, Avrupa 
Birliği gibi bir medeniyet projesinin tüm yükümlülüklerini getirip, bir iki yılda yapmak gibi bir 
mecburiyetle karşı karşıya kalırsanız, geldiğimiz nokta budur. 
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Bu tasarı Meclise sevk edileli aşağı yukarı iki sene olmuştur. Kimse de "Adalet Komisyonu 
çalışmadı" diyemez "Adalet Bakanlığı çalışmadı" diyemez "bu Parlamento çalışmadı" diyemez. 
Geç saatlere kadar çalışıyoruz; hepimizin zamanı 24 saat; bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha biraz 
evvel Avrupa Parlamentosu Başkanının konuşmasını dinledik. 14 Aralığa kadar bu tasarıların çık
ması gerekiyor. Bu tarihi koyan biz değiliz, bu tarihi koyan hükümet değil, bu tarihi koyan bu Par
lamento değil; ama, bir zaman baskısı altındayız. Bunu arkadaşlarımızın da, bize veya Parlamen
toya, Hükümete bir nakısa gibi söylemesi ya da böyle anlaşılması yanlış olur; bir. 

İkincisi; biz, bu yasa tasarını hazırlarken -yine başta da ifade ettik- iki şeyi gözetmeye 
çalışıyoruz; birincisi, evvela hak ve özgürlükleri olabildiğince teminat altına almak. Bu kesin. 
Burada hiçbir arkadaşımız özgürlüklere karşı bir tavır içerisinde değildir, biz de değiliz; ama, bir 
taraftan özgürlükleri korurken, öbür taraftan da kamu düzeninin işlemez olduğu, kamu düzeninin 
bozulduğu, kamu otoritesinin zaafa uğradığı bir yerde özgürlüklerin kullanılamayacağını da biltec-
rübe yaşamış bir ülkenin insanları olarak, siyasetçileri olarak, acaba Batı düzeninde -şimdi bunların 
hepsi Avrupa Birliği bağlamında yapılıyor- bu düzenleme var mı?.. Onun için de ben dedim ki, 
zaman zaman karşılaşacağımız bazı kavramlar, acaba ilk defa bizim Ceza Usul Yasamızda mı var, 
Batı'da yok mu, Batı'da uygulaması yok mu ve onun cevabını da şöyle söyledim: İlk defa, bizim 
tarafımızdan bu yasa metnine dahil edilmiş hiçbir kavram yok, hiçbir kural yok. Mesela, Alman 
Ceza Usul Yasası; hep Alman Ceza Usul Yasasına atıf yapıyoruz. Sebebi; uygulanmakta olan 1412 
sayılı Yasanın mehazı Alman Ceza Usul Yasasıdır. Hemen önümde var, 100 üncü maddesinde 
"gecikmesinde sakınca bulunan hallerde" deniliyor. Demek ki "gecikmesinde sakınca bulunan hal" 
Avrupa hukukunda da var olan bir kavram. Dolayısıyla... 

TUNCAY ERCENK (Antalya) - Orada varsa, bakın, oranın demokrasi anlayışı farklı, felsefesi 
farklı! 

ORHAN ERASLAN (Niğde) - Tanımlayalım efendim. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Müsaade ederseniz, bir dakika, bir şey söy

leyeceğim. 
Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyelim. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Şimdi, demek ki orada var. Peki... 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Orada varsa, burada nasıl olacak?! 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Böyle bir konuşma âdetimiz yok ki; yani, ben, 

aynı anda... Müsaade ederseniz, fikrimi bitireyim, bir madde üzerinde söz alın. 
Yani, söylemek istediğim şey şu: Tasarıda 1990... 
BAŞKAN - Konuşmacıya konuşma imkânı verelim, gerekirse soru sorma hakkınız var madde 

üzerinde. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Tabiatıyla; yani, olabildiğince bildiğim her 

şeyi söylerim, bir şeyden alınganlığımız da yok, olabildiğince düzgün bir yasa yapmaya çalışıyoruz. 
Şimdi, tasarıda varken, müzakere ettiğimiz metne niye konulmadı; arkadaşlarımızın endişe et

tiği sebepten dolayı konulmadı; çünkü, tasarıda şöyle bir ifade var: Bakın, gecikmesinde sakınca 
bulunan hal nasıl tarif edilmiş: "Derhal işlem yapılmadığı takdirde, suçun delil, iz, eser ve 
emarelerinin ortadan kaybolması olasılığının ortaya çıkması hali." Bununla, gecikmesinde sakınca 
bulunan meçhul bir kavramı, arka arkaya başka meçhul kavramlarla izah etmeye kalkışıyoruz; 
dolayısıyla, bu da, çok geniş bir uygulama alanı bulur ve bundan da özgürlükler zarar görür man
tığıyla; yoksa, bu, madde metninde var. Eğer, sizin için bu kadarı yetiyorsa, bütün sorumluluğu size 
ait olmak üzere, ben, bu teklifi, bu metni, bu izahı buraya aynen alırım, bunda hiç mahzur yok. Ama, 
demişiz ki biz, endişe ettiğiniz gerekçelerle, madem ki özgürlükçü bir yasa yapmaya çalışıyoruz, 
bu kadar meçhul kavramı arka arkaya sıraladığımızda, bundan özgürlükler zarar görür, bir arama 
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söz konusu olduğunda, bir yakalama söz konusu olduğunda "eser ortadan kalkacaktı, iz ortadan kal
kacaktı, emare ortadan kalkacaktı da ondan dolayı bu kararı verdim, bu adımı attım" tarzında key
fî uygulamaya meydan vermemek adına, tasarıda sevk edilmiş olan tarif, müzakere ettiğimiz met
ne dahil edilmemiştir. Bu da, bir tercih konusu olmuştur; kaldı ki, zaten, 24.5.2003 tarihli Adlî ve 
Önleme Aramaları Yönetmeliğinde aşağı yukarı benzer tarif var; yani, mevzuatımızda, kabataslak 
dahi olsa, meçhul dahi olsa, buna benzer tarifler de yapılmıştır. Ama, şunu bilmemiz lazım; ister 
Ceza Kanunu ister Usul Yasası, önünde sonunda insanların uygulayabileceği, insanların takdirine 
ister istemez yer veren bir yasadır. Olabildiğince, biz, bu yasada, bunu hukukî temellere, mümkün
se anlaşılabilir, uygulanabilir kriterlere bağlamaya çalıştık. 

İşin esası da budur; takdirlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN- Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının "Arama kararı" başlıklı 119 uncu 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya Cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde 
kolluk amirinin" ibaresinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Nuri Saygun Kemal Anadol Sadullah Ergin 
Tekirdağ İzmir Hatay 

Zeyid Aslan Ahmet Gökhan Sarıçam Feridun Ayvazoğlu 
Tokat Kırklareli Çorum 

Erdoğan Özegen Mehmet Daniş 
Niğde Çanakkale 

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Sayın Başkanım, çok 

suijenerist bir durumla karşı karşıyayız. İçtüzüğe belki aykırı, onu biliyorum; ama, bizim Komisyon 
olarak bir hatamızı düzelttiği için önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Biz, onu, İçtüzüğe uygun bir şekilde, sizin olumlu görüşünüz olarak alabilir miyiz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Peki Sayın Baş

kanım, uygun görüşle Genel Kurulun takdirine sunuyorum. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okutalım? 
MEHMET NURİ SAYGUN (Tekirdağ) - Gerekçeyi okutun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Aramanın, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ancak cumhuriyet savcısının yazılı emriyle 

yapılabileceği düşüncesiyle; söz konusu ibarenin madde metninden çıkarılmasına gerek duyulmuştur. 
BAŞKAN - Komisyonun takdire bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
120 nci maddeyi okutuyorum: 
Aramada hazır bulunabilecekler 
MADDE 120. - (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; 

kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle bir
likte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. 
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(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağ
rılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. 

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, söz talebim vardı. 
BAŞKAN - Oylamayı bir tamamlayalım... 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) - Madde kabul edildi; artık, bir sonraki maddede söz alırım. 
BAŞKAN - 121 inci maddeyi okutuyorum: 
Arama sonunda verilecek belge 
MADDE 121. - (1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi 

üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 ncı maddede gösterilen durum
da soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine el-
konulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir 
şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan 
eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir. 

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu eşya resmî 
mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz istemi var. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu; buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; 

hepinize saygılar sunuyorum. 
Gerçekten, çok önemli bir yasa üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini ortaya koy

makta ve çok önemli bir çalışmayı sürdürmektedir. 
1992 yılını ben de anımsıyorum. Burada, bu yasa tasarısının genel gerekçesinde ifade edildiği 

gibi, uzun yıllardır, Türkiye, bu alanda, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında defeatle düzenlemeler 
yapmak istemiştir, bazı aşamalardan geçmiştir. Tabiî, bu arada, Türkiye'nin ihtiyaçları, uygulamaları, 
kültürü değişmekte, teknoloji gelişmekte, yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Bu yasa, bu bütünlük içinde 
ele alınmış, yeterince, bizim açımızdan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tarafından in-
celenememiş, komisyonlarda çalışmaları yapılmış; ama, biraz evvel Sayın Komisyon Başkanımızın 
ve Bakanımızın da ifade ettiği gibi, çok kısa sürede komisyondan geçirilerek buraya getirilmiştir. 

Ben, çok kısaca, iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bu çatı altında çok yasalar geçmiştir, 
daha da geçecektir. Türkiye'nin, hem demokrasi hem ekonomi hem de sosyal yapılanma alanında 
birçok eksiklikleri var. Şu Meclis çatısı altında, üç dönem milletvekilliği yaptım. Eski Bakanımız 
olan Sayın Komisyon Başkanına, ortaya koyduğu özeleştiri nedeniyle teşekkür ediyorum. Yani 
"Komisyonda böyle karar alınmıştı; ancak, buraya yanlışlıkla şöyle geldi" şeklindeki ifadesinde, 
ben, tabiatıyla, o acullüğün getirdiği engellenemez hatalardan biriyle karşı karşıya olduğumuzu 
üzülerek saptadığımızı ifade ediyorum. Bu, daha evvel de görülmüş. Keşke, daha o madde 
görüşülürken Sayın Komisyon söz alsaydı ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşım Grup 
adına konuşmadan önce bu durumun tespitini dile getirmiş olsaydı. Bu tür hatalar bu Parlamentonun 
saygınlığına gölge düşürür; ama, hatadan dönmek de büyük bir olgunluktur; bu geçer. 
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Ama, Sayın Bakanın söylediği bir şeyi, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, 
içime sindiremediğimi çok açıklıkla ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan, bu yasayla ilgili, bu 
yasanın acele çıkarılmasına ilişkin ihtiyacı dile getirirken... Ki, bu, doğaldır, ilk defa olmuyor. Bu 
çatıdan, bu Meclisten, birçok yasalar, maalesef, yeterince incelenemeden çıkarıldı, acullük sergilen
di, oysa, demokrasilerde, Batı demokrasilerinde, gerçekten, yasama görevi, bu tür davranışları pek 
kaldırmaz; ama, böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sayın Bakan, bunun gerekçesini açıklarken 
"bakınız, bugün, biraz evvel burada konuşan - mealen o ifade içinde ben öyle algıladım- Avrupa 
Parlamentosu Başkanı da, bu yasanın 14 Aralıktan evvel geçmesi gerektiğini ifade etti" dedi. Ben, 
bunu, bir sürçülisan olarak alıyorum, ben, bunu, bir Türkiye Cumhuriyeti Bakanına yakış
tıramıyorum. Bu cümle, hatta, zabıtlardan çıkarılmalıdır, iki nedenle, birincisi, cümle doğru değil. 
Elimde zabıt var, cümle böyle değil. Cümle diyor ki: "6 yasanın müzakerelerden evvel çıkarılması 
gerekir" şeklinde bir ifadedir. Aynen okuyorum: "Dış İlişkiler Komitesi olarak, Türkiye'nin Kopen
hag Kriterlerini ziyadesiyle yerine getirdiğine inandığımız için, gecikme olmaksızın müzakerelerin 
bu ülkeyle başlaması yönünde tavsiyede bulunduk. Tabiî ki de, bu müzakereler başlamadan önce, 
sizin yasalarınızın 6 önemli parçası, halihazırda üzerinde çalıştığınız 6 yasanın da bir an önce Mec
lisinizden geçirilmesi gerekmektedir." Nedir müzakerenin başlama tarihi? Herhalde, hepimiz, şu 
içinden geçmekte olduğumuz önemli sürecin kavramlarından haberdarız. 

Tabiî, AB Meclis Başkanı da sürekli yanlış tarih verdi. 17 Aralıkta bize verilecek olan 
müzakerenin başlama tarihidir. O tarihin de ne zaman olduğunu kestiremiyoruz. Bence, Sayın Dışişleri 
Bakanımızın 8 maddelik açıklaması son derece yerindeydi. Bir an evvel kesin olarak tarih verilsin ve 
müzakereler, tam üyeliği hedef alan bir anlayış içinde, sürdürülebilir bir içerikle yerine getirilsin. 

Sayın Bakan, bu, gerçekten... Yanlış duymuş olabilirsiniz; ama, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - ... henüz üyesi olmadığımız, olmak istediğimiz, Sayın 

Başbakanın " 15 yıl sonra olabiliriz" dediğini bize yabancıların Brüksel'de ifade ettiği bir kurumsal
laşmayla ilgili bir meclisin başkanı bugün buraya gelecek "bu yasayı çıkarın"diyecek; dediği farklı 
olmakla beraber, Sayın Bakan onu "hemen, derhal çıkanlmalı, 14 Aralığa kadar çıkarılmalı" olarak 
algılayacak ve Meclise bunu, bu yasanın çıkarılma şeklini, zamanını belirleyecek gerekçe olarak or
taya koyacak! Hiçbir güç,Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosuna bir dayatmada bulunamaz değerli 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Bunu, ben, Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu milletvekili arkadaşlarımın da yürekten paylaş
tığını biliyorum. Aramızda, çok sayıda yetkin arkadaşım, dış ülkelerde sürekli bu konuda temaslar
da bulunuyor. Şu elimde, Sayın Yakış'ın da elinde bulunan, henüz Dışişleri Bakanlığına muhtemelen 
intikal etmemiş olan, bundan üç gün evvel, yani 30 Kasımda Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komis
yonundan geçirilmiş olan, kabul edilmiş olan, üzerinde 500 adet değişiklik önergesi verilmiş rapor
törün raporu üzerinde, 500 değişiklik önergesi değerlendirilerek sonuçlandırılmış rapor var. 

BAŞKAN - Toparlayalım lütfen. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum; 1 dakika 44... 
Pardon, geçirdim zamanımı, özür diliyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. Zannediyorum, 

konunun önemi nedeniyle bana 1 dakika daha müsaade edersiniz. Burada 6-7 dakika uzatan ar
kadaşlarım da oldu. 

BAŞKAN -Peki, buyurun. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) - Şimdi arkadaşlar, şu rapor, ben grup başkanvekillerinize 

de bıraktım, Sayın Yakış'ta var; dün gelir gelmez ben Genel Başkanıma verdim, Sayın Yakış'ın da 
Sayın Başbakana verdiğini biliyorum ve burada da, hiçbir şekilde, bu yasaların 17 Aralığa kadar 
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çıkarılması diye herhangi bir ifade yok; aksine, yeni hukukî düzenlemelerin, ihtiyaç duyulan bu 
düzenlemelerin, müzakereler başlamadan evvel; aynen Kıbrıs'ın üyeliği konusunda, Kıbrıs'ı tanıma 
konusunda getirilmiş olan madde gibi; buradaki ifade odur. 

Bu nedenle söz almış bulunuyorum, üzüntümü ifade ediyorum; Sayın Bakanın Yüce Mec
lisimize bu konuda bir açıklama yapacağı umuduyla, saygılarımı ifade ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TUNCAY ERCENK (Antalya) - Açıklama ne oldu?! 
BAŞKAN - 122 nci maddeyi okutuyorum: 
Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 
MADDE 122. - (1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını in

celeme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. 
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını 

atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin 
yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağ
rıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır. 

(3) Hâkim, incelemesi sonucu suça ilişkin olduğunu saptadığı belge veya kâğıtları Cumhuriyet 
savcılığına verir. Soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya 
kâğıtlar ilgilisine geri verilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde 1 önerge vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısının 122 nci maddesinin 3 üncü fık
rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 

İrfan Gündüz Sadullah Ergin Kemal Anadol 
İstanbul Hatay İzmir 

Muharrem Kılıç M. Nuri Saygun Mehmet Daniş 
Malatya Tekirdağ Çanakkale 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

"(3) İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan bel
ge veya kâğıtlar ilgilisine geri verilir." 

BAŞKAN - Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) - Genel Kurulun tak

dirine bırakıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Hükümet?.. 
ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Ankara) - Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Gerekçeyi mi okutalım? 
EYÜP FATSA (Ordu) - Gerekçe okunsun. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe: 
Maddede inceleme yetkisi cumhuriyet savcısına da tanındığından, böyle bir düzenleme zorun

lu olmuştur. 
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BAŞKAN - Komisyonun Genel Kurulun takdirine bıraktığı, Hükümetin katıldığı önergeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

123 üncü maddeyi okutuyorum: 
Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 
MADDE 123. - (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin 

konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. 
(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
124 üncü maddeyi okutuyorum: 
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 
MADDE 124. - (1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini yanında 

bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür. 
(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 inci maddede yer alan disiplin hapsine iliş

kin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
125 inci maddeyi okutuyorum: 
İçeriği devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 
MADDE 125. - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mah

kemeye karşı gizli tutulamaz. 
(2) 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. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
126 ncı maddeyi okutuyorum: 
Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 

MADDE 126. - (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan 
çekinebilecek kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça 
elkonulamaz. 

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
127 nci maddeyi okutuyorum: 
Elkoyma kararını verme yetkisi 

MADDE 127. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum
huriyet savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. 

(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağa geçirilir. 
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(3) Cumhuriyet savcısının yazılı emri yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 
Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğin
den kalkar. 

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden 
her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. 

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir. 
(6) Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve 

katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
128 inci maddeyi okutuyorum: 
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
MADDE 128. - (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan el

de edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 
a) Taşınmazlara, 
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, 
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, 
e) Kıymetli evraka, 
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, 
g) Kiralık kasa mevcutlarına, 
h) Diğer malvarlığı değerlerine, 
Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan 

başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
13. Zimmet (madde 247), 
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14. İrtikap (madde 250) 
15. Rüşvet (madde 252), 
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), 
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçları, 
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 

337), suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçlan, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında tanımlanan 

zimmet suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanım

lanan suçlar, 
Hakkında uygulanır. 
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir. 
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı 

bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. 
(5) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim 

araçlarıyla ilgili banka veya mali kuruma derhal bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili 
banka veya mali kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde 
yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. 

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı 
bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhal bildirilerek icra olunur. Söz 
konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. 

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla 
derhal bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir. 

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykırı hareket edilmesi 
halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" başlıklı 289 uncu maddesi 
hükümleri uygulanır. 

(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hâkim karar verebilir. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
129 uncu maddeyi okutuyorum: 
Postada elkoyma 
MADDE 129. - (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarıl

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

(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine el
koyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde 
bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin 
huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet 
savcısına teslim edilir. 
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(3) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış ted
birler ilgililere bildirilir. 

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

BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

130 uncu maddeyi okutuyorum: 
Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 
MADDE 130. - (1) Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili 

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

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

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

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, çalışma süremiz doldu. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Aralık 2004 

Cumartesi günü saat 12.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.00 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa-Akçakale Gümrük 

Kapısının birinci sınıf olabilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad 
TÜZMEN'in cevabı (7/3812) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve devamı 
maddeleri uyarınca, Devlet Bakanı Sayın Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
arz ederim. 08.10.2004 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

Bilindiği üzere, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesindeki sınır kapısındaki gümrük 
hizmet binası, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Ticaret Borsasının 
büyük katkılarıyla inşa ettirilmişti. Ancak bugüne kadar bu binanın hizmete 
açılamadığı, dolayısıyla, şu anda 3. sınıf olan gümrük kapısının 1. sınıf gümrük 
kapışma dönüştürülmesi de mümkün olmamaktadır. 

Ayrıca, Akçakale ilçesinin Sınır Ticaret Merkezi olarak değerlendirilmesi 
durumunda ve GAP projesi kapsamında üretilecek ürünlerin pazarlanmasın da 
da Akçakale sınır kapısının önemi çok açıktır. Bu anlamda; 

1 .Akçakale ilçesi Sınır Ticaret Merkezi olarak belirlenmişmidir? 

2. Şu anda 3. sınıf olan Akçakale gümrük kapışırım 1. sınıf olabilmesi için ne tür 
çalışmalar vardır? 

3. Akçakale gümrük kapışırım 1. sınıf kapıya dönüştürülememesinin nedenleri 
nelerdir?3 
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T.C 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1 .Güm.0.06.00.07-209/49 

Konu : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: a) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22.10.2004 tarihli, 7526 sayılı yazıları. 
b) 05.11.2004 tarihli, 30555 sayılı yazımız. 
c) Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23.11.2004 tarihli, 24192 sayılı yazıları. 

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızda Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin süresi içerisinde cevaplandırılmadığından bahisle Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İç Tüzüğünün 99. uncu maddesi gereğince cevabımızın yazınızın sevk tarihinden 
itibaren 10 gün içinde Başkanlığınıza gönderilmemesi halinde önergenin süresi içinde 
cevaplandırılmadığının gelen kağıtlar listesinde yayımlanacağı belirtilmiştir. 

Ancak ilgi (a)'da kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat 
MELİK tarafından verilen 7/3811 ve 7/3812 Esas nolu yazılı soru önergelerine süresi içerisinde 
ekte bir örneği gönderilen ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile cevap verilmiş, diğer bir ifadeyle tek bir 
yazı ile iki soru önergesi de cevaplandırılmış ve söz konusu yazımız Başkanlığınıza elden teslim 
edilmiştir. 

Söz konusu yazımızın Başkanlığınızca teslim alındığına ilişkin evrak defterinin ilgili 
sayfasının bir fotokopisi ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-49 ANKARA 
Konu : 

05.1i.04*ÖSC5oü 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 22.10.2004 tarihli, 7526 sayılı yazılan. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili Sayın M, .Vedat MELİK. 
tarafından verilen soru önergelerinde bahsi geçen hususlarla ilgili olarak Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Müsteşarlığımız görüşleri aşağıda bildirilmiştir. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine bağlı olarak 6 irtibat 
bürosu faaliyet göstermekte olup. bunlardan Cizre. Malatya ve Kahramanmaraş-• "İrtibat 
Bürolarından yoğun, Diyarbakır ve Mardin İrtibat Bürolarından kısmen.''Şanlıurfa İrtibat 
Bürolarından ise nadiren ihracat işlemleri yapılmalctadır. 

Irak'a yapılan ihracat Cizre İrtibat Bürosu üzerinden veya Merkezden (Gaziantep.) 
yapılmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan diğer 
irtibat bürolarından yapılan işlem hacminin azaldığı, buna karşılık Cizre'den yapılan ihracat 
işlemlerinin artış gösterdiği. Şanlıurfa İrtibat Bürosunda ise işlemlerin yok seviyesinde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Şanlıurfa İrtibat Bürosunda 1 (bir) personel görev yapmakta olup. ihracat işlemleri 
olmadığı halde büronun açık tutulması Birliğe mali külfet getirmektedir. •*- • 

Şanlıurfa İrtibat Bürosundan 2003 yılında toplara 5 adet. 2004 yılının 9 ayırAı ise 
toplam 12 adet ihracat işlemi yapılmıştır. Bu işlemlerden sadece birisi Suriye'}e yöneiik 
ihracatla ilgilidir. 

Söz konusu büronun 2003 yılı gideri 38.151.991.000 TL. geliri ise -i.S~6.OO0.0Ot: 
TL'dir. Bu durumda Birlik 33.275.SQ 1.000 TL. civarında zarar etmektedir. 

Nusaybin'den Suriye'ye yönelik olarak yapılan ihracat işlemlerinin Nusaybin yolu 
üzerinde bulunan Mardin İrtibat Bürosundan yapılmaktadır. 

Şanlıurfa İrtibat Bürosu tarafından 2003 yılı Arahk-Ocak donemi iie 2O04 yılı Oeak-
Eylül dönemi yapılan ihracat değerleri aşağıda yer almaktadır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.209-49 ANKARA 
Konu : 

2003(OCAK-ARALIK) i 2004 (OCAK-EYLUL) 

Günevdosu Anadolu •. Di£er Birlikler adına I Günevdosu Anadolu Diöer Birlikler adına 
İhr. Bir. Gen. Sek. \ yapılan ihracat ı İhr. Bir. Gen. Sek. 
adma yapılan ihracat ' j adına yapılan ihracat 

yapılan ihracat 

0 i 272.000$ ! 126.000 S ! 1.016.000 S 

Yukarda belirtilen hususlar. Güneydoğu Anadolu (Gaziantep; İhracatçı Birlikleri 
Başkanlar Kurulunca değerlendirilerek görevin aksatılmaması kaydıyla mevcut personelin 
daha verimli ve rantabl kullanılmasını teminen Şanlıurfa İrtibat Bürosunun ileride ihtiyaç 
duyulduğunda tekrar açılması kaydıyla geçici olarak faaliyetine ara verilmesine ve burada 
görev yapan bir adet personelin işlemlerin daha yoğun olduğu Cizre İrtibat Bürosunda 
görevlendirilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu İrtibat Bürosunun kapatılmasından bu yana ilgili Birlik Genel 
Sekreterliğine yazılı yada sözlü olarak bölge ihracatçılarınca herhangi bir şikayetin olmadığı. 
bu süre içerisinde sadece bir firmanın yetki belgesi talep ettiği, talep edilen belgenin de kargo 
ile kendisine gönderildiği. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince 
ifade edilmektedir. 

Konu hakkında ayrıca Şanlıurfa Valisi ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ile 
görüşülmüş ve gerekli bilgiler aktarılmıştır. 

Mikanda da belirtildiği şekilde Şanlıurfa İftihar Bürosu temelli kapatılmayı? ileride 
iıttıyaç duyulmuş; halinde yeniden açılmak üzere faaliyetine ara verilmiş olup. gelişen şartlara 
göre gerek duyulması halinde yeniden faaliyete geçmesi mümkün bulunmaktadır. 

Öte yandan. Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin 25.03,2003 tarihli. 
2003 5408 sayıl: Bakanlar Kurulu Kararının 2 ııci maddesi ile Şanlıurfa İlinde Smır Ticaret 
Merkezi iSTMi kurulması öngörülmüştür. 

Mezkur Karar"m S inci maddesi ile STM'lerde yapılacak ihraca: ve ithalata ilişkin usui 
ve esasların komşu ülkeler ile sarılacak mutabakat çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığınca 
düzenlemesi hükme bailanmıstır. 
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T.C. 
BAŞBAKANLIK 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.07.20949 ANKARA 
Konu : 

Bu çerçevede, mezkur Karar ile anılan ilde kurulması öngörülen STM'nin yeri. 
dizaynı, inşaatı, işletilmesi, yolcu ve mallara uygulanacak prosedürler, karşılıklı ticarete konu 
olacak ürünler ve miktarları ile bu ürünlere uygulanacak vergi oranlan: . komşu ülke Suriye 
ile halen devam etmekte olan görüşmeler neticesinde müşterek kararlaştırılacaktır. 

Gaziantep Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Akçakale Gümrük Müdürlüğü, mevcut 
bina. alt yapı ve teknik donanım itibariyle yalnız yolcu ve yolcu beraberi eşya ile 
Müsteşarlığımızca tespit edilen eşyanın ithalat, ihracat \e transit işlemlerini yapmaya 
yetkilidir. 

Akçakale Gümrük Müdürlüğü'nün mevcut bina. ait yapı ve teknik donanımının 
yetersiz olması nedeniyle Müsteşarlığınız ve Şanlıurfa Valiliği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete 
hazır hale getirilmesine rağmen. Suriye tarafında a!ı yapı çalışmaları bitirilemediğinden yeni 
gümrük binaları hizmete açılamamıştır. 

Bu itibarla adı geçen Gümrük Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşınarak, belirtilen 
konulardaki eksikliklerin giderilmesine bağlı olarak her türlü gümrük işlemlerini yapmaya 
yetkili gümrük idaresine dönüştürülmesi mümkün bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Kürşaû TÜZMEN 
Devlet Baxaı-: 
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2. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, bir İngilizce ders kitabında yer alan Atatürk 
hakkındaki ifadeye ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı (7/3821) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mevlüt COŞKUNER 
İsparta Milletvekili 

SORU: 

Milli Eğitim Bakanlığının okullara tavsiye ettiği ve ders kitabı olarak okutulan 

New Bridge to Success Coursebook 2 for preparatory classes" adlı İngilizce 

kitapta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk için kullanılan u Türk gençliği, Atatürk 

olmadan da modern bir Türk Cumhuriyeti" nin olacağını çok iyi bilmektedir" 

ifadesiyle ilgili olarak; 

1- M.E.B. ve yetkili kurullar böyle hassas bir konuyu nasıl gözden 

kaçırmışlardır ? 

2- Bu konunun telafisi için Bakanlık olarak ne yapmaktasınız? 

- 2 1 6 -



T.B.M.M. B:26 3 .12 .2004 0 : 4 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/ %+_Q J ^ / t f / 2 0 0 4 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 22.10.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7526 sayılı yazısı. 

İsparta Milletvekili Saym Mevlüt COŞKUNER'in, "Bir İngilizce ders kitabında yer alan 
Atatürk hakkındaki ifadeye ilişkin" 7/3821 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Anadolu liseleri, fen liseleri, yabancı dil ağırlıklı liselerin hazırlık sınıfları İngilizce 
dersi için bugüne dek Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ders kitabı bulunmadığından, hazırlık 
sınıflarında İngilizce derslerinde yurt dışında hazırlanmış fakat öğretim programlarıyla 
uyuşmayan ders kitapları kullanılmıştır. Ders kitabının bulunmaması nedeniyle çok pahalı olan 
(200 ile 450 milyon arasında) yabancı kaynaklı eğitim araçları ile yabancı dil İngilizce öğretimi 
yapılmıştır. Bu da öğrenci velilerine malî külfet getirmektedir. 

Bakanlığımız, bu okullarda okuyan öğrenci velilerinin bütçelerine ve ülke ekonomisine 
yük getiren bu uygulamaya son vermek amacıyla ve Anadolu Lisesi İngilizce Dersi öğretim 
Programına uygun ders kitabı hazırlamak için 2003 yılı Ağustos ayında hazırlık sınıflan için 
İngilizce ders kitabı seti hazırlatmaya başlamıştır. 

02.04.2002 tarih ve 34 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilen "Anadolu 
Lisesi (Hazırlık sınıfı ve 9, 10, U'inci sınıflar) İngilizce Dersi öğretim Programı"nın hazırlık 
sınıfları programına uygun olarak 6 kitap ve 4 kasetten oluşan hazırlık sınıfı İngilizce ders kitabı 
seti, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiştir. Söz konusu kitaplardan "öğrenci Kitabı" ve 
"Öğrenci Çalışma Kitabı" (4 adet) 13.000.000 TL bedelle satışa sunulmuştur, "öğretmen Kitabı" 
(2 adet) ise öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Kitaplarda, "İstiklâl Marşı", "Türk 
Bayrağı", "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi", "Atatürk Resmi" ve kültürel yansımalara yer 
verilmiştir. 

"Coursebook 2" adlı kitabın 7'nci sayfası incelendiğinde; "Türklerin Lideri" başlığı 
altında Atatürk'le ilgili olarak; 

- Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal bir kahraman olduğu, 
- Hayatını tamamen ulusuna adayan dünyadaki birkaç tarihi şahsiyetten biri olduğu, 
- Atatürk'ün hedefinin; ulusuna saygınlık, eşitlik ve mutluluk sağlamak için hayatı 

modernleştirmek olduğu, 
- Yenilmiş ve sarsılmış bir monarşiyi nasıl ilerlemiş demokratik cumhuriyete 

dönüştürdüğü, 
- Modem bir Türk ulusu için birçok yenilikler yaptığı, 
- Atatürk'ün modernleşme programında eğitimin ve lâik devletin ne büyük bir rol 

oynadığı, 

- Mustafa Kemal Atatürk'ün Modern Türkiye Cumhuriyeti için hayati önem taşıdığı 
anlatılmaktadır. 

WESm 
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"Coursebook 1" adlı kitabın 96'ncı sayfası incelendiğinde de; "20'nci Yüzyılın Dehası" 
başlığı altında Atatürk'le ilgili olarak; 

- Atatürk'ün bir deha olduğu, 

- Sosyal, kültürel ve politik alanlarda yaptığı inkılâplar, 

- Cumhuriyeti ilânı, 

- İlkeleri, 

- Parlamenter sistemi başlattığı, 

- Eğitim, sanat ve spora önem verdiği, 

- Barışsever bir lider olduğu, 

- Vatansever, hümanist ve inkılâpçı kişiliği 

anlatılmaktadır. 

Ancak, bir ders kitabının hazırlanması kolay bir çalışma değildir. Hazırlanan ders kitapları 
için üniversitelerden, akademisyenlerden, konu ile ilgili birimlerden, kurum ve kuruluşlardan da 
görüş alınmaktadır. 

Bu bağlamda; söz konusu kitabın İngilizce olması nedeniyle British Council dil 
uzmanlarından görüş alınmıştır. Bu görüşün sonucunda dizgisi/baskısı yapılan bu eserin söz 
konusu okuma metninde yer alan ilgili cümledeki "no" kelimesinin çıktığı anlaşılmıştır. Nedeni 
sorulduğunda, British Council yetkilileri bir yanlışlık yapıldığını yazılı olarak bildirmiş ve bunun 
için özür dilemişlerdir. 

2. Ders kitaplarının sürekli geliştirilmesi kapsamında Bakanlığımıza ait tüm kitaplarda 
olduğu gibi Hazırlık İngilizce ders kitaplarından oluşan setin incelenmesi ve geliştirilmesi 
çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda belirtilen durum ilgili komisyonca 
tespit edilmiştir. 

"Coursebook 2" kitabının 7'nci sayfasında yer alan "...would be no modern..." ifadesinin, 
"...would be a modern..." olarak yer alması elbette kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle 
söz konusu durum tespit edildiğinde derhal bu kitapların okutulduğu okullara, gerekli 
düzeltmenin yapılması için 23.09.2004 gün ve 9616 sayılı yazı gönderilmiştir. Ayrıca ikinci ve 
müteakip baskılarında da bu düzeltmenin yapılacağı yazıda belirtilmiştir.^ 

Bilgilerinize arz ederim. <*^ / -

( DpçnOr.llüseyııı-ÇfcLİK}( 

Millî Eğitim Bakanı / 
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3. - İsparta Milletvekili Mevlüt COŞKUNER'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ve yapılacak 
atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3824) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i sorumun Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç.Dr. Hüseyin Ç E L İ K 

taraf ından yazı l ı o larak cevaplandır ı lmasını arz eder im. 

Mevlüt C O Ş K U N E R 
İsparta Milletvekili r 

S O R U : 

1-Milli Eğitim Bakanlığının yapmayı düşündüğü 11.000 Öğretmen ataması dahilinde 

İsparta "ya kaç öğretmen ataması düşünülmektedir? 

2-Atarna dahilinde hangi dallara ne kadar atama yapılmıştır -veya yapılacaktır? Örneğin 

İsparta merkezde ve ilçelerinde Türkçe ve Matematik gibi önemli branş derslerinde öğretmen 

açığı bulunmaktadır. Bu branşlara ne kadar öğretmen atanacaktır? 

T . C . 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 

Araştırma» P l a n l a m a ve K o o r d i n a s y o n K u r u l u Başkan l ığ ı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ 4707 20/11/2004 
K O N U : Soru Öne rges i 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ÎLGt : T B M M Başkan l ığ ın ın 22.1O.2004 tarihli ve A . 0 1 . 0 . G N S . 0 . 1 0 . 0 0 . 0 2 - 7 5 2 6 sayılı 
yazıs ı . 

İspar ta Mi l le tveki l i Sayın M e v l ü t C O Ş K U N E R ' i n , " İ spar ta i l indeki ö ğ r e t m e n aç ığ ına 
ve yap ı l acak a tamala ra i l i şk in" 7 /3824 e s a s numara l ı yazıl ı so ru Önergesi ince lenmiş t i r . 

B a k a n l ı ğ ı m ı z a bağl ı eğ i t im kurumlar ın ın öğ re tmen iht iyacı ; Mi l l î E ğ i t i m Bakan l ığ ına 
Bağl ı O k u l ve K u r u m l a r ı n Yönet ic i ve ö ğ r e t m e n l e r i n i n N o r m Kadro l a r ı na İ l işkin 
Y ö n e t m e l i k , Mi l l î E ğ i t i m Bakan l ığ ına Bağl ı Eği t im Kurumla r ı ö ğ r e t m e n l e r i n i n A t a m a v e 
Y e r Değ i ş t i rme Yöne tme l iğ i ile T a l i m ve Terb iye Kuru lu Başkan l ığ ın ın 12 .07 .2004 tarih v e 
119 sayı l ı Karar ı eki ç ize lge k a p s a m ı n d a haz ı r l anan k ı l avuz la rda bel i r t i len e sas v e usu l le r 
ç e r çeves i n d e yapı lan öğ re tmen al ımlar ı ve yer değ i ş t i rme yo luy la yap ı l an a tamala r l a 
g ide r i lmekted i r . 

2 0 0 4 Yıl ı B ü t ç e K a n u n u ' n a göre t ü m k a m u k u r u m ve kuru luş la r ı için ayr ı lan t o p l a m 
4 0 . 0 0 0 k a d r o d a n B a k a n l ı ğ ı m ı z a tahs is ed i len 18 .000 ' i 2004-1 (28 .02 .2004) v e 2 0 0 4 - 2 
( 0 2 . 0 9 . 2 0 0 4 ) a t a m a d ö n e m l e r i n d e yap ı l an öğ re tmen a tamalar ıy la t a m a m l a n m ı ş t ı r . 

Yen i bir k a d r o n u n tahs i s ed i lmes i 2O05 Yılı B ü t ç e K a n u n u ile m ü m k ü n o lup b u kadro 
k a p s a m ı n d a yap ı lacak ö ğ r e t m e n a t ama la r ında i l lere ayr ı lacak kon ten jan be l i r l eme a şamas ında 
İspar ta ili d e d ikka te a l ın ıp gerekli değe r l end i rme yapı lacakt ı r . 

B i lg i le r in ize arz eder im. 
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4. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa'daki Uludağ İlköğretim Okuluna ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/3860) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın MiHi Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Çocuklarımızın gelecek nesillere daha bilgili yetiştirilmesi aşamasında ilköğretim 
okullanna büyük görev düşmektedir. Bu okullar sayesinde çocuklarımız gerekli bilgi ve 
eğitimi alarak ülkemizin daha çağdaş, daha modem olması ve gelişmiş ülkeler 
arasında yerini almasında görev alabilecektir. 

Gönül isterdi ki, eğitimlerimiz daha modem ve daha çağdaş okullarda 
yapılabilsin. Bir çok okulumuzun sınıflarında öğrenci say» oldukça yüksek. 6 0 - 7 0 
kişilik sınıflarda ders yapmaya çalışan öğrenciler ve öğretmenler bu çileyi çekiyor. Bu 
okullarımızdan bir tanesi de Bursa ilimizin Osmangazi ilçesindeki Uludağ ilköğretim 
okuludur. Bu okulumuzda sınıflardaki öğrenci sayısı 60-70 dvanndadır. Üstelik 3 yıl 
önce okulun bir bölümü yıkılarak yeni yapılan okulla birleştirilmesi gündeme gelmiştir. 
Ancak geçen 3 yıla rağmen bu konuda bir gelişme olmamıştır. 

Bu okul Santral Garaj, Küplüpınar ve Çirişhane mahallelerindeki 55.000 nüfusa 
hizmet vermektedir. Ancak bu eksiklikler ve aksaklıklarla ne kadar hizmet verebildiği 
düşündürücüdür. 

1. Bursa ili Uludağ ilköğretim okulunun 3 yıl önce planlaması yapılmış olan yeni 
bina konusu hangi aşamadadır? 

2. Bu planlama neden tamamlanamamıştır? 
3. Belirtilen okulumuzda, çocukların daha iyi mekanlarda eğitim yapması ıçjn ne 

gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? 
4. Adı geçen okulumuzun en kısa sürede eksikliklerinin tamamlanarak daha 

uygun sınıflarda eğitim vermesinin sağlanması için neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.03-U/47Ö3 "20/11/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ :TBMM Başkanlığının 26.10.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7587 sayılı 
yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Bursa'daki, Uludağ İlköğretim 
Okuluna ilişkin" 7/3860 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir 

1-2-3-4. İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, genel 
bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılan ödenekler ile özel idare bütçelerine yıllık gelirlerinden 
konulacak ödenekler ve diğer gelirler kullanılarak valiliklerce, mahallinde il ilköğretim 
kurumları yapım programı ile gerçekleştirilmektedir. Diğer bir ifadeyle bunlar, valiliğince 
planlanan, ihaleye çıkarılan, gerçekleştirilen ve teslim alman eğitim kurumlandır. 

Aynca, Bursa Valiliğince, Osmangazi ilçesi Uludağ İlköğretim Okulu ile ilgili olarak 
yaptınlan araştırma sonucu; Okulda ikili öğretim yapıldığı ve buna göre derslik başına düşen 
öğrenci sayısının 48 olduğu, daha önce herhangi bir bina planlamasının yapılmadığı 
anlaşılmıştır. 

Ancak, Bakanlığımızca, Valiliğin, Hükümetimiz ile Dünya Bankası arasında 
imzalanan ikraz anlaşması gereğince Temel Eğitim Programı 2'nci Faz kapsamında 2005 
yılında ek derslik yapılması teklifi de göz önünde bulundurularak söz konusu okula, anılan 
Proje kapsamında ek derslik yapılması planlanmıştır. 

Bakanlığımız, ülkemiz genelinde eğitimin niteliğini imkânlar oranında en üst düzeye 
çıkartmak için başta fizikî mekan, program, eğitim araç ve gereçleri ile teknolojinin eğitimde 
kullanılması konulan olmak üzere ilgili bütün konularda çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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5. - Denizli Milletvekili Mustafa GAZALCI'nın, Bakanlığa bağlı sağlık eğitim merkezlerinin 
Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/3861) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından yazılı olarak 

yanıtlamasını saygıyla dilerim. 

Mustafa GAZALCI 

CHP Denizli Milletvekili 

1. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmen dinlenme tesisleri ve kamplarının 

özelleştirilme kararından sonra, öğretmenlere hizmet veren Sağlık Eğitim 

Merkezleri'nin kapatılması ve Sağlık Bakanlığı'na devrine niçin gerek 

duyulmuştur? 

2. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kaç tane öğretmen Sağlık Eğitim Merkezi'i 

vardır? Bunların kaç tanesi Sağlık Bakanlığı'na devredilecektir? 

3. Devredilme işleminde göz önünde tutulan ölçütler nelerdir? Devir işlemi 

öğretmenleri, Milli Eğitim ve sağlık merkezleri çalışanlarını mağdur etmeyecek 

midir? 

4. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'mn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

41 . Maddesine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 

Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin 

muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Buna göre, 

yasa hükmü ile 'kapatma ve devir işlemi' nasıl bağdaşmaktadır? 

5. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'mn 16.06.2004 tarihinde yapılan 

protokolün iptali için bir öğretmen sendikası tarafından Danıştay'a dava açılmıştır. 

Bu dava sonuçlanana kadar Sağlık Merkezleri'nin kapatma ve devir işlemini 

durdurmayı düşünüyor musunuz? 

6. Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ve Milli 

Savunma Bakanlığı gibi bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimleri Sağlık 

Bakanlığı'na devredilmezken, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sağlık merkezleri 

birimler niçin kapatılmakta ve devredilmektedir? 

7. Öğretmenler kendi sağlık hizmet birimlerinden kolaylıkla yararlanırken, Sağlık 

Eğitim Merkezleri kapatılınca işleri güçleşmeyecek midir? Bu durum 

öğretmenlerin eğitim hizmetlerinin aksamasına yol açmayacak mıdır? 

- 2 2 2 -



T.B.M.M. B : 2 6 3 .12 . 2004 0 : 4 

T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.O.APK.0.O3.05.O3-l 1/4703 20/11/2004 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.10.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7587 sayılı 
yazısı. 

Denizli Milletvekili Sayın Mustafa GAZALCI'nın, "Bakanlığa bağlı sağlık eğitim 
merkezlerinin Sağlık Bakanlığına devrine ilişkin" 7/3861 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir 

1-6. Vatandaşlarımıza istenilen nitelikte eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi, ülkemizin sahip olduğu insan gücü ve 
maddi kaynaklardan azami şekilde istifade edilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının 
imkânlarının kamu yararına harekete geçirilmesi, örgün sağlık meslekî eğitim ile sağlık 
hizmetlerinde etkililik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile protokol 
imzalanmıştır. 

Protokolde yer aldığı üzere Bakanlığımıza bağlı sağlık eğitim merkezleri Sağlık 
Bakanlığına devredilirken, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liseleri de Bakanlığımıza 
devredilmektedir. 

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 103 adet sağlık eğitim merkezi bulunmaktadır. 
Validebağ Öğretmen Hastanesi ve Ankara Beşevler Sağlık Eğitim Merkezinin işletme hakları 
ile sağlık eğitim merkezlerinin tamamı Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. 

3. Sağlık eğitim merkezleri ve sağlık meslek liselerinin devri yapılırken; şayet bir 
sağlık meslek lisesi, bir hastanenin parçası veya alanı içerisinde ise Sağlık Bakanlığında, eğer 
bir sağlık eğitim merkezi bir okulun veya eğitim kurumunun alanı içersinde ise bu binanın 
Millî Eğitim Bakanlığında kalması esas alınmıştır. 

Devredilen kurumlardaki yönetici, öğretmen, sağlık ve diğer hizmet sınıflarında 
görevli tüm personelin özlük haklarıyla ve mevcut kadrolarına uygun kadrolarla bu protokol 
hükümlerine göre ilgili Bakanlıklara geçişleri sağlanacaktır. Aynca, devri yapılan kurumlara 
ait personelin atama, nakil ve görevlendirilmelerinde ilgili personelin talepleri de dikkate 
alınacaktır. 

4. Bakanlığımız Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Bakanlık personelinin ve bunların 
kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini 
karşılamaya devam edecektir. Ayrıca, sağlık eğitim merkezlerinin Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde hizmetlerine devam edecek olmaları nedeniyle kapatma gibi bir durum da söz 
konusu değildir. 

5. Anayasamızın 125'inci maddesinin l 'inci fıkrasında; "İdarenin her türlü eylem ve 
işlemlerine karşı yargı yolu açıktır." ve 138'inci maddesinin son fırkasında da "Yasama ve 
Yürütme Organları ile İdare Mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ile idare 
mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" 
denilmekte olup Danıştaya açılan davanın sonucuna göre yukarıda belirtilen hükümler 
uyarınca işlem yapılacaktır. 

7. Protokol gereği öğretmenlere hizmet veren sağlık eğitim merkezleri öğretmenleri
mize ve çevrede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. ^^-^O 

/ ^ ^ B o ç T o r . HüseyinT^LİK 
Millî Eğitim Bakanh 
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6. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu per
soneli ile ilgili uygulamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı 
(7/3863) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
r-

Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 
DYP İğdır Milletvekili 

1-4855 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte şehit eşi öğretmenler ile ilgili 
olarak "zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen 
eşlerinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra 
esasının uygulanmaması ve bunların atanmalarında kullanılmak üzere her 
ilin norm kadro sayısının %5 ini geçmemek üzere il milli eğitim 
müdürlüklerine boş öğretmen kadrosu tahsis edilir." hükmü öngörülmüştür. 
4855 sayılı Kanun kapsamında yer alan ilgili mevzuat uyarınca, zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulan kamu personeli kapsamına kimler girmektedir? 
Bakanlığınızın bu konudaki uygulaması nasıldır? 

2- Eşlerden birinin Bakanlığınızda Öğretmen, diğerinin ise diğer Kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışması ve bu personelin çalıştığı kurumun yer 
değiştirme yönetmeliklerinde "zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu 
personeli" olarak zikredilmesi halinde öğretmen eşin 4855 sayılı Kanun 
kapsamından yararlanması mümkün müdür? 

3-Bakanlığınıza 4855 sayılı Kanun kapsamından yararlanmak üzere dilekçe ile 
başvuruda bulunan öğretmenlerden eşleri ziraat mühendisi, tütün teknoloji 
mühendisi, mühendis, veteriner, sağlık teknikeri, cezaevi müdürü, teknisyen, 
tekniker ve doktor gibi unvanlarda çalışan ve çalıştığı kurumun 
Yönetmeliğinde de zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personeli 
olarak tanımlanan bu personelin öğretmen eşlerinin 4855 sayılı Kanun 
kapsamından yararlandırılmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru 
mudur? Doğru ise, bu tür uygulamalarınızın hukuki dayanağı nedir? 
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T.C. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ > ( . 7 _ J<f? / -^ /2004 
KONU: Soru önergesi 
â 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 26.10.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7587 sayılı 
yazısı. 

İğdır Milletvekili Sayın Dursun AKDEMİR'in, "Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan 
kamu personeli ile ilgili uygulamalara ilişkin" 7/3863 esas numaralı yazılı soru önergesi 
incelenmiştir 

4855 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı 
uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin yer 
değiştirme suretiyle atanmalarında hizmet puanı ve sıra esasının uygulanmaması ve bunların 
atamalarında kullanılmak üzere her ilin öğretmen norm kadro sayısının % 5'ini geçmemek 
üzere il millî eğitim müdürlüklerine boş öğretmen kadrosu tahsis edilmesi öngörülmüştür. 

Bu düzenleme ile eşlerinin görevlerinin özelliği nedeniyle hizmet süresi içinde belirli 
aralıklarla sürekli olarak yer değiştiren öğretmenlerin, eş durumu özüründen dolayı atanmak 
istedikleri yerlerde alanlarında açık norm kadro bulunmaması durumunda boş öğretmen 
kadrosu tahsis edilmesi ve bu kadrolara atamalarının yapılması suretiyle mağduriyetlerinin 
önlenmesi amaçlanmıştır. 

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının ülke genelinde norm kadro sayıları dikkate 
alındığında 4855 sayılı Kanun gereğince % 5'ine karşılık gelen 31.870 hoş öğretmen 
kadrosuna karşılık, bu kadrolarda görev almak isteyen, eşi başka kurumlarda zorunlu yer 
değiştirmeye tâbi tutulan yaklaşık 64.000 öğretmen, eşi Bakanlığımızca zorunlu çalışma 
yükümlüsü olan 16.000 öğretmen olmak üzere yaklaşık 80.000 öğretmen bulunmakta olup bu 
durum anılan Kanun çerçevesinde belirlenen % 5 boş öğretmen kadro sayısını aşmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 
Yönetmelik'in 9*uncu maddesinin 6'ncı fıkrasında "İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülkî idare amirliği hizmetleri 
sınıf ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay 
ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek l'inci maddesi kapsamına girenlerin 
görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı 
uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz" hükmüne yer 
verilmiştir. 

Bu bağlamda, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan personelin 
öğretmen olan eşlerinin yer değiştirilmesi işlemlerinde boş öğretmen kadrolarının 
kullanılacağı hükme bağlanmış ise de anılan Kanun'a göre tahsis edilen kadroların atanma 
isteğinde bulunan öğretmen sayısından az olması nedeniyle, Devlet Memurlarının Yer 
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in 9'uncu maddesi de dikkate alınarak 
mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mensup subay-astsubay, hakim ve savcıların öğretmen olan eşleri il dışı 
atamalarında Bakanlığımızca 4855 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, diğer kurumlarda çalışan kamu personeli eşlerinin atamalarında norm kadro 
açısından herhangi bir problem yaşanmamakta ve iller arası atamalar yapılabilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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7. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Özel İletişim Vergisinin yaygınlaştırılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UN AKITAN'in cevabı (7/3931) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağ ıdak i soru la r ımın B a ş b a k a n Sayın R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N 
taraf ından yazı l ı o l a rak cevap land ı r ı lmas ı hususunda gereğini a rz ede r im. 

Saygı lar ımla . 

Ö A N 
^tvetsili 

Ü m m e t K A N D O 
D Y P Deniz l i Mi l l e tv £ 

Özel İ let iş im Verg is i , d a h a önce c ep telefonları için k o n u l m u ş bir vergi iken, 
3 1/07/2OO4 tar ih ve 5 2 2 8 sayılı K a n u n ile bu verg in in özel o l m a nitel iği 
kaldırı larak tüm t e l e k o m hizmet ler in i kapsar hale get ir i lmişt i r . 

1 - C e p te le fonu için uygu lanan "Özel İ le t iş im Verg i s i "n in baş ta ev ve 
işyer inde ku l lan ı lan sabi t te lefonlar o lmak üzere tüm t e l e k o m h izmet le r ine 
yans ı t ı lmas ın ın gerekçes i nedi r? 

2 - Verg i o ran la r ında ind i r ime gideceğiniz i söy led iğ in iz bir o r t amda , dar v e 
sabit gelirli va tandaş la r ın ev ve işyeri te lefonlar ına °A> 15 o ran ında Öze l 
İ le t iş im Vergis i get i r i lmesi bir çel işki değil mid i r? 

T . C . 
M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

Gel ir ler Gene l M ü d ü r l ü ğ ü 

S A Y I : B .07 .0 .GEL.0 .82 /8211 -355 
K O N U : Soru Önerges i 

0 3 . 1 2 . 0 4 * 0 5 7 5 2 8 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİS İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLG İ : Başbakan l ı k Makamına gönder i len 05.11.2004 tar ih ve 
KAN.KAR.MD.A .O1 .0 .GNS.0 .10 .00 .02 -7 /3931-7719 /24618 sayı l ı yaz ın ız . 

Deniz l i Mi l letveki l i Say ın Ümmet K A N D O Ğ A N ' ı n Sayın Başbakan ım ıza tevc ih 
et t iğ i . Başbakan ım ız ın d a koord ina tö r lüğümde cevap landı r ı lmasın ı is tediği ilgi yaz ın ız 
ek inde a l ınan , 7 /3931 esas no. lu yazıl ı so ru önerges inde yer a lan husus la ra i l işkin 
cevab ımız aşağ ıda açık lanmışt ı r . 

31 .07 .2004 tar ih ve 2 5 5 3 9 sayı l ı Resmi Gaze te ' de yay ın lanan 5 2 2 8 sayı l ı 
K a n u n u n Geç ic i 2 nci maddes i i le, Tü rk T e l e k o m A.Ş. ta ra f ından ver i lmekte o lan 
sab i t te le fon h izmet le r inde % 1 5 oranındak i Haz ine payı ka ld ı r ı larak; b u n u n ye r ine 
ayn ı K a n u n u n 38 inci maddes iy le % 1 5 oran ında özel i let iş im vergis i get i r i lmişt i r . 
Do lay ıs ıy la , baş ta sab i t te lefonlar o lmak üzere te lekomün ikasyon h izmet le r ine 
get i r i len herhang i bir ek mali yükümlü lük söz konusu deği ldir . 

Bi lg i ler in ize arz eder im. 

ffnal U N A K I T A N 
Mal iye B a k a n ı 
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8. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat MELİK'in, Şanlıurfa 'ya bağlı bazı köylerin yol ve iç-
mesuyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GUÇLU'nün cevabı (7/4007) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki somlarımın Anayasanın 98. maddesi ve T B M M içtüzüğünün 96. ve 
devamı maddeleri uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof. E>r. Sami 
GÜÇLÜ tarafından yazalı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 21.10.2004 

M. Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

SORULAR: 

1. Şanlıurfa ili Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, 
Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerine bağlı köy yolları kaç kilometredir? Hangi 
köy yolları asfalLhangileri stabilize ve ham yoldur? 

2. 2004 yılı programı içinde hangi yollar asfaltlanmış ve stabilize edilmiştir? 

3. Şanlıurfa ili Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, 
Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerine bağlı köylerin içme suyu olmayan ya da 
yetersiz olan köylerin isimleri nelerdir? Köylerin içme suyu olmaması ya da 
yetersizlik nedenleri nelerdir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/ S ^ ^ > ...712/2004 
KONU: Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 11.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4007-7821/24850 
sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde alınan Şanlıurfa Milletvekili M.Vedat MELİK'e ait 7/40O7 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığımız görüşü ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi :Mehmet Vedat MELİK 
Şanlıurfa Milletvekili 

Esas No : 7/4007 

SORU 1) Şanlıurfa ili Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, 
Siverek, Suruç, Viranşehir ilçelerine bağlı köyyolları kaç kilometredir? Hangi 
köyyolları asfalt, hangileri stabilize ve ham yoldur? 

CEVAP 1) Şanlıurfa ili Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, 
Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçelerindeki toplam yol ağı 7266 km olup, 1873 
km. si asfalt, 3920 km. si stabilize, 238 km. si ham yol, 1648 km. si tesviyeli yoldur. 

SORU 2) 2004 yılı programı içinde hangi yollar asfaltlanmış ve stabilize edilmiştir? 

CEVAP 2) Şanlıurfa İli Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, 
Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçelerine bağlı muhtelif köy yollarında 2004 yılı 
programı içinde 119 km asfalt, 294 km stabilize, 237 km malzemeli bakım, 1681 km 
greyderli bakım ve 3192 m3lük asfalt bakımı (yama) yapılmıştır. 

SORU 3) Şanlıurfa ili Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, 
Siverek, Suruç, Viranşehir İlçelerine bağlı içme suyu olmayan ya da yetersiz olan 
köylerin isimleri nelerdir? Bu köylerin içme suyu olmaması yada yetersizlik nedenleri 
nelerdir? 

CEVAP 3) Şanlıurfa iline ait susuz ve suyu yetersiz ünitelerin bölgede içme suyu 
kaynaklarının yetersiz olması, açılan sondajlarda yer altı su seviyesinin çok derin ve 
yetersiz olması nedenleriyle bazı köylerin içme suları yetersiz ya da susuzdur. 

Şanlıurfa iline ait ünitelerin 51 tanesi ön proje programında, 52 ünitenin sondaj 
çalışması tamamlanmış olup motopomp montajı beklemekte, 14 ünitenin sondajı kuru 
çıkmış, 14 ünite Edene Grubu İçme Suyu Projesine dahil edilmiş ve 13 ünitede 
yerleşim mevcut değildir, iki ünite yeni yerleşim yeri olarak görülmektedir. 
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9. - Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, anaokulu öğretmenlerinin çalışma koşullarına ve 
özlük haklarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4025) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

J2—P 
Kemal DEMİREL y 
Bursa Milletvekili 

Öğretmenlerimiz çocuklarımızı emanet ettiğimiz, en güvendiğimiz kişilerdir. 
Yarınlarımızın daha iyi olması çocuklarımızın aldıkları eğitimlerle ilgilidir. Tabii bu 
eğitimi veren kişiler, öğretmenlerimiz ne kadar iyi koşullarda çalışıp, yaşamlarını 
sürdürürlerse, yaptıkları işlerde o kadar iyi olacaktır. 

Eğitimin başlangıcı artık kreşlere dayanmaya başladı. Çünkü çalışan anne-baba 
çocuklarının hem iyi bir eğitim alması, hem de güvenilir ellerde yetişmesi için bu 
sistemi tercih etmektedir. Ancak anaokulları ve kreşlerde görev yapan 
öğretmenlerimizin çalışma saatleri konusunda akıntıları olmaktadır. Bu 
öğretmenlerimiz diğer öğretmenlerden 1-2 saat fazla çalışbidannı, bununla birlikte ek 
ders ücreti alamadıklarını dile getirmektedir. Üstelik doğum yapanlara da süt izni 
konusunda kısıtlamalar getirildiği yönünde şikayetleri bulunmaktadır. 

1. Ana okullarında görev yapan öğretmenlerin çalışma koşullan nelerdir? 
2. Ana okulu öğretmenlerinin çalışma saatleri diğer öğretmenlerle kıyaslandığında 

herhangi bir fark ortaya çıkmakta mıdır? 
3. Ana okulu öğretmenlerinin fazla çalışmaları söz konusu olduğunda bunlarında 

ek ders ücreti almalarının sağlanması planlanmakta mıdır? 
4. Anaokulu öğretmenlerinin özlük haklarının daha iyi bir düzeye getirilmesi 

konusunda neler yapmayı planlıyorsunuz? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ 0 % 
KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanlığının 11.11.2004 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7841 sayılı yazısı. 

Bursa Milletvekili Sayın Kemal DEMİREL'in, "Anaokulu öğretmenlerinin çalışma koşullarına ve 
özlük haklarına ilişkin" 7/4025 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. a) Yarım gün ve ikili eğitim yapılan anaokullarında görevli öğretmenlere haftada maaş karşılığı 
18 saat, ek ders ücreti karşılığı 12 saat olmak üzere toplam 30 saati aşmamak üzere görev verilmektedir. 

b) Tam gün eğitim yapılan anaokullarında görevli öğretmenlere haftada maaş karşılığı 18 saat, ek 
ders ücreti karşılığı 24 saat olmak üzere toplam 42 saati aşmamak üzere görev verilmektedir. 36-72 aylık 
çocukların eğitimi yapılan ana okullarında, bu çağ çocuklarının yaş durumları nedeniyle, günde 9 eğitim 
saatini geçmemek kaydıyla 8.00-17.00 saatleri arasında Pazartesi ve Cuma günlerinde 9, haftanın diğer 
günlerinde 8 eğitim saati aralıksız eğitim yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarındaki değişik görevler arasında doğal olarak farklılıklar 
olduğu gibi, öğretmenlikte de branşlar arasında görevin özelliği gereğince bazı farklılıklar bulunmaktadır. 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslar ile her bir 
branş öğretmeninin maaş karşılığı ve ek ders karşılığı gireceği ders saatleri belirtilmiş olup buna göre ana 
okullarında görev yapan öğretmenler gibi sınıf öğretmenleri de maaş karşılığı 18 saat derse girmektedir. 

3-4. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 
Esaslar'ın 5'inci maddesinin (b) bendinde; okul öncesi öğretmenlerinin haftada 18 saat aylıkları 
karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, değişik 6'ncı maddesinde de; bu öğretmenlerin aylık 
karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saatleri dışında okuttukları her ders saatinin ek ders görevinden 
sayılacağı, ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevinin okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız 
teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir 
öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak haftada 24, diğer ana sınıflarında görevli olanlar 
için haftada 12 saati geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede okul öncesi öğretmenlerinden; anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları 
bünyesindeki uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapanlara haftada 24 saat, diğer ana sınıflarında görev 
yapanlara ise haftada 12 saat ek ders ücreti ödenmektedir. 

Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin emek-Ucret ilişkisi bütünlüğündeki aylık ve diğer özlük 
haklarında; personelin kıdem ve öğrenim niteliği yanında, görevin önemi, görevi çevreleyen şartlardaki 
zorluk, personelin sorumluluk durumu ile başarı derecesi ölçüt alınarak devletin ekonomik imkânları, 
kalkınma planları ve hükümet programları çerçevesinde dengeli bir iyileştirme sağlanmasına yönelik 
çalışmalar da sürdürülmektedir. ^ _ 

Bilgilerinize arz ederim. ^^—^•^^^^m\ 

/ ^ D « < D r . Hüseyi^ÇELİK 

Millî Eğitim Bakanı ] 

7/9 İti/2004 

- 2 3 0 -



T.B.M.M. B : 26 3 .12 . 2004 O : 4 

10. - Osmaniye Milletvekili Necati UZDİL'in, Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürü hakkında idarî 
bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELIK'in cevabı 
(7/4026) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Mİ1H Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK tarafından 
yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim. Saygılarımla, 25.10.2004 

îecatiUZDIL 
Osmaniye Milletvekili 

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mehmet AYAN; 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20.05.2003 tarih ve 2003 2643 sayılı 
ihban ile Bakanlığınız İlköğretim Müfettişlerinin şikayeti, Osmaniye 
Valiliği'nin 22.07.2003 tarihli suç ve ihbar yazılan ve şahsınızın Milli Eğitim 
Bakanı olarak verdiğiniz soruşturma izni oluru sonucu MEB Başmüfettişliğince 
04.08.2003 tarih ve 8742/45, 56 sayısı ile hazırlanan inceleme ve soruşturma 
raporuna göre görevi birçok kez kötüye kullanmak suçundan yargılanmak üzere 
mahkemeye sevkedilmiştir. Bu durumda; 

1 seneyi aşkm bir süredir bu durumu belli olan Osmaniye İl Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet AYAN hakkında Bakanlığınızca neden idari bir işlem 
yapılmamıştır? 
Mahkemeye verilen bir il milli eğitim müdürünün, yargılama sonuçlanana 
kadar açığa alınması gerekmez mi? 
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M İ L L Î E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

S A Y I : B.08.O.APK1.O.O3.O5.O3-11/ ^ 7 0 i > S ^ H * / 2004 
K O N U : Soru Önergesi ~^ 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

ÎLGİ : T B M M Başkanlığının 1 1.1 1.2004 tarihli ve A.Ol .O.GNS.O.IO.OO.02-7841 sayılı 
yazısı -

Osmaniye Milletvekili Sayın Necati \JZDİL*in "Osmaniye ti Millî Eğitim Müdürü 
hakkında idarî bir i ş lem yapılıp yapılmadığına ilişkin" 7 /4026 esas numaralı yazılı soru 
önergesi incelenmiştir 

1-2. Osmaniye il Milli Eğitim Müdürü Mehmet A Y A N hakkında. Bakanlığımıza 
ulaşan iddialar sebebiyle yapılan inceleme-soruşturma sonucu Bakanlık Müfettişlerince 
düzenlenen, soru önergesine konu 04 .08 .2003 tarihli v e 8742 /45 ,56 sayılı raporda, adı geçenin 
yargılanmasına yönelik herhangi bir teklif yer almamaktadır. 

Ayrıca, anılan raporda, Osmaniye ti Millî Eğitim Müdürü Mehmet A Y A N ' l a ilgili 
idarî bir iş lem yapılmasına gerek olmadığı da belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesinde, 
görevden uzaklaştırmanın, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında 
kalmasında sakınca görülen Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğu 
hükme bağlamış, 138'inci maddesinde de; görevden uzaklaştırmaya yetkililer belirlenerek 
illerde bu yetki Valiliklere verilmiştir. 

Bu çerçevede. Vali l ikçe, söz konusu rapora dayalı olarak ilgili hakkında, görevden 
uzaklaştırılması yönünde bir tedbir uygulandığı ya da uygulanması isteğine ilişkin bir bilgi 
ulaşmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

//. - Adana Milletvekili Kemal SAG'ın, felsefe grubu öğretmenliği atamalarına ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4027) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin iyelik tarafından yazılı 
olarak cevaplandırı lmasını arz ederim. -2.6. ^ Û . 2ÛC>V. 

Kemal S A Ğ , 
Adana Milletvekili 

Gazi Üniversitesi , Çukurova Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi 'nde olmak üzere 
toplam üç (3 ) üniversitemizin bünyesinde bulunan Felsefe Grubu ö ğ r e t m e n adayları, 
atanmalarında sıkıntı yaşadıklarını, başka branştan öğretmenlerin kendi alanlarına 
atandıklarını ö n e sürmektedirler. Bu bağlamda; 

1 - Dev le t okullarında Felsefe Grubu öğretmenliği, mevcut norm kadroda yeterince 
gösteri lmekte midir? 

2- B u branşa, başka branştan öğretmen ataması yapılmakta mıdır? 

3 - Rehber Öğretmen açığına en yakın olarak gösterilen Felsefe Grubu öğretmenl iğ i 
mezunları neden bu görevle atanmamaktadır? 

4 - Dev le t okullarında, başka branştan öğretmenlere bu ders verdirilmekte midir? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI : B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ ^ı?0•'..,_ 3 ? / ' f / 2 0 0 4 
KONU: Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : TBMM Başkanhgınm 11.11.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7841 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Kemal SAĞ'ın, "Felsefe grubu öğretmenliği atamalarına 
ilişkin" 7/4027 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen norm kadroları alanlar 
itibariyle Millî Eğit im Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve öğre tmenle
rinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik'e göre belirlenmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik'in 13'üncü maddesine göre, eğitim bölgesi oluşturulan 
yerlerdeki eğitim kurumlarındaki felsefe alanında ders yükünün her 21 saatine bir felsefe 
öğretmeni norm kadrosu verilmektedir. Eğitim bölgesi oluşturulmayan yerlerde ise 6-31 
saate kadar 1, 31-42 saate kadar 2, 42 saatten fazla olması hâlinde her 21 saat için 1 felsefe 
öğretmeni norm kadrosu verilmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında yeteri kadar felsefe 
alanında öğretmen norm kadrosu bulunmaktadır. 

2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların 
mezun oldukları yüksek öğretim programlan ve aylık karşılığı okutacakları dersler Talim ve 
Terbiye Kurulunun 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı ile belirlenmiş olup bu Karar 
çerçevesinde felsefe alanına; 

a) Felsefe grubu öğretmenliği mezunları, 
b) Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile açılan orta öğretim alan 

öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olmaları şartıyla; felsefe bölümü 
mezunlarından en az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler ve 
sosyoloji bölümü mezunlarından en az 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi 
mantık dersi aldığını belgelendirenler 

atanabilmektedir. Belirtilenlerin haricî, felsefe alanına başka alanlardan öğretmen 
ataması yapılmamaktadır. 

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kararı 'na 
göre rehber öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen yüksek öğretim programları; rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı ve psikoloji bölümü olarak belirlenmiştir. 

Rehber öğretmenliğe, Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının görüşleri doğrultusunda 2003 yılı ve 2004 yılı l'inci 
atama dönemlerinde "öğretmenlik meslek bilgisi dersleri"ne kaynak olarak gösterilen (Felsefe 
grubu öğretmenliği veya fakültelerin felsefe bölümü mezunu olup da en az 16 kredi 
sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgelendirenler ile sosyoloji bölümü mezunu olup en az 
16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık dersi aldığını belgelendirenler) 
yüksek öğretim programlarından mezun olanlar arasından ilk atama yoluyla öğretmen ataması 
yapılmıştır. 

4. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında öncelikle alan öğretmenlerinin 
atamaları yapılmakta olup ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda, aylık karşılığı okutacağı 
dersler arasında olmak şartıyla başka alan öğretmenlerinin görevlendirilmeleri valiliklerce 
yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. -^J m 

( ^ ^ ^ l 5 o ç . Dr. HÜseyh^ÇELİK 
Millî Eğitin/Bakanı 

- 2 3 3 -



T.B.M.M. B : 26 3 . 1 2 . 2004 O : 4 

12. - İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, sığır yetiştiricilerine ödenek teşvik primine, 
- Bursa Milletvekili Kemal DEMIREL'in, kestane ve kestaneşekeri üreticilerinin sorunlarına, 
- Tekirdağ Milletvekili Erdoğan KAPLAN'ın, İnanlı Tarım İşletmesinin kiralamasına, 
İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4029, 4030, 4031) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

cM . 
Prof.Dr.Dursun AKDEMİR 

DYP İğdır Milletvekili 

1-Bakanlar Kurulunun 2004/7863 sayılı Karınna dayanılarak hazırlanan 
uygulama tebliğ kapsamında erkek sığır yetiştiricilerine kilogram başına 
ödenecek teşvik priminin 1.000.000 TL'den 500.000 TL.'ye 
düşürülmesinin gerekçesi nelerdir? 

2-Türk besiciliğinin içinde bulunduğu darboğaz nedeniyle teşvik 
primlerinin artırılmasına ihtiyaç duyulan bir ortamda, tam tersi bir uygulama 
ile primlerin % 50 oranında düşürülmesi sonucunda ciddi kayıplara 
uğrayacak olan besicilerin bu kayıplarını nereden ve ne şekilde karşılamayı 
düşünüyorsunuz? 

3-Sığır yetiştiricilerine ödenen teşvik primindeki ciddi düşüş nedeniyle 
meydana gelecek olan azalmayı ve buna bağlı artması muhtemel hayvan 
kaçakçılığını önlemek amacıyla Bakanlığınız tarafından hazırlanmış 
herhangi bir proje var mıdır? Varsa, projenin getirmiş olduğu yenilikler 
nelerdir? 

A 
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26.10. 2004 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tanrn ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami GÜÇLÜ tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri kestane yetiştiriciliği konusunda dünya çapında 
isim yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Özellikle kestane şekeri dünya çapında 
Bursa adıyla birlikte anılmaktadır. Bursa'mız bu konuda haklı bir yere ulaşmış ve bu 
yere ulaşmak için yıllar boyu büyük emekler verilmiştir. 

Son yıllarda kestane üreticileri ve kestane şekeri imalatçıları ciddi sorunlarla 
karşı karşıya kalmışbr. Yaklaşık olarak 1990'dan beri, Bursa îfi ve çevresindeki kestane 
ağaçlarında ortaya gkan *dal kanseri" adıyla bilinen bir hastalık kestane ağaçlarım 
yok etmektedir. 

Kestane şekeri imalatçıian kestane ihtiyaçlarını diğer illerden karşılamaya 
çalışmaktadır. Ancak bu hastalık illerde de ortaya çıkabilmektedir. Yani bir süre sonra 
bu hastalık ülkemizdeki bir çok kestane üreticisinin sorunu haline gelebilecek bir 
hastalıktır. 

Kestane üretiminin az olması, kestane şekeri fiyatlarını da arttırmaktadır. 
Bununla birlikte üretim ve tüketim de azalmaktadır. Ryatiann yüksek olması bu güzel 
ürüne olan talebi düşürebilecektir. Yurt dışına ihraç edilen ürünler arasında olan 
kestane şekeri, dolaylı yoldan ülke ekonomisine de kötü yönde etki edebilecektir. 

Bölgemizdeki kestane üreticilerinin bu hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Sorunla yüz yüze gelmeden çözüm yollarını bilmek ve 
tedbirli davranmak hem üreticiler için, hem de ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. 

1. Kestane ve kestane şekeri üreticilerinin önemli sorunlarından biri olan ve 
kestane ağaçlarında görülen "dal kanseri" adlı hastalıkla ilgili olarak 
Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir? 

2. Bu hastalıkla ilgili olarak Bursa ve çevre illerdeki kestane üreticilerine yönelik 
çalışmalarınız nelerdir? 

3. Özellikle Bursa ve ilçelerinde kestane ve kestane şekeri üreticiliği yapan 
halkımızın desteklenmesi ve gerekli durumlarda çeşitli konularda 
bilgilendirilmesi için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

4. Bu hastalıkla ilgili gerekli çalışmalar ne zaman başlatılacaktır? 
5. Bursa kestane şekerinin uzun yıllar boyu hak ederek ulaştığı başarılı yerde 

kalabilmesi ve adına yakışır değeri koruyabilmesi için Bakanlık olarak neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Prof.Dr.Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 27.10.2004 

Erdoğan KAPLAN 
Tekirdağ Milletvekili 

1 - İnanlı Tarım İşletmesini hangi usul ve çerçevede kiraya verdiniz? 
2- Kiralama müddeti ve taahhüdünün yerine getirilmemesi durumunda herhangi bir yaptırım 
sözleşmede yer aldı mı? 
3- Kiraya verilme gerekçeleri oluşturulurken kurumun ve bölge insanının menfaatleri korundu 
mu? Korundu ise olumlu yaptırımları nelerdir? 
4- Şirket veya şahıs adına kiralanması yerine, bölgede yaşayan köylü, birlik ve derneklerine 
kiralansa, bölgesel kalkınma, istihdam ve üretim açısından daha uygun olup olmadığını 
araştırdınız mı? Araştırma yaptırıp bu konuda ulaştığınız veriler olumsuz olduğu için mi firma 
veya şahıs kiralanmasına yöneldiniz? 
5- Kiralama şartları ve tutarları nelerdir? 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : K D D . S . 0 . 1 . 0 1 / 5 ^ ^ 1 - .../11/20O4 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.O.GNS.0.1O.0O.02-7841 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen, İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'e ait 7/4029, 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'e ait 7/4030 ve Tekirdağ Milletvekili Erdoğan 
KAPLAN'a ait 7/4031 esas nolu yazılı soru önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 
ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇC* 
Bakan 

EKLER : 
EK - 1 : Görüş 7/4029 
EK - 2 : Görüş 7/4030 
EK - 3 : Görüş 7/4031 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

önerge Sahibi : Dursun AKDEMİR 
İğdır Mil letveki l i 

önerge No : 7/4029 

SORU 1) Bakanlar Kurulunun 2004/7863 sayılı Kararına dayanılarak hazırlanan 
uygulama tebliğ kapsamında erkek sığır yetiştiricilerine kilogram başına ö d e n e c e k 
t eşv i k p r i m i n i n 1 .000 .000 T L ' d e n 5 0 0 . 0 0 0 T L . ' y e düşürülmesinin gerekçesi 
nelerdir? 

SORU 2) Türk besic i l iğ in in içinde bulunduğu darboğaz nedeniy le teşvik 
primlerinin artırılmasına ihtiyaç duyulan bir ortamda, tam tersi bir uygulama ile 
primlerin % 50 oranında düşürülmesi sonucunda ciddi kayıplara uğrayacak olan 
besicilerin bu kayıplarını nereden ve ne şekilde karşılamayı düşünüyorsunuz? 

CEVAP 1-2) özel l ik le 2004 yılı başında ülke genelinde besicilik yapan işletmelerde 
besi süresinin geçmesine rağmen piyasa fiyatlarının maliyetin altında seyretmesi 
nedeniyle yürürlüğe konulan Et Teşvik Primi uygulaması ile söz konusu sıkıntının 
aşılması amaçlanmıştır. 

Et Teşvik Primi kapsamında; 190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır için 
yetiştiricilerimize 1.000.000 TL/kg. doğrudan et teşvik primi ödenmiştir. Ancak, bu 
miktar fiyatlardaki iyileşmeye paralel olarak 30 Eylül 2004 tarihinde 500.000 TL/kg 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Et Teşvik Primi piyasaları rahatlatmak amacıyla yetiştiricilere verilen ve devamlılık arz 
etmeyen bir regülasyon aracı olarak değerlendirilmelidir. 

Ayrıca, alım satımlar neticesinde bu işin ticaretini yapan ve haksız kazanç sağlayan 
kişi veya kuruluşların engellenmesi amacıyla, yetiştiricilerin bu hayvanları kendi 
işletmelerinde en az 60 gün veya daha uzun süreli bulundurma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

SORU 3) Sığır yetiştiricilerine ödenen teşvik primindeki ciddi düşüş nedeniyle 
meydana gelecek olan azalmayı ve buna bağlı artması muhtemel hayvan 
kaçakçılığını önlemek amacıyla Bakanlığınız tarafından hazır lanmış herhangi bir 
proje var mıdır? Varsa, projenin getirmiş olduğu yenilikler nelerdir? 

CEVAP 3) Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin desteklenmesi faaliyetleri göz önüne 
alındığında 2004 yılında hayvancılık sektörü için 553 trilyon TL destek ödemesi 
yapılacaktır. Bu denli önem verdiğimiz bil sektörün kaçak hayvan girişleri ile zarara 
uğramasına izin vermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda; 

Hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak için ülkemizdeki bütün sığır 
hayvanların küpelenip kayıt altına alınması çalışmaları başlatılmıştır. 

Bakanlığımızdan ruhsat almamış yerlerde kesim yapılmasının önlenmesi ve bu 
yerlerin denetlenmeleri için Belediye ve Güvenlik kuvvetleri ile ortak çalışmalar 
başlatılmıştır. 
Sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi ve bunların yurt içinde 
pazarlanmasının engellenmesi için, konu ile ilgisi bulunan idari ve güvenlik birimleri 
ile ortak çalışmalarımız devam etmektedir. 500 trilyonun üzerinde kaynak 
aktardığımız önemli bir sektörün hayvan kaçakçılığı ile zaafa uğratılmasına izin 
verilemez. Bu bağlamda; 

• Konu "Ekonomik Koordinasyon Kurulu°na taşınmıştır, 
• Tüm tarafların katılımı ile değerlendirme toplantıları yapılarak kaçakçılığın 

nedenleri ve çözüm yolları tespit edilmiştir, 
• Pazar, mezbaha ve kombina kontrolleri sıklaştırılmıştır, 
• Hayvanların kayıt altına alınmasının kısa sürede bitirilmesi için gerekli eleman 

ve küpe ihtiyaçları giderilmiştir, 
• fiden ile hayvan geçişleri yakın takibe alınmış, bazı illerden hayvan şevkleri 

durdurulmuştur. 

Yapılan çalışmalar neticesinde alınan sonuçlar; 

• Konuyla ilgili kuruluşların koordinasyonu güçlendirilmiştir, 
• Kamuoyu bilgilendirilmiş, yetiştiriciler üzerinde oluşan psikolojik etki 

giderilmiştir, 
• Son dönemlerde canlı hayvan ve et kaçakçılığı büyük oranda kontrol altına 

alınmıştır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Kemal DEMİREL 
Bursa Milletvekili 

önerge No : 7/4030 

Bursa ilimiz ve çevre ilçeleri kestane yetiştiriciliği konusunda dünya çapında isim 
yapmış yerler arasında bulunmaktadır. Özellikte kestane şekeri dünya çapında Bursa 
adıyla birlikte anılmaktadır. Bursa'mız bu konuda haklı bir yere ulaşmış ve bu yere 
ulaşmak için yıllar boyu büyük emekler verilmiştir. 

Son yıllarda kestane üreticileri ve kestane şekeri imalatçıları ciddi sorunlarla karşı 
karşıya kalmıştır. Yaklaşık olarak 1990'dan beri, Bursa ili ve çevresindeki kestane 
ağaçlarında ortaya çıkan "dal kanseri" adıyla bilinen bir hastalık kestane ağaçlarını 
yok etmektedir. 

Kestane şekeri imalatçıları kestane ihtiyaçlarını diğer illerden karşılamaya 
çalışmaktadır. Ancak bu hastalık diğer illerde de ortaya çıkabilmektedir. Yani bir süre 
sonra bu hastalık ülkemizdeki bir çok kestane üreticisinin sorunu haline gelebilecek 
bîr hastalıktır. 

Kestane üretiminin az olması, kestane şekeri fiyatlarını da arttırmaktadır Bununla 
birlikte üretim ve tüketim de azalmaktadır. Fiyatların yüksek olması bu güzel ürüne 
olan talebi düşürebilecektir. Yurt dışına ihraç edilen ürünler arasında olan kestane 
şekeri, dolaylı yoldan ülke ekonomisine de kötü yönde etki edebilecektir. 

Bölgemizdeki kestane üreticilerinin bu hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Sorunla yüz yüze gelmeden çözüm yollarını bilmek ve 
tedbirli davranmak hem üreticiler için, hem de ülke ekonomisi için büyük önem 
taşımaktadır. 

SORU 1) Kestane ve kestane şekeri üreticilerinin önemli sorunlarından biri olan 
ve kestane ağaçlarında görülen "dal kanseri" adli hastalıkla ilgili olarak 
Bakanlığınızın yaptığı çalışmalar nelerdir? 

CEVAP 1) Kestane dal kanseri etmeni Cryphonectria Parasitica mantarı olan 
bulaşıcı bir kestane hastalığıdır. Başta Amerika'daki kestaneliklerde olmak üzere tüm 
dünyada kestane üretim alanlarında yayılan ve çok büyük tahribatlar yapan bu 
hastalık ülkemizdeki Karadeniz, Marmara ve Ege deki üretim alanlarında da önemli 
zararlar yapmıştır. Hastalığın bu denli yayılması ve tahripkarlığının en büyük sebebi 
henüz ilaçlı mücadelesinin olmayışından veya bulunamayışından kaynaklanmaktadır. 
Zaten bu sebeple kanser deyimi kullanılmaktadır. Tüm Dünyada olduğu gibi 
Ülkemizde de kestane konusunda yapılan çalışmalar Cryphonectria Parasitica 
mantarı konusunda yoğunlaşmıştır. 

Kestane yetiştiriciliği ve hastalıkları ile ilgili çalışmalar Bakanlığımızın çeşitli 
Araştırma Kuruluşlarında ve Üniversitelerimizin Ziraat Fakültelerinde uzun yıllardan 
beri yürütülmekte ve yapılan faaliyetler içerisinde kestane yetişme alanlarının 
bulunduğu illerdeki Tarım İl Müdürlükleri ve Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşları 
da yer almaktadır. 
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Kestane konusundaki çalışmaların koordineli bir biçimde yürütülmesi amacıyla 
2002 yılında Ülke çapında oluşturulan Ulusal Kestane Çalışma Gurubu her yıl 
toplanarak Kestane yetiştiriciliği ve hastalıkları ile ilgili çalışmaları yönlendirmektedir. 
Bu grubun üyeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kestane 
Sanayicileri, Kestane üreticileri ve temsilcileri ile bilim adamlarından oluşmaktadır. 

SORU 2) Bu hastalıkla ilgili olarak Bursa ve çevre illerdeki kestane üreticilerine 
yönelik çalışmalannız nelerdir? 

SORU 3) özellikle Bursa ve ilçelerinde kestane ve kestane şekeri üreticiliği 
yapan halkımızın desteklenmesi ve gerekli durumlarda çeşitli konularda 
bilgilendirilmesi için yaptığınız çalışmalar nelerdir? 

SORU 4) Bu hastalıkla ilgili gerekli çalışmalar ne zaman başlatılacaktır? 

SORU 5) Bursa kestane şekerinin uzun yıllar boyu hak ederek ulaştığı başarılı 
yerde kalabilmesi ve adına yakışır değeri koruyabilmesi için Bakanlık olarak neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 

CEVAP 2-3*4-5) Bursa'nm sembolü olan, ancak son yıllarda üretimi azalan kestane 
ve kestane ürünlerinin korunması ve üretiminin teşvik edilmesi konusunda kısa 
orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi amacıyla Bursa'da 
Kestane Üretiminin Geliştirilmesi Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, bu grupta ildeki 
kestane üretimi, işlenmesi ve ticareti ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. 

Ulusal Kestane Çalışma Grubu bünyesindeki kuruluşlarda kestane île ilgili diğer 
konularda da çok çeşitli araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle kestane 
meyvelerinin sanayinin değişik tüketim amaçlarına uygunluğunun araştırılması, 
kestane şekeri yapımına, kestane hamuru ve kestane pastası gibi gıda teknolojisine 
uygun yeni kestane çeşitlerinin tespit edilmesi çalışmaları da ağırlıklı olarak 
yürütülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilecek olumlu sonuçların Bursa ve 
çevresindeki kestane üreticilerine ve kestane sanayicilerine intikal ettirilmesi de 
Bursa'daki Kestane Üretimini Geliştirme Çalışma Grubunun faaliyetleri 
kapsamındadır. 

Kestane Dal Kanseri ile ilgili olarak halihazırda 9 adet araştırma projesi 
yürütülmektedir. 

Kestane Ulusal Çalışma Grubunun kestane kanseri ile ilgili planladığı çalışmalar 
arasında kestanenin ekolojik istekleri de dikkate alınmak suretiyle; 

• Her bölge için ayrı ayrı temiz kestane damızlık alanlarının kurulması, 
• Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde kestane gen merkezlerinin 

kurulması, 
• Bozuk kestane orman alanlarının iyileştirilmesi, 
• Kapama bahçeler kurularak bu bahçelerde söz konusu hastalığa karşı 

kontrollü mücadele yapılması, 
• Kestane Dal Kanseri konusunda bir broşür çıkarılarak çiftçilerimize 

dağıtımının yapılması, 
• Eğitim ve yayım çalışmaları yapılması 

sayılabilmektedir. 
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Y A Z I L I S O R U Ö N E R G E S İ 

ö n e r g e S a h i b i : E r d o ğ a n K A P L A N 
T e k i r d a ğ Mi l letveki l i 

ö n e r g e N o : 7 /4031 

S O R U 1) İnan l ı T a r ı m İş le tmes in i h a n g i usu l ve ç e r ç e v e d e k i raya v e r d i n i z ? 

C E V A P 1) Y ü k s e k P l a n l a m a K u r u l u ' n d a n a l ı nan 0 4 . 0 7 . 2 0 0 3 ta r ih v e 2 0 0 3 / T - 1 3 
sayı l ı ye tk i ç e r ç e v e s i n d e , İnanl ı T a r ı m İş le tmes in in d e ye r a ld ığ ı 12 i ş le tme, T İ G E M 
A n a S t a t ü s ü n d e be l i r t i l en a m a ç v e faa l i ye t le r d o ğ r u l t u s u n d a k u l l a n ı l m a k iç in u z u n 
süre l i k i r aya v e r i l m e k ü z e r e i lana çıkar ı lmışt ı r . İstekl i ler önce l i k l e b u i ş le tme le r iç in 
t a r ımsa l p ro je haz ı r l aya rak yeter l i l i k ya r ı ş ına g i rmiş lerd i r . Pro je le r değ i ş i k k u r u m l a r a 
ai t u z m a n p e r s o n e l l e r d e n o l u ş a n bir k o m i s y o n ta ra f ı ndan değe r l end i r i lm i ş v e 100 t a m 
p u a n ü z e r i n d e n 7 0 p u a n a l a n p ro je le re yeter l i l i k ver i lmiş t i r . İk inc i a ş a m a d a ise 
ye ter l i l i k a l a n p ro je sah ip le r i e n y ü k s e k k i ra bede l i iç in tek l i f ve rmiş le rd i r . 

S O R U 2) K i r a l a m a m ü d d e t i ve t a a h h ü d ü n ü n ye r i ne ge t i r i lmemes i d u r u m u n d a 
h e r h a n g i bir yap t ı r ım s ö z l e ş m e d e yer a ld ı m ı? 

C E V A P 2) K i ra sü res i 3 0 yı ldır . İs tek l i ler ö n yeter l i l ik iç in s u n m u ş o lduk la r ı ta r ımsa l 
p ro je le r ç e r ç e v e s i n d e faa l i ye t te bu lunacak la rd ı r . T a r ı m dış ı k u l l a n ı m a kes in l i k l e iz in 
ve r i lmeyecek t i r . H a z ı r l a n a n k i ra s ö z l e ş m e s i n d e " 2 1 " M a d d e d e k i rac ın ın 
y ü k ü m l ü l ü k l e r i b e l i r l e n e r e k ceza i şa r ta bağ lanmış t ı r . S ö z l e ş m e g e r e ğ i , y a p ı l a n b ü t ü n 
ya t ı r ım la r T İ G E M ' in ma l ı sayı lacakt ı r . C e z a i m ü e y y i d e l e r iç in yı l l ık k i ra b e d e l i n i n iki 
(2) ka t ı t u t a r ı nda sü res i z v e kes in b a n k a t em ina t m e k t u b u a l ınmışt ı r . Dene t im le r 
B a ş b a k a n l ı k Y ü k s e k D e n e t l e m e Ku ru lu ve T İ G E M t a r a f ı n d a n yap ı lacak t ı r . 

S O R U 3 ) K i r a y a ve r i lme ge rekçe le r i o l uş tu ru lu rken k u r u m u n ve b ö l g e i nsan ın ın 
men faa t l e r i k o r u n d u m u ? K o r u n d u ise o l u m l u yap t ı r ım la r ı ne le rd i r? 

C E V A P 3) T o p l a m araz i var l ığ ı 11 .806 da. o l an i ş le tme s o n b e ş yı l ı b i l a n ç o s u n u 
za ra r l a kapa tmış t ı r . Ha l i haz ı r da i s t i hdam ed i l en p e r s o n e l say ıs ı 41 k iş id i r . Kısıt l ı 
k a m u k a y n a k l a r ı n e d e n i y l e y a p ı l a m a y a n ya t ı r ım lar v e tekno lo j i k ye ters iz l i k le r , 
i ş l e tmen in b ö l g e ta r ım ına yapt ığ ı v e y a y a p a c a ğ ı katk ıy ı o l u m s u z e tk i l emek ted i r . 
Y ü k l e n i l e n m i s y o n , ka l ıc ı ve sü rdürü leb i l i r o l m a k t a n uzakt ı r . 

İ ş l e tmen in k i r aya ve r i lmes i s a y e s i n d e 5 0 0 b a ş damız l ı k sü t s ığ ı rc ı l ığ ı , 5 0 0 0 b a ş bes i 
s ığ ı rc ı l ığ ı , 1000 b a ş damız l ı k k o y u n yet iş t i r ic i l iğ i ve 10 ton /saa t kapas i te l i y e m 
fab r i kas ı f a a l i y e t e geçecek t i r . T o p l a m ya t ı r ım tutar ı 11 ,5 t r i l yon T L . o l a n p ro j ede ilk 
e t a p t a 53 kiş i i s t i hdam ed i lecek , söz leşme l i ç i f tç i l ik le b u say ı k a t l a n a r a k d e v a m 
edecek t i r . 

Ha l i haz ı r da ç a l ı ş a n p e r s o n e l b a ş k a i ş le tme le rde i s t i hdam ed i l e rek ö z l ü k hak la r ı 
k o r u n a c a k , z a m a n z a m a n d ı şa r ı dan h i zmet sat ın a l a n i ş l e tme le re kayd ı r ı l acak bu 
pe rsone l l e r s a y e s i n d e e m e ğ i n ver im l i ku l l an ı lmas ı sağ lanacak t ı r . Tekno lo j i k 
y e n i l e n m e l e r v e yen i t a r ımsa l p ro je le r s a y e s i n d e b ö l g e ta r ım v e hayvanc ı l ı ğ ı n ın 
ge l i ş im ine d a h a f az l a ka tk ıda bu lunu la rak , mil l i e k o n o m i m i z e i lave k a t m a d e ğ e r 
yara t ı lacak t ı r . 

S O R U 4 ) Ş i rke t v e y a şah ı s a d ı n a k i ra lanmas ı ye r ine , b ö l g e d e y a ş a y a n k ö y l ü , b i r l ik 
v e d e r n e k l e r i n e k i r a l a n s a , b ö l g e s e l k a l k ı n m a , i s t i h d a m v e ü r e t i m a ç ı s ı n d a n d a h a 
u y g u n o l u p o l m a d ı ğ ı n ı a raş t ı rd ın ız mı? A raş t ı rma yap t ı r ıp b u k o n u d a u laş t ığ ın ız 
ver i le r o l u m s u z o l d u ğ u iç in mi f i rma v e y a şah ıs k i r a l a n m a s ı n a y ö n e l d i n i z ? 

C E V A P 4 ) T a r ı m İş le tme ler i G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü ( T İ G E M ) ; b i r i k t i sad i Dev le t 
T e ş e k k ü l ü d ü r T a b i o l d u ğ u hukuk i m e v z u a t 2 3 3 Sayı l ı K H K v e A n a S ta tüsüdür . 
Faa l i ye t l e r i n i , kâr l ı l ı k v e ver im l i l i k i lke ler i d o ğ r u l t u s u n d a , mi l l i e k o n o m i m i z i n ih t i yaç 
d u y d u ğ u s e r m a y e b i r i k im ine ka tk ıda b u l u n m a k ü z e r e s ü r d ü r m e k ve rekabe t i n 
t em in in i s a ğ l a m a k zo rundad ı r . İ ş le tme ler in k i raya ve r i lmes i s ü r e c i n d e k iş i , bir l ik, 
d e r n e k , k o n s o r s i y u m , koopera t i f v e y a ş i rket ayr ımı y a p ı l m a d a n b ü t ü n kes im le r i n 
kat ı l ımı sağ lanmış t ı r . Pro je d e ğ e r l e n d i r m e s a f h a s ı n d a i ş le tme v e b ö l g e ta r ımına 
u y g u n o l m a y a n , T İ G E M a m a ç ve faa l i ye t konu la r ı i le ö r t ü ş m e y e n p ro je le re yeter l i l i k 
ve r i lmemiş t i r . 

S O R U 5) K i r a l a m a şar t lar ı v e tu tar la r ı ne le rd i r? 

C E V A P 5) T İ G E M a m a ç v e faa l i ye t konu la r ı nda k a l m a k şar t ı i le h a z ı r l a n a n pro je 
ç e r ç e v e s i n d e İnan l ı T a r ı m İş le tmes ine ait a raz i , b ina v e tes is le r 3 0 y ı l l ığ ına is tek l i 
f i r m a y a k i raya ver i lmiş t i r , i lk yıl k i ra bede l i 1,071 t r i l yon TL. 'd i r . K i ra b e d e l i he r yı l 
e n f l a s y o n o r a n ı n d a ar t ı r ı lacakt ı r . K i ra bede l i ve ceza i şa r t la ra i l işk in o l a r a k 2 , 1 4 2 
t r i l yon T L . s ü r e s i z b a n k a tem ina t m e k t u b u al ınmışt ı r . Ş i rke t o r tak la r ına ş i rke t tüze l 
k iş i l iğ i h a r i c i n d e m ü ş t e r e k ve mü tese ls i l so rum lu luk y ü k l e n e r e k s ö z l e ş m e d e 
akded i lm iş t i r . Ş i r ke t i n t a a h h ü t et t iğ i ta r ımsa l pro je tu tar ı 11,5 t r i l yon T L o lup , 
ya t ı r ım la r k i ra d ö n e m i s o n u n d a T l G E M ' e ka lacakt ı r . 
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13.- İğdır Milletvekili Dursun AKDEMİR'in, tarımda kullanılan kimyasal gübreye, 

- İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'un, genetiği bozulmuş tarım ürünlerine, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4059, 4060) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami G Ü Ç L Ü 
tarafından yazı l ı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ^tbM 
P r o f . D r . D u r s u n A K D E M İ R 

D Y P İ ğ d ı r Mi l l e tvek i l i 

1 - T a r ı m d a ne kadar kimyasal gübre kullanılmaktadır? Kul landığ ımız 
kimyasal gübrenin ne kadarı ithal yoluyla karşılanmaktadır? 

2 - Son bir y ı lda gübre fiyatları yüzde kaç oranında artmıştır? Fiyat artış 
nedenleri nelerdir? 

3 - Kimyasal gübrenin yurt içi tüketimi azalmış mıdır? Aza lmış i se , 
nedenleri nelerdir? 

•4- N e d e n kimyasal gübre üretimini Türkiye olarak kendimiz üretemiyoruz? 

5 - Yurt içi kimyasal gübre üretimini teşvik etmeyi düşünüyor musunuz? 

2 6 . 1 0 . 2 0 0 4 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Aşağ ıdak i sorularımın T a n m v e K ö y İşleri Bakanı Say ın Prof. Dr. Sami 
G Ü Ç L Ü tarafından yazı l ı olarak cevaplandırı lması saygı larımla arz ederim. 

Gürsoy E R O L 
İstanbul Mil le tveki l i 

S O R U L A R : 

Bi l indiğ i g ibi son yıl larda bazı tarım ürünlerinin genleri i le oynanarak 
farklı üretimler yapı lmaktadır . 

1- Bakanl ığ ın ız ın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Genleri i le 
oynanan t a n m ürünleri hakkında insan sağl ığ ı üzerinde i spat lanmış zararları 
v e y a faydaları var mıdır? 

2 - Ü l k e m i z d e genleri i l e o y n a n m ı ş t a n m ürünleri üretimi v e y a ithalatı 
serbest midir?Var i s e hangi ürünlerdir? Y o k ise bu konuda ne g ib i tedbirler 
alınmaktadır. 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI : KDD.SÖ.1.01/5^03 ...711/2004 
KONU : Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: 11.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7956 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan İğdır Milletvekili Dursun AKDEMlR'e ait 7/4059 esas 
nolu ve İstanbul Milletvekili Gürsoy EROL'a ait 7/4060 esas nolu yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

EKLER: 
EK-1 Görüş 7/4059 
EK- 2 Görüş 7/4060 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 29.11.2004 
Önerge Sahibi : Dursun AKDEMİR 

İğdır Milletvekili 
Esas No : 7/4059 

SORU 1. Tarımda ne kadar kimyasal gübre kullanılmaktadır? Kullandığımız kimyasal 
gübrelerin ne kadarı ithal yoluyla karşılanmaktadır? 
CEVAP 1. Yıllar itibariyle ülkemizdeki kimyevi gübre tüketimi ortalama 5 milyon ton 
civarındadır. 2003 yılında Ülkemizin kimyevi gübre tüketimi 5.093.693 ton olup, 2004 
yılının ilk sekiz aylık döneminde ise kimyevi gübre tüketimi 3.603.924 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Kimyevi gübre ithalatı ise; 2003 yılında 2.125.736 ton olup, 2004 yılının 
ilk sekiz aylık döneminde kimyevi gübre ithalatı 1.777.152 ton olarak gerçekleşmiştir. 

SORU 2. Son bir yılda gübre fiyatları yüzde kaç oranında artmıştır? Fiyat artış nedenleri 
nelerdir? 
CEVAP 2. Kimyevi gübre fiyatlarındaki fiyat artışları 2003 yılının son çeyreğinde 
meydana gelmiştir, özellikle azotlu gübrelerin temel hammaddesini oluşturan 
doğalgazdan elde edilen amonyağın fiyatı 2002 yılı ve 2003 yılının Ağustos ayına kadar 
dünya piyasalarında 140-160 $/ton civarında iken 2003 yılının son çeyreğinde 
amonyağın fiyatının 310 $/tona kadar yükselmesi sonucu ülkemizdeki kimyevi gübre 
fiyatları Eylül 2003 ile Eylül 2004 ayları arasında ortalama % 42 oranında artmıştır. 
Kimyevi gübre fiyatlarındaki bu artışların nedenleri; 
- Gübre fiyatlarının serbest piyasa koşullarında arz talep dengesine göre oluşması, 
- Gübrede yaşanan fiyat artışları sebebiyle yurtdışındaki üretici firmaların gübre fiyatlarını 
artırması, 
- Hindistan, Pakistan ve Çin'in son yıllarda aşırı gübre talebinin olması, 
- Azotlu gübrelerin temel hammaddesi olan amonyağın fiyatında %100'lere varan oranda 
artış yaşanması, 
- Navlun fiyatlarında artış yaşanması, 
- Irak savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının artmasıdır. 

SORU 3. Kimyasal gübrelerin yurt içi tüketimi azalmış mıdır? Azalmış ise, nedenleri 
nelerdir? 
CEVAP 3. Ülkemizdeki kimyevi gübre tüketiminde herhangi bir azalma olmamıştır. Yıllar 
itibariyle ülkemizdeki kimyevi gübre tüketimi ortalama 5 milyon ton civarındadır. 

SORU 4. Neden kimyasal gübre üretimini Türkiye olarak kendimiz üretemiyoruz? 
CEVAP 4. Kimyevi gübre sektörü mamul madde ve hammadde ihtiyacı olarak % 90'lara 
varan oranlarda dışa bağımlıdır, özellikle BDT ülkeleri kimyevi gübrede hammadde ve 
mamul madde olarak ihracatçı konumda olup, bu ülkelerden yapılan kimyevi gübre 
ithalatı yurtiçinde üretilen üründen daha ucuza mal olduğundan kimyevi gübre üreticileri 
ithalatı tercih etmektedirler. 

SORU 5. Yurt içi kimyasal gübre üretimini teşvik etmeyi düşünüyor musunuz? 
CEVAP 5. Ülkemizde kimyevi gübre üretimi yapan 6 adet fabrika bulunmaktadır. Bu 
fabrikaların yıllık kimyevi gübre üretim kapasiteleri şu andaki kimyevi gübre tüketimimizi 
karşılayabilecek durumda yani 5 milyon ton civarındadır. Ancak özellikle azotlu 
gübrelerin BDT ülkelerinde ucuza üretilmesi ve ithalatın üretimden daha ucuza mal 
olması sonucu ülkemizdeki üretici firmalar ithalatçılarla rekabet edebilmek için üretim 
yerine ithalata yönelmişlerdir. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 
Önerge Sahibi : Gürsoy EROL 

istanbul Milletvekili 
Esas No : 7/4060 

Bilindiği gibi son yıllarda bazı tarım ürünlerinin genleri ile oynanarak farklı üretimler 
yapılmaktadır. 
SORU 1. Bakanlığınızın bu konuda ne gibi çalışmaları vardır? Genleri ile oynanan 
tarım ürünleri hakkında insan sağlığı üzerinde ispatlanmış zararları veya faydaları var 
mıdır? 
CEVAP 1. Bakanlığımız bünyesinde GMO'larla ilgili mevzuat çalışmaları 1998 yılı 
Nisan ayında başlatılmıştır. O dönemde yapılan bu çalışmalara Üniversite temsilcileri 
ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği de katılmıştır. Çalışmalar sonucunda en 
acil ihtiyaç olduğuna karar verilen, detayları ve bu kapsamda yapılan faaliyetlerle ilgili 
Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat" 14.05.1998 yılında 
çıkartılmıştır. 
Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce "Biyogüvenlik Araştırma ve 
Geliştirme Projesi" çerçevesinde, GDO'ların denetim ve kontrolü için laboratuar alt 
yapıları oluşturulmakta ve buralarda görev alacak personel eğitilmektedir. Bu 
kapsamda, TÜBİTAK Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, 
Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü ile Ankara İl Kontrol Laboratuarı Müdürlüğü tarafından 8 adet eğitim 
programı düzenlenerek toplam 54 personelin eğitimi sağlanmıştır. Narenciye ve 
Seracılık Araştırma Enstitüsü, Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Atatürk Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma 
Enstitülerine laboratuar alet ve ekipman alımları yapılmıştır. 

Ülkemizde işlenmiş ürün dahil herhangi bir ürünün GDO içerip içermediğine dair 
analizleri yapmak üzere, Bakanlığımız Ankara İl Kontrol Laboratuar Müdüriüğü'nde 
son teknolojiye sahip alt yapı kurulmuş bulunmaktadır. Bu konuda gelecek her tür 
analiz talebi karşılanabilmektedir, öte yandan, benzer bir alt yapı araştırma 
çalışmalarında kullanılmak üzere Bursa Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma 
Enstitüsü'nde kurulmaktadır. 
GDO'ların insan ve hayvan sağlığına zararlı olduğuna dair herhangi bir bulguya 
henüz rastlanmamıştır. Bu ürünler geniş alanlarda üretime 1996 yılında girmiştir. 
Sağlıkla ilgili bir sorunun varlığının tespiti için bu sürenin çok kısa olduğu tüm 
otoritelerce de kabul edilmektedir. Ancak, bu ürünlerin bazı önemli riskleri taşıdıkları 
konusundaki tartışmalarda devam etmektedir. Tartışmalar esas olarak iki ana 
noktada yapılmaktadır. Birincisi, toksik (zehirleyici) ve alerjik etki ihtimali, diğeri ise 
bitki bünyesinde bulunan antibiyotiğe dayanıklılık geni ve transfer edilen diğer gen 
yada genlerin insan yada hayvana geçme ihtimalidir. Söz konusu beklentilere ait bir 
bulgu olmamakla birlikte olmayacağı anlamı da çıkartılamaz. Diğer yandan, bitki 
bünyesine transfer edilen genlerin kendi metabolik ürünlerinin toksik yada alerjik olup 
olmadığı yanında ilave toksik yada alerjik ürünler üretip üretmediği de henüz 
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bilinmemektedir. GDO'lar ve bunlardan elde edilen ürünlerin gıda ve yem olarak 
kullanılmadan önce mutlaka toksisite, alerjenisite ve besin değeri yönünden 
incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmaların her yeni gen ve üretim ortamı için 
yapılmasında fayda vardır. Piyasaya sürülen ürünler, bu gibi testlerden geçmiş olan 
ürünlerdir. 
Antibiyotiğe dayanıklılık genleri, bitki bünyesinde doğrudan herhangi bir fonksiyona 
sahip değildir. Bu genlerin kullanımı, ilk nesil GDO'larda kullanılan transfer 
yönteminin bir parçası, yani teknik bir durumdur. Ancak, bu teknikle üretilen ve 
negatif listeye dahil edilen GDO'ların kullanımı başta AB olmak üzere tüm dünyada 
2008'den itibaren yasaklanacaktır. AB bu durumu mevzuatına da yansıtmıştır. 
Benzer şekilde hazırladığımız Biyogüvenlik Yasa Taslağında bu tür ürünlerin 
kullanımının 2008'den sonra Ülkemizde de yasaklanması öngörülmektedir. 

SORU 2. Ülkemizde genleri ile oynanmış tarım ürünleri üretimi veya ithalatı serbest 
midir? Var ise hangi ürünlerdir? Yok ise bu konuda ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

CEVAP 2. Ülkemizde GDO'lu ürün ithalatı ile ilgili yapılan başvurular "Transgenik 
Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat" kapsamında denemeye 
alınmasına izin verilen Mısır ve Pamuk çeşitlerine aittir. Söz konusu ürünlerin 
denemeleri Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde kontrollü şartlar altında 
denemeye alınmıştır. 
Transgenik çeşitlerin tescili, üretim izni, sertifikasyonu, çevreye bilinçli salımı ve 
tüketimi konularında Ülkemizde yürürlükte olan herhangi bir mevzuat 
bulunmadığından, transgenik çeşitlerin tesciline, üretimine, ithalatına ve ticaretine izin 
verilmemekte olup, bu nedenle Türkiye'de tescilli veya üretimde olan hiçbir transgenik 
bitki mevcut değildir. Bakanlığımızca yayınlanan 2004/1 sayılı "Tohumluk İthalatı 
Uygulama Genelgesinin esaslar bölümü 11 ve 12. maddelerine göre transgenik 
tohumluk çeşitlerinin ithaline ön izin verilmemektedir. Bu maksatla hem ithalatçı hem 
de ihracatçı kuruluştan çeşidin transgenik olmadığına dair yazılı belge alınmaktadır. 
Bakanlığımız sorumluluğunda olan 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu 
hükümleri ve buna bağlı Zirai Karantina Yönetmeliği gereğince; transgenik olmadığı 
taahhüt edilen ve Bakanlığımız tarafından ithalat izni verilen söz konusu bitki ve 
bitkisel ürünlere, Ülkeye İthalatı aşamasında Bakanlığımız ve Bakanlığımızın 
yetkilendirdiği iller tarafından ithal permisi verilmektedir. İthal permisi verilen ürünler 
ile ilgili Zirai Karantina Müdürlükleri ve Bakanlık il Müdürlüklerince, hastalık ve zararlı 
etmenleri yönünden gerektiğinde laboratuar kontrolleri yapılarak temiz olanların 
ülkeye girişine izin verilmektedir. 

Diğer yandan, yem hammaddesi olarak ithalatı yapılan mısır ve soya ürünlerinde 
GDO karışımı olabileceği ihtimali dikkate alınarak, ithalatta beyan alınmaktadır. 
Ayrıca çalışmaları devam eden Biyogüvenlik yasası ile tarımsal ürünlerin ithalatı 
uygulamalarında ek tedbirler de getirilmektedir. 
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14. - Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT'ün, Ardahan-Çıldır İlköğretim Okulu binasına ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/4088) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Doç. Dr. Hüseyin ÇELÎK 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz 
ederim.02.11.2004 

Ardahan Milletvekili 

1995 yılında yapımına başlanan Ardahan ilimiz Çıldır ilçesindeki tek 8 sınıflı, pansiyonlu 
ilköğretim okulu, 1997 tarihinde eğitim ve öğretime açılmasına rağmen, inşaatta kalitesiz 
kum ve kötü malzeme kullanımı ve yeterli özen gösterilmemesi sebebiyle perişan 
durumdadır. Binanın duvarları çatlamış ve demirleri dışandan görünmektedir. 
Tuvaletlerden akan su temele inmiştir. Geçen yıl Depreme dayanıksızdır ve her an 
yıkılabilir raporu verilen okul, 18 öğretmen ve 593 öğrencisiyle eğitimine devam 
etmektedir. 

1- İkinci derece deprem bölgesinde olan Ardahan ilinde yapımına 1995 yılında başlanan ve 
eğitim öğretime açılmasının üstünden 7 yıl geçtikten sonra depreme dayanıksızdır raporu 
alan Çıldır İlköğretim Okulunu teslim alan kimdir? Bina teslim alınırken zemin etüt 
çalışmaları yapılmış mıdır? 

2- Okulun inşaatım yapan müteahhit Fikret TAŞKIN ve binayı teslim alan Bayındırlık il 
Müdürlüğü elemanları hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise 
ne aşamadadır? 
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T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.08.0.APK.0.03.05.03-11/ H?" ' ^3 20 ^ / 2 0 0 4 

KONU: Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ .TBMM Başkanlığının 17.11.2004 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7998 sayılı 
yazısı. 

Ardahan Milletvekili Sayın Ensar ÖĞÜT'ün, "Ardahan-Çıldır İlköğretim Okulu 
binasına ilişkin" 7/4088 esas numaralı yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1-2. İlköğretim yatırımları, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği, valiliklerce, 
mahallinde il ilköğretim kurumlan yapım programı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple 
ilköğretim kurumlarının binalarının planlanması, ihalesi, teslim alınması ve hizmete verilmesi 
de valiliklerce yapılmaktadır. 

Ardahan Valiliğince, söz konusu okul ile ilgili olarak yaptınlan inceleme sonucu; 
a) Okulda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik elemanlarının Haziran 2003 ve Şubat 

2004 tarihlerinde 2 kez inceleme yaptığı ve düzenledikleri raporlarda 'Tahliye edilmesi, 
depreme dayanıksız ve her an yıkılabilir." şeklinde bir ifadenin yer almadığı, 

b) Binanın yüklenicisi olan müteahhite 17.08.2004 tarihinde konuya ilişkin ihtarname
nin tebliğ edildiği, 

c) Okul binasının, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü teknik elamanlan ile İl Millî Eğitim 
Müdürlüğünde görevli bir müşahit üye tarafından teslim alındığı, 

d) Bina yapılmadan önce zemin etüt çalışmalannın yapıldığı ve teknik olarak bina 
teslim alınırken zemin etüt çalışması yapılmamakta olduğu, 

e) Anılan teknik elemanlarca hazırlanan raporlar doğrultusunda, söz konusu binanın 
aynntılı incelenmesi için ilgili mahkemeye delil tespiti yapılması hazırlıklarının sürdürüldüğü, 
mahkemenin vereceği karar doğrultusunda müteahhit ve okulu teslim alanlar hakkında yasal 
işlemlerin yapılacağı 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. * ^ ^ / /> J 

(—-tfoç. Dr. Hüseyin ÇELİK 
Millî Eğitim Bakanı 
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15. - Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, sığır yetiştiricilerine yapılan teşviklere, 
- Antalya Milletvekili Nail KAMACI'nın, pancar üreticilerinin bazı bölgelerde karşılaştığı 

aşırı verim ve kota sorununa, 

İlişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün cevabı (7/4093, 4094) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

0 ^ _ a y û 
Ümmet KANDOĞAN 
DYP Denizli Milletvekili 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Ekim ayında yaptığı açıklamada 
" Hayvancılıkta Hamleye 2005 Yılında da devam " edecek şeklinde bir ifade kullanmış, 
Basın açıklamasında " 2005 yılında hayvancılık sektörünün rekabet edebilir bir seviyeye 
ulaşması ve tüketicilerin daha ucuza hayvansal gıda tüketmesi için bir dizi çalışma içinde 
olduklarını, ifade ederek Doğu Anadolu Bölgesindeki toplam hayvan varlığının , ıslah 
çalışmalan sonucu kültür ırkına dönüştürüleceğini, ıslah çalışmalarının özelleştirilmesi ve 
ıslah çalışmalarına büyük bir hız katılması gündemlerinde olduğunu ifade etmişti. 

Yine bu açıklamanın yapıldığı Ekim ayında Bakanlar Kurulu'nun 2004/7863 sayılı 
karanna göre erkek sığır yetiştiricilerine kilogram başına ödenecek teşvik primi 1 milyon TL 
den 500 bin TL ye düşürülmüştür. 

Bu çerçevede; 

1-Erkek sığır yetiştiricilerine yapılan teşviğin % 50 oranında azaltılması, ülkemizde 
hayvancılığı ve hayvancılık yapan işletmeleri nasıl etkileyecektir ? 

2- Bu uygulama ile yerli hayvan ıklarımızın kültür ırkına dönüştürülerek verimim arttmlması 
yönündeki çalışmaları nasıl etkileyecektir? 

3- Bu desteğin azaltılmasına rağmen 2005 yılı hayvancılık için hamle yılı olabilecek midir? 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıda yer alan sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakam Sayın Sami GÜÇLÜ 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla dilerim. ^^^ p 

/ Nail Kamacı' 
L ^ ^ Antalya Milletvekili 

Ülkemizde şeker pancarı üretiminde uygulanan bir kota sitemi vardır. Bu sistem 

uyannca üreticilerin pancar ektikleri alanların büyüklüğüne göre kota belirlenmekte ve de 

hasat sonrası toplu alımlar bu kotalan belirleyen daha önce imzalanmış olan mukaveleler 

uyannca yapılmaktadır. Kota belirlenirken ise, son 4-5 yılın dekar Tbaşına ortalama ürün 

miktarı temel alınmaktadır. İmzalanan mukavele gereği belirlenmiş olan kotayı % 15 

oranında aşan üreticilerin fazla ürünleri aynı fiyattan alınırken, % 15'i aşan ürün fazlası % 80 

indirimle alınmaktadır. Ancak, Antalya'nın Elmalı İlçesindeki üreticiler verimin bu yıl 

yüksek olmasmdan dolayı kotalannm çok daha üzerinde pancar üretmişlerdir. Bu durumda 

ise, özellikle hasat maliyeti nedeniyle pancar üreticileri topyekûn zarar etmekle karşı karşıya 

kalmışlardır. Bu bağlamda, 

1. Pancar üreticisinin ülkemizin kimi bölgelerinde (örneğin, Antalya'nın Elmalı 

İlçesi'nde) karşılaştığı bu aşın verim ve kota sorunu konusunda ilgili makamların 

bilgisi var mıdır? 

2. Bu sorunun kotalann artınlması ya da kotayı aşan ürüne verilecek fiyatın artınlması 

yoluyla giderilmesi düşünülmekte midir? 
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T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

SAYI '.KDD.S.Ö.1.01/ £ 3 3 3 .712/2004 
KONU : Yazılı ve Sözlü Soru Önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17.11.2004 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7998 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen, İzmir Milletvekili Vezir AKDEMİR'e ait 6/1334, 
6/1336 esas nolu sözlü soru önergeleri ile Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'a 
ait 7/4093 ve Antalya Milletvekili Nail KAMACI'ya ait 7/4094 esas nolu yazılı soru 
önergelerine ilişkin Bakanlığımız görüşleri ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sami GÜÇLÜ 
Bakan 

EKLER: 
EK-1 Görüş 7/4093 
EK -2 Görüş 7/4094 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Ümmet KAN DOĞAN 
Denizli Milletvekili 

Önerge No : 7/4093 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Ekim ayında yaptığı açıklamada 
"Hayvancılıkta Hamleye 2005 Yılında da devam" edecek şeklinde bir ifade 
kullanmış, Basın açıklamasında "2005 yılında hayvancılık sektörünün rekabet 
edebilir bir seviyeye ulaşması ve tüketicilerin daha ucuza hayvansal gıda tüketmesi 
için bir dizi çalışma içinde olduklarını, ifade ederek Doğu Anadolu Bölgesindeki 
toplam hayvan varlığının, ıslah çalışmaları sonucu kültür ırkına dönüştürüleceğini, 
ıslah çalışmalarının özelleştirilmesi ve ıslah çalışmalarına büyük bir hız katılması 
gündemlerinde olduğunu ifade etmişti. 

Yine bu açıklamanın yapıldığı Ekim ayında Bakanlar Kurulu'nun 2004/7863 sayılı 
kararına göre erkek sığır yetiştiricilerine kilogram başına ödenecek teşvik primi 1 
milyon TL den 500 bin TL ye düşürülmüştür. Bu çerçevede; 

SORU 1) Erkek sığır yetiştiricilerine yapılan teşviğin % 50 oranında 
azaltılması, ülkemizde hayvancılığı ve hayvancılık yapan işletmeleri nasıl 
etkileyecektir ? 

SORU 2) Bu uygulama ile yerli hayvan ıklarımızın kültür ırkına dönüştürülerek 
verimim arttırılması yönündeki çalışmaları nasıl etkileyecektir? 

SORU 3) Bu desteğin azaltılmasına rağmen 2005 yılı hayvancılık için hamle yılı 
olabilecek midir? 

CEVAP 1-2-3) özellikle 2004 yılı başında ülke genelinde besicilik yapan işletmelerde 
besi süresinin geçmesine rağmen piyasa fiyatlarının maliyetin altında seyretmesi 
nedeniyle yürürlüğe konulan Et Teşvik Primi uygulaması ile söz konusu sıkıntının 
aşılması amaçlanmıştır. 

Et Teşvik Primi kapsamında; 190 kg ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır için 
yetiştiricilerimize 1.000.000 TL/kg. doğrudan et teşvik primi ödenmiştir. Ancak, bu 
miktar fiyatlardaki iyileşmeye paralel olarak 30 Eylül 2004 tarihinde 500.000 TL/kg 
olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Et Teşvik Primi piyasaları rahatlatmak amacıyla yetiştiricilere verilen ve devamlılık 
arz etmeyen bir regülasyon aracı olarak değerlendirilmelidir. 

Ayrıca, alım satımlar neticesinde bu işin ticaretini yapan ve haksız kazanç sağlayan 
kişi veya kuruluşların engellenmesi amacıyla, yetiştiricilerin bu hayvanları kendi 
işletmelerinde en az 60 gün veya daha uzun süreli bulundurma zorunluluğu 
getirilmiştir. 

Hayvancılık sektörü 58. ve 59. Hükümetlerin en önem verdiği alanlardan birisi 
olmuş, ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması 
amacıyla nitelikli kaba yem açığının kapatılması için bir yandan meraların tespit, 
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tahdit ve ıslah çalışmaları sürdürülürken diğer yandan yem bitkileri üretimi teşvik 
edilmiştir. Ayrıca, genetik ıslahı daha etkili ve yaygın hale getirmek için suni 
tohumlama ile soy kütüğü kayıtlarının tutulması ve belgeli damızlık kullanımına önem 
verilmiştir. Bu Karar; 

a. Yem Bitkileri Üretiminin Desteklenmesi, 
b. Yurt İçinde Yetiştirilen Belgeli Damızlıkların Desteklenmesi, 
c. Suni Tohumlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi, 
d) Sığır ve Manda Besi Teşviği: 
e) Süt Teşvik Primi ödemesi, 

içermekte olup, ayrıca bu Kararname kapsamına, 2003 yılında arıcılığın, suni 
tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi ile Trakya'da hastalıktan ari 
hayvancılık işletmelerinin kurulması da alınmaya başlanmıştır. 

Hayvancılığın gelişimiyle birlikte hayvansal ürünlerin ve özellikle et tüketiminin 
artması nihai hedeflerimizden birisidir. Bu çerçevede; 

1. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 

2. Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan desteklenmesi esasına dayalı "Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi" 
kapsamında 2004'de hayvancılığa 200 trilyon TL ek destek sağlanacaktır. Proje 
kapsamında "Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı, Koyunculuk ve Seracılık" proje 
konuları yer almaktadır. Bu çerçevede, Ortaklar Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı 
Projelerinden 80 kooperatife toplam 12600 adet gebe düve, Ortaklar Mülkiyetinde 
Koyunculuk Projelerinden 17 kooperatife toplam 21.250 koyun, 850 koç dağıtılmıştır. 

3. Mera Islah Çalışmaları 
Hayvancılığımızın geliştirilebilmesi için verimliliğini kaybetmiş meralarımızın ıslah 
edilmesi önem taşımaktadır. Hükümetimiz bu konuda seferberlik başlatmış olup, bu 
çerçevede, 2004'de 600 bin dekar mera alanının ıslah edilmesi hedeflenmiştir. 

4. Hayvan Islahı Projeleri 
Hayvancılıkta verimliliğin artırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla, kaliteli 
sperma üretiminin yurt içinden karşılanması ve yüksek verimli hayvan ırklarının 
embriyo transfer teknikleri kullanılarak geliştirilmesi kapsamında Anadolu Alacası ve 
Anadolu Esmeri Geliştirme Projeleri hayata geçirilmiştir. 

2004 yılında hayvancılık sektörü için toplam 553 trilyon destek ödemesi yapılacaktır. 
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YAZILI SORU ÖNERGESİ 

Önerge Sahibi : Nail KAMACI 
Antalya Milletvekili 

önerge No : 7/4094 

Ülkemizde şeker pancarı üretiminde uygulanan bir kota sitemi vardır. Bu sistem 
uyarınca üreticilerin pancar ektikleri alanların büyüklüğüne göre kota belirlenmekte 
ve de hasat sonrası toplu alımlar bu kotaları belirleyen daha önce imzalanmış olan 
mukaveleler uyarınca yapılmaktadır. Kota belirlenirken ise, son 4-5 yılın dekar 
başına ortalama ürün miktarı temel alınmaktadır, imzalanan mukavele gereği 
belirlenmiş olan kotayı % 15 oranında aşan üreticilerin fazla ürünleri aynı fiyattan 
alınırken, % 15'i aşan ürün fazlası % 80 indirimle alınmaktadır. Ancak, Antalya'nın 
Elmalı İlçesindeki üreticiler verimin bu yıl yüksek olmasından dolayı kotalarının çok 
daha üzerinde pancar üretmişlerdir. Bu durumda ise, özellikle hasat maliyeti 
nedeniyle pancar üreticileri topyekûn zarar etmekle karşı karşıya kalmışlardır. Bu 
bağlamda, 

SORU 1) Pancar üreticisinin ülkemizin kimi bölgelerinde (örneğin, Antalya'nın 
Elmalı llçesi'nde) karşılaştığı bu aşırı verim ve kota sorunu konusunda ilgili 
makamların bilgisi var mıdır? 

CEVAP 1) 2003 yılı Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılmasıyla Oluşacak 
Alanlarda Alternatif Ürün Olarak, Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi 
Ekimi Yapan Üreticilere Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yapılacak Telafi Edici 
Ödemeye Dair 28.04.2003 Tarih ve 2003/5512 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
doğrultusunda, Bakanlığımızca 2004 yılı Mayıs ayında bu üreticilerimize telafi edici 
ödeme yapılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan 
görüşte aşağıdaki ifadelere yer verilmektedir; 

Bilindiği gibi, şeker üretiminde istikrarı ve kendi kendine yeterliliği sağlamak, 
stoklardan gelen kamu finansman yükünü azaltmak, pancar üreticilerine düzenli bir 
gelir temin etmek ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde öngörülen tarım 
politikalarına uyum sağlamak amacıyla 1998 yılından itibaren "Kotalı Üretim ve 
Kademeli Fiyatlandırma Uygulaması" başlatılmıştır. 

19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4634 sayılı Şeker Kanunu gereği 
Şeker Kurumu ve bu kurumun karar organı niteliğinde Şeker Kurulu oluşturulmuştur. 
Şirketlerin şeker kotaları yurt içi şeker talebi ile fabrikaların pancar işleme ve şeker 
üretim kapasiteleri dikkate alınarak Şeker Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Pancar üretim kotaları ise, Şeker Kurulu tarafından tahsis edilen şeker kotaları ile 
pazarlama yılı başı şeker stok durumu göz önünde bulundurularak Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünce tespit edilmektedir. Tespit edilen pancar üretim 
kotaları fabrikalara, köylere ve üreticilere son dört yıldaki taahhüt miktarının 
ortalaması esas alınarak dağıtılmaktadır. 
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Şeker pancarı üretimi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü ile üreticiler 
arasında aktedilen "Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi" esaslarına uygun olarak 
yapılmaktadır. 2004 yılı için üreticilerle aktedilmiş olan sözleşmede üreticilerin pancar 
üretim kotaları belirtilmiş bulunmaktadır. Üreticiler Sözleşme gereği, hava şartlan, 
tarla verimliliği ve diğer şartları da dikkate alarak taahhüt ettikleri pancarı üretmek ve 
teslim etmekle yükümlü kılınmış olup üreticilere, taahhüt ettikleri toplam pancar 
miktarının % 15 eksiğine kadar pancar teslim etmeleri durumunda herhangi bir cezai 
müeyyide uygulanmamaktadır. 

Elmalı İlçesindeki üreticilere 2004 yılı için 56 800 ton pancar üretim kotası tahsis 
edilmiş olup pancar alımları devam etmektedir. 

SORU 2) Bu sorunun kotaların artırılması ya da kotayı aşan ürüne verilecek fiyatın 
artırılması yoluyla giderilmesi düşünülmekte midir? 

CEVAP 2) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında; 

4634 sayılı "Şeker Kanunu" ve bu kanuna istinaden 28.06.2002 tarih ve 24799 sayılı 
Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hammadde ve Şeker Fiyatları 
Yönetmeliği" ile "Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesinde, taahhüt edilen toplam kota 
miktarı üzerinde teslim edilecek pancarın C pancarı olduğu, C pancarı fiyatının ise bu 
pancardan elde edilecek C şekerinin ihracatından oluşacak fiyata göre üretici 
gözlemcisi gözetiminde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 
tespit edileceği belirtilmektedir. 

Bu nedenle, taahhüt edilen kota miktarını aşan ve C pancarı olarak alınan pancarın 
fiyatı bu pancardan elde edilecek C şekerinin ihracatından oluşacak fiyata göre 
belirlenecektir. Ayrıca 2004/2005 kampanya döneminde Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. Genel Müdürlüğü ile üreticiler arasında "Şeker Pancarı Üretim Sözleşmesi" 
akdedilmiş olduğundan sözleşmede yazılı kotaların artırılmasının mümkün olmadığı 
ifade edilmektedir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DONEM : 22 YASAMA YILI : 3 

26 NCI BİRLEŞİM 
3 ARALIK 2004 CUMA 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
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KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 
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E G E M E N L İ K KAVITSIZ Ş A R T S I Z M İ L L E T İ N D İ R 



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde 
Birleşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapıla
cak seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

2. - Genel Kurulun 3.12.2004 Cuma günü 14.00-23.00 saatleri arasında, 4.12.2004 Cumartesi 
günü de saat 12.00'de toplanarak 698 sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmelerinin bitimine kadar, 
çalışmalarını sürdürmesinin; 

Genel Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

(Genel Kurulun 2.12.2004 tarihli 25 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTISI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
3.12.2004 Cuma 
Saat: 10.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ GÜNDEMI 
26 NCI BİRLEŞİM 3 ARALIK 2004 CUMA SAAT : 14.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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03 - SEÇIM 
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0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 _ MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

* 

06 _ GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

07 - SÖZLÜ SORULAR 



08 - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Millî Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535, 1/292) (S. Sayısı : 698) (Dağıtma tarihi : 2.12.2004) 

3. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi : 14.9.2004) 

4. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

5. X - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Raporu (1/846) (S. Sayısı: 646) (Dağıtma tarihi: 13.7.2004) 

6. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

7. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S. Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

8. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

9. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

10. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

11. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
1.5.2003) (*) 

12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve 
Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 20.5.2003) (*) 

13. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 
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08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
14. - Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz 

ve Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile Ordu Milletve
kili Eyüp Fatsa'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında 
İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/140) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 11.6.2003) 

15. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın; Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 

16. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 
Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

17. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

18. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

19. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

20. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

21. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

22. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Madde-sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 
26.4.2004) 

23. - Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 Milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/112) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

24. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

25. - Yolsuzlukla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları 
(1/801) (S. Sayısı: 610) (Dağıtma tarihi: 18.6.2004) 

26. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 
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27. - Antalya Milletvekilleri Fikret Badazlı, Mehmet Dülger, Mevlüt Çavuşoğlu, Osman 

Akman ile Burhan Kılıç'ın; Antalya İli Kale İlçesi Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekilleri Osman Kaptan, Atila Emek, Osman Özcan, 
Tuncay Ercenk, Feridun F. Baloğlu, Hüseyin Ekmekçioğlu ve Nail Kamacı'nın Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/60, 2/69) (S. Sayısı: 634) (Dağıtma tarihi: 
2.7.2004) 

28. - Kozmetik Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonları Raporları (1/844) (S. Sayısı: 643) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

29. X - 9.7.2004 Tarihli ve 5215 Sayılı Belediye Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/871) (S. Sayısı: 669) (Dağıtma tarihi: 
1.11.2004) 

30. X - Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/882) (S. Sayısı : 674) 
(Dağıtma tarihi : 4.11.2004) 

31. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

32. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

33. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona F>mesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

34. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

35. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
12.11.2004) 

36. - Afyon Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

- 6 - 26 NCI BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

37. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

38. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

39. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

40. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

41. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

42. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

43. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

44. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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45. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

46. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

47. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

48. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

49. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

50. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

51. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

52. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

53. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
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133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

54. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

55. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

56. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

57. - Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

58. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

59. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

60. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

61. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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62. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

63. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

64. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

65. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

66. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

67. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

68. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 
133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 
19.11.2004) 

69. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

70. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

71. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

72. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

73. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

74. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

75. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

76. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

77. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

78. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

79. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Unlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

80. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

81. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

82. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

83. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

84. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

85. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

86. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 
Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

87. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
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15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

88. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

89. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

90. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

91. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

92. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

93. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

94. X - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/852) 
(S. Sayısı: 683) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

95. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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96. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 

Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

97. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

98. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

99. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

100. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

101. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

102. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

103. X - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına 
Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/918) (S. Sayısı : 686) (Dağıtma tarihi : 29.11.2004) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem : 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 698) 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/535,1/292) 

T.C. 
Başbakanlık 7.3.2003 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.10/101-508/1020 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.12.2002 

tarihinde kararlaştırılan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde ceza muhakeme usul ve kurallarına ilişkin bazı esasları içeren ilk metinler, 14 Şubat 
1870 (13 Zilkade 1286) tarihli "Divan-ı Ahkâm-ı Adliyenin Dahilî Nizamnamesinin Üçüncü Fas
lı ve 24 Şubat 1870 tarihli "Dersaadet ve Mülhakatı İdare-i Zabıta ve Mehakim Nizamnamesi"nin 
Dördüncü Faslıdır. Ancak, dönemine göre çağdaş ilk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Meclisi 
Mebusan'ın içtimaında kanuniyeti teklif olunmak üzere meydana getirilmiş 25 Haziran 1879 
(5 Recep 1296) tarihli "Usulü Muhakemati Cezaiye Kanunu Muvakkatedir; bu Kanunun aslı 1808 
tarihli Fransız Ceza Usulü Kanunudur. Fransız Kanunu, bazı hükümleri değiştirilerek iktibas edilmiştir. 

Bu Kanunu yürürlükten kaldıran 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu, 1887 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu esas alınarak meydana getirilmiş
tir. Kaynak Alman Kanunu, yürürlüğe girdiğinden bu yana pek çok değişikliğe uğramış, Kanuna 
yeni madde ve fıkralar eklenmiştir. Özellikle 1960'h yıllardan sonra bu değişikliklerin sayısı ve kap
samı genişlemiştir. Değişikliklerin esasının, insan hak ve hürriyetlerini korumak ve bireyin adil yar
gılanma veya dava hakkını sağlamlaştırmak olduğu söylenebilir. 

1412 sayılı Kanunun yerine bir diğerinin konulması hususunda, bu Tasandan önce de iki 
girişimde bulunulmuştur. 1946 yılında meydana getirilmesine girişilen tasan üzerindeki çalışmalara 
devam edilmemiştir. 1951 yılında başka bir tasan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna kadar gelmiş olmasına rağmen hükümsüz sayılmıştır. 
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1412 sayılı Kanunun, Almanya'daki kadar yoğun bir değişime tâbi tutulmadığı söylense bile, 
yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar 27 kez yapılan değişiklikler sonucu çok sayıda mad
delerinin değiştirilmiş bulunduğu belirtilmelidir. 

Bu değişikliklerde, kaynak Kanunun ait olduğu devletin gerçekleştirdiği yenilikler iz
lenemediği, bunun yerine uygulama esas alınarak bazı değişiklikler yapıldığı, yapılan bu değişik
liklerle ilkelerden özveride bulunulduğu hususundaki bir kısım görüşlere tam olarak katılınmasa da; 
bunların hiç değilse gerçeğin önemli bir kısmını yansıttığı söylenebilir. 

İkinci Dünya Savaşının sona ermesini izleyen yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde büyük ivme 
kazanması nedeniyle, demokratikleşmenin, ceza muhakemeleri usulünde geniş değişiklikleri getir
mesi ise kaçınılmazdı. Uluslararası alanda gerçekleştirilen ve insan hak ve özgürlüklerine ilişkin 
bulunan çok taraflı sözleşmeler de demokratikleşmeyi teşvik ve tahrik etmektedir. Türkiye, Birleş
miş Milletler düzeyinde insan hak ve hürriyetlerine ilişkin sözleşmeleri ve İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeyi (kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini) kabul etmiş ve 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Bu sözleşmelerde, adil yar
gılanma hakkı ve bunun gerekleri olan suçsuzluk karinesi, susma hakkı, silâhların eşitliği ilkeleri ve 
savunma hakları gibi hükümler yer almaktadır. Bu hükümler, bugün artık Türk iç hukukunun uyul
ması zorunlu kısımları hâline gelmişlerdir. Söz konusu sözleşme hükümleri, Yargıtay ve mah
kemelerimiz tarafından doğrudan uygulanmakta, Anayasa Mahkemesince de destek norm olarak 
kullanılmaktadır. 

Hâl böyle iken, Türkiye'nin hızla artan nüfusu, Dünyanın küreselleşmesi, milyonlarca Türk 
vatandaşının Avrupa ülkelerinde çalışmaları ve hatta yerleşmeleri, Ülkemizde işlenen suçlan hem 
miktar ve hem de nitelik itibarıyla değiştirmiş, ceza adalet sistemi büyük bir baskı altına girmiş, 
davaların sonuçlandırılması makul süreleri aşmıştır. Davaların uzamasının önlenmesi için millî ve 
uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu durum karşısında, ceza usul mevzuatında davalara hız kazandırmak düşüncesi, kamu hak 
ve özgürlüklerine göre daha fazla etkili olmuş ve yapılan kanun değişiklikleri bazen ilkelerden öz
veride bulunulmasını sonuçlamış, bu hâl Kanunun sistematiğini de bir ölçüde etkilemiştir. Ancak, 
1992 yılında, çağdaş ceza usulünde temel ilkeyi oluşturan ve savunmayı sağlayan "silâhların eşit
liği" çerçevesinde Kanunda değişiklikler yapılarak savunma hakkı, hatta Batı ülkelerinden de ileri 
gidilerek, güçlendirilmiştir. 

Ceza muhakemesi hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ana kanunun temel amacı "gerçeğe 
ulaşmaktır"; ancak bu hedef, insan hak ve özgürlüklerini vurgulayan adil yargılanma hakkına uy
gun biçimde gerçekleştirilmelidir. 

Özetle açıklanması gerekirse, 1412 sayılı Kanunun noksanlarının çok sayıda olduğu belirtil
melidir: Söz gelimi, koruma tedbirleri çağdaş gelişmeleri izleyememiş; telekomünikasyona 
müdahalede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce saptanan koşullara uyulması sağlanamamış; 
tanık dinlenmesi ve güvencesine, bilirkişiliğe, kamu davasının açılmasında maksada uygunluk sis
temine bir ölçüde yer verilmesini zorunlu kılan hâller karşılanamamış; beden muayenesi ve 
moleküler genetik inceleme hususundaki hükümlere, tanığın ve hatta hâkimin korunmasına ilişkin 
esaslara ve her şeyden önemlisi davanın bir duruşmada bitirilmesini sağlayacak hüküm ve tedbir
lere, kaçakların yargılanmasına ilişkin yeni hükümlere, uzlaşma usulünün uygulanmasına, bazı suç
lar hakkında özel tedbirlere ve diğerlerine yer verilmemiştir. Yabancı ülkelerde, özellikle Almanya, 
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Fransa, Belçika, İtalya ve İspanya'da 1960'lı yıllardan beri adil yargılanma hakkını daha güçlü hâle 
getirmek amacıyla kanunlarında gerçekleştirilen yoğun değişikliklere 1412 sayılı Kanun uydurul
mamış; yukarıda açıklandığı üzere daha ziyade davaların hızlandırılmasını sağlamak amacıyla ve 
bazen silâhların eşitliği ilkesiyle bağdaşması zor, Kanunun sistematiğini de bozucu nitelikte bir 
kısım değişikliklere yer verilmesiyle yetinilmiştir. Kanun yolları arasında istinaf kanun yolunun 
tesis edilmemiş olması ise, artık adil yargılama esası ile bağdaşmamaktadır. İçine dahil bulun
duğumuz romano-cermanik hukuk sistemine dahil ülkeler yukarıda belirlenen ilkeleri güçlendiren 
kanun değişikliklerini sürekli olarak yapmaktadırlar. 15/6/2000 tarihinde Fransa, Ceza Usul 
Kanununun 140 küsur maddesini değiştirmiştir. 

Ancak, ceza muhakemeleri usulünün amacı sadece sanık haklarını korumaktan ibaret değildir: 

Gerçekten, çağdaş hukukta ve ceza muhakemeleri usulü hukukuna egemen olan temel strateji, 
sosyal düzenin korunması ile bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı arasında bir denge kurul
ması suretiyle gerçeği ortaya çıkarmak ve adil yargılama ilkesine uyarak adil yaptırımlara hükmedip 
uygulamaktır. Söz konusu stratejinin asıl ulaşmak istediği hedef, gerçeği meydana çıkarmaktır; an
cak, gerçeğin adil yargılanma hakkına uyularak meydana çıkarılması temel koşuldur. Ceza adalet 
sistemi, bu denge üzerine kurulmalıdır. Dengeyi sağlayacak esas güvenceler bugün artık anayasalar
da ve uluslararası hukuk metinlerinde yer almaktadır. 

"Adil, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı"na saygılı olmak ve bunun gerektirdiği usul 
hükümlerine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer vermek, söz konusu dengenin, bireyin hak 
ve özgürlüklerine ilişkin kısmını karşılamaktadır: Kişinin, kanunun belirlediği, açıkça tanımladığı 
usullere göre itham edilebilmesi; güvencelere saygı göstererek yakalanabilmesi, gözaltında 
tutulabilmesi, tutuklanabilmesi; şüpheli veya sanığın aleyhindeki ithamları önceden bilmesi, savun
manın gerektirdiği bütün olanakların davanın tüm evre ve aşamalarında tanınması (sanık veya 
avukatın savunmasını hazırlamak için zorunlu vasıtalara ve zamana sahip kılınması, avukatın, 
müvekkili ile temas etmek ve dosyaya ulaşmak olanağının her evrede kabul edilmesi, sanık ol
madan duruşma yapılıp hüküm verilememesi, susma hakkı kullanıldığında bunun şüpheli veya 
sanık aleyhinde sonuç meydana getirememesi, adlî işlemlere katılmak olanağı, zorunlu avukatlık 
ilkesinin mümkün olduğunca genişletilmesi ve diğerleri); silâhların eşitliğinin gerekli hükümlerle 
saptanması; suçsuzluk karinesi, susma hakkı, davanın bağımsız ve tarafsız, kanunla kurulmuş mah
kemelerde alenen görülmesi ve makul bir süre içinde bitirilmesi; yakalama, adlî kontrol, tutuklama 
gibi önleyici tedbirlerin ancak çok sıkı koşullar altında ve itiraz hakları kabul edilerek uygulanabil
mesi; tutuklamaya seçenek olarak adlî kontrolün kabulü; hukuka aykırı olarak elde edilen delil, iz, 
eser ve emarelerin hükümsüz sayılması, hazırlık evresinden kovuşturma evresine geçilirken bir or
ta evrenin kabulü ve diğerleri... 

Dengenin sosyal düzenin korunmasına ilişkin faydasının saptanmasında iki temel direktif vardır: 

Bunlardan birincisi, insan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi zorunluğu saklı kalmak 
koşulu ile maddî gerçeği ortaya çıkarmayı sağlayacak tedbirleri almaya yönelik yetkileri kabul et
mek, hürriyeti kısıtlayıcı tedbirlere ancak çok zorunlu hâllerde başvurmak ve kesin ihtiyaç ölçüsün
de kısıtlama yapmak; ikincisi ise, bu yetkilerin ancak sonuncu bir çare olarak kullanılmasını benim
semek ve bunun koşullarını belirlemektir. Bu yetkilerin kullanılmasının genel olarak ve çok kere 
tâbi kılındığı koşul "gecikmesinde sakınca bulunan hâl" ölçüsüdür. 
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Bu iki temel direktif çerçevesinde, yukarıda belirtilen stratejinin gerektirdiği, sosyal düzenin 
korunmasına yönelik karakteristik sayılabilecek kavram, hüküm ve tedbirlerin önemlileri şunlardır: 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramının tanımlanması ve yetkilerin genişlemesini sağlayan 
bu hâllerin belirlenmesi; uyuşturucu maddeler, terör suçları bakımından özel hükümler getirilmesi; 
duruşmalara gelmeyen kaçakların hazır bulunmalarını sağlayıcı zorlayıcı tedbirler alınması; şüp
heliden, sanıktan veya mağdurdan yahut üçüncü kişilerden kıl, salgı, kan ve benzerleri gibi kısım 
veya parçaların alınabilmesi; beden muayenesini sağlayan yetkilerin tanınması; moleküler genetik 
incelemenin yapılabilmesi; telekomünikasyona müdahale ile belirli bilgi veya verilere elkonulabil-
mesi; kişiyi tanıklıkta bulunmaya zorlayacak ve tanığın korunmasını sağlayacak tedbirler getiril
mesi; kolluk elemanlarının meslekî sırlarının korunması, memurların tanıklıklarında istisna oluş
turabilecek esasların gösterilmesi; zorunlu hâllerde evvelce tutulmuş tutanakların duruşmada 
okunabilmesi; kamu davasının açılmasında veya sürdürülmesinde kamu yararı öngörülerek bazen de 
olsa maksada uygunluk sisteminin uygulanabilmesi, kaçaklar hakkında özel usul hükümlerine yer 
verilmesi; çağımız ceza ve usul hukukunun temel ilkelerinden birisi mağduru korumak olduğundan, 
ceza davasının bütün aşamalarında mağdura bir kısım haklar ve yetkiler tanınması ve diğerleri ... 

Yukarıda belirtilen temel stratejinin direktiflerine uygun olarak Tasanda gerçeğin adil yargılan
ma, ceza davasına muhatap olma hakkına saygılı olarak meydana çıkarılmasını sağlayacak ve 
yukarıda kısmen değinilen kavram, ilke ve esaslara tam olarak yer verilmesine çalışılmıştır. Bu 
maksatla Tasarı meydana getirilirken geniş bir karşılaştırmalı ceza usul hukuku araştırmasına 
girişilmiş; Alman Kanununun bugün aldığı son şekil bütünüyle Türkçeye çevrilmiş, Fransız Ceza 
Usulü Kanununun pek çok maddesi de son değişiklikler dahil, keza Türkçeye çevrilerek Komisyon 
üyelerinin incelemesine sunulmuş, İtalyan hukuku ve Common Law sistemi gözden geçirilmiş ve 
karşılaştırmalı ceza usul hukukunda yerleşmiş uluslararası Siraküza Suç Bilimleri Uluslararası Yük
sek Enstitüsünün etkinlikleri çerçevesinde ve idaresi altında düzenlenmiş uluslararası beş ayrı 
mukayeseli seminer çalışmalarına sunulan raporların sentezi özellikle ve özenle değerlendirilmiş, 
Yargıtay ve Askerî Yargıtayın yerleşmiş kararlan göz önünde bulundurulmuş ve bunun dışında 
burada zikredilmesi güç sayılabilecek diğer kaynaklara da başvurularak karşılaştırmalar yapılmıştır. 

İlk Tasarı metni ve gerekçesi, hazırlandıktan sonra Tasarı Adalet Bakanlığınca, Yargıtaya, As
kerî Yargıtaya, bütün bakanlıklara, ilgili Devlet kurumlarına, bütün barolara, üniversitelere, sav
cılıklara, adliyelere gönderilerek mütalâa, görüş ve eleştirileri alınmıştır. Bütün bunlar Komisyon
da değerlendirilerek, uygun görüldüğünde değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının dilinde, Yargıtay ve Askerî Yargıtayın uygulamalan ve kararları ile Türk hukuk öğ
retisi göz önünde bulundurulmuş ve hükümlerin, açık ve halk tarafından anlaşılacak tarzda biçim-
lendirilmesine özen gösterilerek duru Türkçe vurgulanmıştır. Anayasanın içerdiği ve diğer yerleş
miş terimler elbette ki, aynen korunmuştur. 

1412 sayılı Kanunun tasnifinin esasta amaca tam uygun olduğunu söylemek olanağı yoktur. Bir 
usul kanununun aslında ceza adalet sistemini yürüten mekanizmanın işleyişini yansıtan bir tasnifi 
içermesi ve ceza davasının evre ve aşamalarına göre düzenlenmiş bulunması uygun olur. Böylece, 
kişi, sahibi bulunduğu adil yargılanma hakkından yararlanıp yararlanmadığını kolayca saptayacak 
ve hakkında yürütülecek kovuşturma ve davanın gelişmelerini, algılamak olanağına kavuşmuş 
bulunacaktır. 1412 sayılı Kanunun aslında aynı kitap, kısım, fasıl veya bölümde bulunması gerekli 
hükümleri değişik yerlerde toplamış olan tasnifi, bu bakımdan eleştirilebilecek nitelikte görülmüş 
ve Tasarı özetle aşağıda belirtilen biçimde bir tasnifi uygun saymıştır: 
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Tasarı, sekiz kitap ve 389 maddeden oluşmaktadır. Kitaplar kısımlara ve kısımlar da bölümlere 
ayrılmış bulunmaktadır. 

Tasarının madde sayısı, 426 madde ve 6 ek maddeden oluşan 1412 sayılı Kanuna göre daha az
dır. Oysa Tasarı, kişisel dava usulünü kaldırmış ve dolayısıyla bu konuya ilişkin maddeler metinde 
yer almamış bulunmasına karşın içerdiği hükümler itibarıyla 1412 sayılı Kanuna göre çok daha zen
gin ve ayrıntılıdır. Haksız tutuklama veya yakalamaya tazminat, yasak hakların geri verilmesi gibi 
hükümlerin geliştirilerek Tasarının içine alınmış bulunmaları dışında, aşağıda açıklanacak 98 yeni 
konu ve bunlarla ilgili hüküm ve maddelere metin içerisinde yer verildiği gibi, 1412 sayılı Kanunun 
bazen birleştirilerek, bazen ayrılarak Tasanya alınan bütün hükümlerinde değişiklikler yapılmış ve 
bazı hükümler çıkarılırken bazı yeni hükümler de eklenmiştir. 

Tasarının maddeleri ve özellikle ayrıntılı biçimde kaleme alınmış gerekçeleri incelendiğinde, 
bu konular belirlenmiş ve işlevleri anlaşılmış olacaktır. Bu itibarla, söz konusu 98 konuyu burada 
ayrıca izah etmek gereksiz bir tekrar sayılmış, sadece bu konuların listesinin aşağıda belirtilmesi 
yeterli görülmüştür. 

1) Kanunun kapsamı ve yorumunda uyulması gerekli ilkeleri belirten hüküm, 
2) Kanunda geçen terimlerin tanımları, 
3) Tebligat ve yazışma usulü, 
4) Cumhuriyet savcılığına yapılan tebligat, 
5) Meslek ve sürekli uğraşıları nedeniyle tanıklıktan çekinme, 
6) Bilirkişilik konusunda yepyeni ve çok ayrıntılı düzenlemeler, 
7) Bilirkişilerin atanmaları ve incelemelerin yürütülmesi, 

8) Bilirkişi raporu, 
9) Duruşmada bilirkişilerin açıklama usulleri, 

10) Tanık bilirkişi, 
11) Şüpheli veya sanığın beden muayenesi, 
12) Diğer kişilerin bedeninin muayenesi, 
13) Kadının muayenesi, 
14) Moleküler genetik incelemeler, 
15) Fizik kimliğin saptanması, 

16) Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmeye girmeye ilişkin hükümler, 

17) Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmeye girmeye ilişkin kararların yerine getiril
mesi, 

18) Avukatın büro ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarına ilişkin istisnalar, 

19) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici el-
koymaya ait hükümler, 

20) Arama, kopyalama ve geçici elkoymada uluslararası yardımlaşma, 
21) Adlî kontrol, 
22) Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler, 
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23) Adlî kontrol kararının kaldırılması, 

24) Adlî kontrol tedbirlerine uymamanın yaptırımları, 
25) Güvence, 

26) Önceden ödetme, 
27) Güvencenin geri verilmesi, 

28) Tutuklama kararı, 

29) Şüpheli ve sanığın salıverilme istemleri, 

30) Adlî kontrolün veya tutuklamanın tamamen veya kısmen kaldırılması usulü, 
31) Salıverilenin yükümleri, 

32) Geçici salıverilme, 

33) Gözaltı işlemlerinin denetimi, 

34) Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli, 
35) Yakalama tutanağı, 
36) Tazminat istemi ve tazminat davası koşullan, 
37) Tazminatın geri alınması, 

38) Tazminat isteyemeyecek kişiler, 

39) İfade ve sorgunun tarzı, 

40) Avukatın atanmasında temel ilke ve usul, 

41) Soruşturmanın gizliliği, 
42) Soruşturma evresinin sona ermesi, 
43) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi, 

44) Kamu davasının açılması, 

45) İddianamenin değiştirilmesi veya geri alınması, 

46) İddianamenin iadesi, 
47) İddianamenin reddi, 

48) İddianamenin iadesi ve reddi kararlarına itiraz, 
49) İddianamenin kabulü, 

50) Duruşmada ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı, 
51) Duruşma sırasında işlenen suçlar hakkında işlem yapılması, 

52) Hükmün geri bırakılması ve denetimli serbestlik, 

53) Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağrılmaları ve hakları, 
54) Suçun mağduru ile şikâyetçinin davete uymamaları, 
55) Suçun mağduru ile şikâyetçinin dinlenmeleri, 

56) Suçun mağduru ile şikâyetçinin tazminat ve giderleri, 

57) Katılanın hakları, 
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58) Katılmanın hükümsüz kalması, 
59) Yargılamada tüzel kişiler hakkında uygulanacak hükümler, 
60) Tüzel kişilerin yargılanmasında yetkili mahkeme, 

61) Tüzel kişiliğin kamu davasında temsili, 

62) Tüzel kişinin temsilcisi hakkında uygulanacak hükümler, 
63) Tüzel kişiye uygulanacak hükümler, 

64) Önödeme, 

65) Uzlaşma, 
66) Hâkim tarafından uzlaştırma, 
67) Birden çok fail hâlinde uzlaşma, 

68) Uyuşturucu madde suçlan hakkında özel usul, 
69) Uyuşturucu maddelerin tespiti, aranması, elkoyma ve şartla salıverilme, 
70) Uyuşturucu madde suçlularının gözlenmeleri ve hukuka uygunluk nedenleri, 
71) Uyuşturucu madde suçlarının işlendiği yerlerin kapatılması, 

72) Fuhuş için aracılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının takibinde özel hükümler, 

73) Fuhuş için aracılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının tesbiti, arama ve elkoy-
mada usuller ve kapatma tedbiri, 

74) Fuhuş için aracılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarını işleyen yabancıların yurt 
dışına çıkarılması, 

75) Fuhuş yaptıranların zararları tazmini, 
76) Kaçağın tanımı, 
77) Kaçaklar hakkında alınabilecek tedbirler, 
78) Tedbirlerin ilân ve tescili, 
79) Tedbirlerin süresi, 
80) İstinaf yoluna başvurulabilecek hükümler, 

81) İstinaf istemi ve süresi, 

82) Eski hâle getirme süresi içinde istinaf yoluna başvuru süresinin işlemesi, 
83) İstinaf dilekçesinin etkisi, 
84) İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi, 
85) İstinaf isteminin tebliği ve cevabı, 
86) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi, 
87) Bölge adliye mahkemesinin dosya üzerinde ön incelemesi, 
88) Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma, 
89) Bölge adliye mahkemesinde duruşma hazırlığı, 
90) Bölge adliye mahkemesinde duruşmayla ilgili istisnalar, 
91) Bölge adliye mahkemesine sanık lehine başvuru hâlinde verilecek hüküm, 
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92) Bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı direnme yasağı ve özel kanunların temyize iliş
kin hükümleri, 

93) Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme ve usulü, 
94) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurusu, 
95) Hürriyeti bağlayıcı cezanın bölünerek infazı, 
96) Şartla salıverilmede usul, 
97) Şartla salıverilen hakkındaki hacir kararının etkisizliği, 
98) Yasaklanmış hakların geri verilmesi usulü ve koşulları. 
Yukarıda yer alan listenin 80 ilâ 93 numaralarında Tasarının getirdiği istinaf yoluna ilişkin 

yenilikler belirtilmiştir. Gerçekten, bu Tasarının getirdiği en önemli yenilik, adlî yargı ilk derece 
mahkemelerinden verilen kararların doğrudan temyiz edilemeyeceği ve bunlar aleyhine istinaf 
yoluna gidileceğidir. Bilindiği üzere, hükmün maddî, ispat yönünden ve aynı zamanda hukukî 
bakımdan kontrolünü yapan yargı merciine öteden beri "istinaf denilmiştir. Tasarı, bu kanun 
yolunu kabul etmiş bulunmakta ve bunu "istinaf yolu"; bu incelemeyi yapacak mahkemeleri de böl
ge idare mahkemelerine paralel olarak "bölge adliye mahkemesi" biçiminde adlandırmaktadır. 
Tasarı, bu hükümleriyle ceza mevzuatımızın büyük bir noksanını ortadan kaldırmış olmaktadır. 

Böyle bir kanun yolunun kabulü davanın adil yargılama ilkesine göre yürütülmesi ilkesi 
yönünden de büyük bir boşluğu ortadan kaldırmış olacaktır: 

Bilindiği gibi, esas mahkemesi tarafından verilen hüküm iki sorunu çözer: (a) fiilin sanık 
tarafından işlenip işlenmediği (maddî mesele) sorunu, (b) sanık tarafından gerçekleştirilmiş olan ey
leme hangi cezanın verilmesi gerektiği, fiilin suç oluşturup oluşturmadığı sorunu ve nasıl 
muhakeme yapılacağı (hukukî mesele) sorunu. 

Maddî ve hukukî meselenin kanun yolu mahkemesi tarafından incelenmesi kabul edilmiş ise, 
bu kanun yoluna verilen isim Tasarıya göre "istinaf yolu"dur. 

Temyizi bundan ayıran özellik, temyizde delillerle temas edilerek öğrenme muhakemesi 
yapılamamasına karşılık, istinaf yolunda gerektiğinde deliller de incelenerek esas hakkında yeni bir 
karar verilmesi; yeni bir olay yargılaması yapılarak hata saptanırsa, esas mahkemesi tarafından 
verilmiş olan ilk hükmün düzeltilmesidir. 

Bölge adliye mahkemesi, hatayı saptadıktan sonra esas hakkındaki kararı da verir. Buna kar
şılık, temyizdeki kural, bozmadır. Yargıtay delillerle bizzat temasa geçerek olay yargılaması 
yapamaz. Yargıtayın ülkede içtihat birliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bulunmasından kaynak
lanan "tek mahkeme oluş" özelliği vardır. Yargıtayın delillerle tekrar temasa geçerek maddî 
meseleyi denetleyebilmesi aslında kabul olunmaz. 

İstinaf yolunun işleyişi ve kuruluşu ülkelere göre değişiklik göstermektedir: Almanya'da bu 
yola başvurmak bir dereceye kadar savcının elindedir. Savcı, Mahkemelerin Kuruluş Kanununun 
verdiği yetkiye dayanarak (GVG m.24/I,3), önemli gördüğü davalan eyalet mahkemesinin ceza 
dairesi önünde açabilmektedir. 

Türkiye'de 1839 Tanzimat Fermanından önceki dönemde mahkemeler İslâm hukuku ilkelerine 
göre kurulmuşlardı ve "şeriat mahkemeleri" adını taşıyan bu kuruluşlar tek hakimli ve tek dereceliy
diler: Mahkeme kararlarına karşı, kural olarak, kanun yolu tanınmış değildi; "istinaf fonksiyonu 
görecek üst mahkemeler olmadığı gibi, hukuk birliğini sağlayacak bir mahkeme de yoktu. "Divan-ı 
Hümayun" bazı hâllerde bir yüksek mahkeme olarak görev yapabiliyordu. 
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Tanzimat Fermanından sonra, Avrupa'dan alınan kuralları uygulamak üzere "Nizamiye Mah
kemeleri" kuruldu. 

1864 yılında şeriat hükümlerini ilgilendiren davalar dışında kalan ceza ve hukuk davalarına 
bakmak üzere, Tuna Vilayetinde tecrübe niteliğinde mahkemeler kuruldu. Bu uygulama 1864 yılın
da diğer vilayetleri de kapsar hâle getirildi. Ayrıca kadılar tarafından verilen hükümleri inceleyen 
"şer'i tetkikat meclisleri" de meydana getirildi. 

1885 yılında anılan Kanunun Temyiz Mahkemesi Faslı genişletildi. 1907 yılında vilayetlerin 
adlî teşkilâtı değiştirilmiş, 1913 yılında Edirne Vilayetinde tek hâkim esası konmuş ve buradaki is
tinaf mahkemesi iki üyeli yapılmıştır. Edirne'de uygulanan tek hâkim sistemi tatmin edici netice 
verince, 6 ay sonra çıkarılan bir kanunla, bu uygulama bütün yurdu kapsar hâle getirilmiştir. 

24/4/1924 tarihli ve 469 sayılı Kanun ile laik temellere dayanması gereken hukuk sistemimizin 
içinde yeri olmadığı için seriye mahkemeleri ilga edilirken, istinaf mahkemeleri de kaldırılmıştır. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Tanzimattan sonra kurulan nizamiye mahkemelerinden bidayet mah
kemelerine bir Müslüman, bir Hristiyan, istinaf mahkemelerine de iki Müslüman ve iki Hristiyan 
üye tayin ediliyordu. Bu arada, nizamiye mahkemeleri kurulmuş olmakla birlikte, şeriat mah
kemeleri kaldırılamamıştı. "Tefriki Vezaif Nizamnamesi" ile görev bölümü yapılmıştı, ama şeriat 
mahkemeleri yine de kendilerini her işte yetkili sayıp yargılama yapıyor ve kararları yerine 
getiriliyordu. 

Ağır cezalık işlerin hepsi tutuklu olarak görüldüğünden, cinayet davalarına öncelik tanınıyor 
ve istinaf davaları ihmal ediliyordu. Müstakil kuruluşu olan yerlerde de istinaf mahkemeleri ihtiyacı 
karşılayacak kadar geniş değildi. 

İstinafta ehil hâkim azdı. İstinaf mahkemelerindeki hâkimler zabıt katipliğinden hatta mübaşir
likten gelme eski hâkimlerdi. İlk mahkemelerde ise, hukuk mezunu ve yeni hukuku okumuş genç 
hâkimler bulunuyordu. 1924 yılında temyiz çoğunlukla, ilk mahkeme kararlarını doğru bulmakta, 
istinaf mahkemesi kararlarını ise bozmakta idi. İstinafta ilk muhakeme tekrarlandığı için işler 
birikiyordu. 

Cumhuriyet Döneminde hukuk devrimi gerçekleştirilirken, Alman Ceza Muhakemesi Kanunu 
alınmış, fakat istinaf kurumuna yer verilmemiştir. 

1879 Kanununda yapılan değişiklikle istinaf mahkemeleri ilga edildikten sonra, bu mah
kemelerin tekrar kurulmasını amaçlayan fakat çeşitli nedenlerle kanunlaşamayan tasarılar hazırlan
dı. Bunların amacı, mahkemeler kuruluşunu tek bir kanunla düzenlemek ve maddî meselenin in
celenmesine olanak sağlamaktı. 

İlk tasan 1932 yılında hazırlandı. Bunu, tasarı üzerinde yapılan değişikliklerden meydana 
gelen ikinci tasarı izledi. 1948 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, 11 maddesi Adalet 
Komisyonunda görüşülen bu tasarı, Bakanlıkça geri alındı ve 1932 tasarısı gibi kanunlaşamadı. 

1952 yılında Yargıtayın işlevlerini yerine getirebilmesi için zemin hazırlamak amacı ile istinaf 
mahkemelerinin kurulmasını öneren bir tasan daha hazırlandı. Bu tasarı da, Adalet Komisyonunca 
bazı değişikliklerle kabul edilmiş olduğu hâlde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine alın
mamıştır. 1963 yılında "Üst Mahkemeler" adı altında bu mahkemelerin kurulmasını öneren yeni bir 
tasarı hazırlandı; ancak bu da diğerleri gibi kanunlaşamadı. 
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Yargıtay, Adalet Bakanlığının isteği üzerine 1975 yılında bir rapor hazırlamış, bunu 1977 yılın
da Yüksek Hâkimler Kurulunun hazırladığı tasarı izlemiştir. Yine 1977 yılında, Adalet Bakanının 
uyarısı doğrultusunda Bakanlıkça bir tasarı hazırlanmış ve ağır ceza mahkemelerine bir tür istinaf 
fonksiyonu verilmek istenmiştir. 1978 yılında da Adalet Bakanlığı, Yüksek Hâkimler Kurulu 
tarafından 1977 yılında hazırlanmış olan tasarı üzerinde çalışmak suretiyle bir metin hazırlamış ve 
üniversitelerin görüşlerine sunmuştu. 

Bu konudaki diğer bir çalışma, 1993 yılında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "Adliye 
Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile "1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı"dır. 

İstinaf yolunun aleyhinde olanlar istinafın yerel mahkemeleri zayıflatmak ve merkezî bir mah
kemeyi kuvvetlendirmek, yani siyasal amaç ile kabul edilmiş olduğunu ileri sürerek ve onu bir 
"krallık" kurumu gibi tanımlarlar. 

İlk mahkemeler bilgili ve tecrübeli hâkimlerle kurulmalıdır. 
Tasarının getirdiği sistem davaları uzatmayacaktır. Basit ve orta ağırlıktaki suçlarda duruş

manın yeniden yapılması fazla zaman almayacaktır. 

Doğru bir karar elde etme olasılığını çoğaltmak için, maddî meselenin de kontrol edilebileceği 
bir kanun yolunun kabulü zorunludur. Bugünkü sistemimiz maddî meselenin kontrolüne yasal 
olanak sağlamadığı için değiştirilmelidir. Yargıtayın esas fonksiyonunu görmesini sağlayacak şekil
de, bir sistem değişikliği yapılması gereklidir: Bir tek kanun yolu mahkemesi kabul edip bütün ilk 
derece mahkemelerinden verilen son kararları ona incelettirmek Yargıtayı aşırı iş yükü ile karşı kar
şıya bırakmıştır. Yargıtayın hukuk yaratmasına olanak verecek şekilde işlerinin azaltılması ve böy
lece teminata zarar vermeksizin muhakemenin çabuklaştırılması gereklidir. 

Tasarıda, adlî kontrole ilişkin hükümlere ve bu hükümler cümlesinden olmak üzere kefalete yer 
verildiğinden, 1412 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan, tutuklunun kefaletle salıverilmesine ilişkin 
hükümler Tasarıya alınmamıştır. 

Ayrıca, davaların sür'atle sonuçlandırılması amacını güden bu Tasarıda, mahkeme ve hâkim 
kararlarına karşı itiraz yolunun açık tutulması ilkesinin dengelenmesi için, itiraz ve acele itiraz 
ayırımı muhafaza edilmekle birlikte, itiraz olunabilecek kararlar ilgili maddesinde teker teker belir
tilmekte, acele itiraz süresi yedi günden üç güne indirilmekte, acele itiraz dışındaki itirazların süresi 
ise kanunda ayrıca hüküm konulmamış hâller bakımından yedi gün olarak belirlenmektedir. 

Tasarının getirdiği çok önemli bir yenilik "uzlaşma" kurumunun kabul edilmiş olmasıdır. Bu 
hususta ayrıntılı bilgiler 265 inci maddenin gerekçesinde verilmiştir. 

Bunların yanında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı nedeniyle hükümlü lehine yar
gılamanın yenilenmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı 
maddesine paralel olarak 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 36 ncı maddesine "adil yargılanma" hak
kı eklenmiştir. Adil yargılanma hakkının bir uygulaması olarak yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
arasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin veya eki 
protokollerin ihlâli nedeniyle verilen mahkûmiyet kararları da dahil edilmek suretiyle Sözleşme 
veya eki protokollerin hükümlerinin iç hukuka yansıtılması sağlanmıştır. 
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Öte yandan, Tasarı, her suçtan dolayı zarar görenin Devlet olduğu gerçeğinden hareketle, dava 
açmanın bir kamu görevi olması gerektiğini benimsemiş ve bireyin ceza davası açmasını içeren 
kişisel dava usulünü kaldırmıştır. Bu konu, hukuk çevrelerinde yıllardan beri tartışılmaktadır. 
Kişisel davanın kaldırılmasının lehinde ve aleyhinde olanlar da vardır. Tasarı, günümüzde artık suç
ların kamusal ve özlük olarak ikiye ayrılmadığını, açılan ceza davasına katılma, Cumhuriyet sav
cısının dava açılmasına yer olmadığına dair kararına itiraz olanaklarını geniş ölçüde kabul etmiş 
bulunduğuna göre, uygulamada çok kere mahkemeleri işgal eden, zaman israfına neden olan kişisel 
davaya, Tasanda yer verilmemiştir. Kişisel dava, suçtan zarar gören kimse için gerçekten külfetlidir. 
Ceza muhakemeleri usulü hukukunda eser vermiş ünlü hukukçular da bu usulün kaldırılması 
görüşündedir. 

Getirilen veya değiştirilen kurum ve hükümler hakkındaki gerekçeler ayrıntılı olarak mad
delere ilişkin gerekçelerde gösterilmiş olup, Tasan yukarıda açıklanan ilke ve düşünceler esas 
alınarak hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Maddenin (1) numaralı fıkrası Kanunun kapsamını göstermektedir. Bir suçun işlen
mesiyle birlikte Devlet ile fail arasında, değişik evre ve aşamaları kapsayan, bir ilişkinin oluştuğu 
bilinmektedir. Bu ilişki suçun ve failinin saptanmasından başlayarak verilecek hükmün kesinleş
mesine ve hatta bazı hâllerde uygulanacak yaptırımların infazına kadar uzanmaktadır. Devletle fail 
arasında oluşan bu ilişkinin adil yargılama ilkesine tam uyularak sürdürülmesi, Anayasanın, İnsan 
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme (kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 
ve diğer uluslararası hukuk metinlerinin gereğidir. Bu hususlara maddenin izleyen fıkralarında daha 
ayrıntılı olarak değinilecektir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanunları, suç işleyenle Devlet arasındaki bu ilişkinin adil yargılama 
esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlayan bağlayıcı hukuk kurallarını içermektedir; vurgulan
ması istenen esas da budur. Böylece Tasan kamu davası bakımından Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun temel bir kanun olduğunu belirtmiş ve diğer kanunlarda yer alan özel usullerin ise sak
lı bulunduğunu açıklamıştır. O halde diğer kanunlarda yer alan özel usuller yönünden de, Tasarının 
hükümlerinin tamamlayıcı nitelik taşıyacağı böylece açıklanmak istenilmiştir. Yabancı kanunlarda 
da benzeri hükümler yer alıyor: Sözgelimi Fransız Ceza Usulü Kanununun 1 inci maddesinde 
"Cezaların uygulanması maksadıyla açılan kamu davası, hakimler veya kanunla yetkili kılınmış 
görevliler tarafından harekete geçirilir ve yürütülür. Bu dava, suçtan zarar görenlerce de, bu 
Kanunun belirlediği koşullar altında harekete geçirilebilir" denilmektedir. 

Adil yargılama ilkesi ve cezanın amaçları yönünden ortaya çıkan yeni eğilimler nedeniyle ceza 
davasında yer alan organların, aktörlerin, ajanların sayısı artmıştır. Zira içerdiği değişik evreler ve 
aşamalar yönünden ceza davası daha karmaşık hâle gelmiştir. Dava, hâkime aynı zamanda yardım 
sağlayan savcılar, avukatlar, kolluk unsurları ve diğer elemanlar nedeniyle adeta ortak bir eser 
niteliğindedir. Madde bütün bu karmaşık mekanizmanın nasıl yürütüleceğini gösteren hükümlerin 
esas amacını belirtmektedir. 

Maddenin (2) ilâ (4) numaralı fıkraları, Türk hukukunda ve hatta Batı hukukunda ceza usulü 
bakımından meydana getirilmiş gerçekten büyük bir yeniliği ve çağdaş hukuk düzenlerinde insan 
hakları ve özgürlükleri, suçsuzluk karinesi bakımından her zaman uyulması gerekli esasları göster
mekte ve Kanunun uygulanmasında, uyulması zorunlu yorum direktiflerini açıklamaktadır. Madde 
bu şekliyle 15 Haziran 2000 tarihinde Fransız Ceza Usul Kanununun 1 inci giriş maddesinde ger
çekleştirilen değişiklikleri, eklemeleri esas itibarıyla yansıtmaktadır. Avrupa ceza muhakemeleri 
usulü sistemlerinin hiçbirisinde, henüz belirtildiği biçimde bir ilkeler bütünü, bir giriş maddesi yer 
almış değildir. Bazı anayasalarda, şart'larda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve diğer hak söz
leşmelerinde değişik yerlerde belirtilmiş ilkeler, bu suretle ana kanunun 1 inci maddesinde, bir 
"giriş maddesi" olarak yer almıştır. Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı söz konusu 
hükme 1 inci maddesinde yer vermek suretiyle ceza usul hukukunda, Fransız hukukuyla birlikte 
büyük bir yeniliği gerçekleştirmiş ve Avrupa hukukuna göre öncelik kazanmış bulunmaktadır. 

(2) numaralı fıkra, Kanunun uygulanmasında daima ne gibi esasların göz önünde bulun
durulacağını açıklamaktadır: Bu esaslar adil yargılama, tartışmalılık, iddia ve savunma haklarının 
dengeliliği yani öteden beri kabul edilen terminolojisi ile silâhların eşitliğidir. Bu ilkelerin uygulan
ması bakımından, elbette ki, Kanunda yer almış bulunan hükümler esastır ve bunlara uyulacaktır. 
Ancak yorum gerektiği bütün hâllerde söz konusu ilkeler temel olacaktır. 
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(2) numaralı fıkranın ikinci paragrafında, ceza usulünün, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin 
mutlaka birbirinden ayrılması ve işlemlerin böylece meydana getirilmesi hususundaki temel ilke 
vurgulanmıştır. Bu itibarla soruşturma evresinde bir işlemi gerçekleştirmiş bulunan görevli, aynı 
suç nedeniyle kovuşturma evresinde herhangi bir işleme katılamayacaktır. 

(2) numaralı fıkranın üçüncü paragrafı, ceza kanunlarının ve usul kanunlarının uygulanmasın
da uyulması gerekli ve insanlar arasında daima gözetilmesi zorunlu eşitlik ilkesini vurgulamıştır. 
Böylece bir bakıma, tabiî hâkim ilkesi de vurgulanmış olmaktadır. Ancak yargılama zorunlulukları 
nedeniyle kanunların kabul edebilecekleri istisnalar saklıdır. O hâlde istisnalar dışında bu konuda 
eşitlik kuralı mutlaktır. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında, kamu davasının bütün aşamalarında mağdur haklarının sap
tanması ve güvence altında tutulması, görevliler ve adlî merciler için temel bir görev olarak kabul 
edilmiştir; mağdurun hakları hem saptanacak ve hem de güvence altında tutulacaktır. İlgililer ve 
görevliler, iş ister kolluk ister savcılık veya yargı mercileri düzeyinde olsun, bu hususta gerekli dik
kati ve özeni göstermekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu itibarla, mağdur haklarının belirlenmesi 
sonucunda bunların kayba uğramamaları için dikkat sarf edilecektir. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasının birinci paragrafında, çağdaş anayasa hukukunun ve bütünüy
le hukuk düzeninin insan hak ve özgürlükleri bakımından en büyük güvencesini oluşturduğu kabul 
edilen suçsuzluk karinesi vurgulanmaktadır. Suçsuzluk karinesinin sadece anayasalarda veya ulus
lararası hak beyannamelerinde veya sözleşmelerinde yer almış bulunması yeterli değildir. Fakat in
san haklarının en başında gelen bu karineye başta basının, medyanın, Devlet ve siyaset adamlarının, 
adlî yargı içinde yer almış bulunan herkesin saygılı olması, ihlâllerin engellenmesi, bu hususta 
hukukî korumaların sağlanması ve yaptırımların ciddiyetle uygulanması gereklidir. Kişilerin, suç
suzluk haklarına yöneltilmiş saldırıların sebep olduğu zararlar giderilmeli ve bu hakkın ihlâline 
mani olunmalıdır. Fıkra, bu konudaki ilkeyi ve direktifi belirtmiş oluyor. İhlâllerin ayrıca suç oluş
turduğu hâllerde ise, ilgili hükümlerin ve müeyyidelerin gerekli usullerine uygun olarak işlem 
yapılacaktır. 

(4) numaralı fıkranın ikinci paragrafında, uygar ve insan haklarına saygılı bir ceza usulünün 
mutlaka uygulanması gerekli ilke ve direktiflerine yer verilmiştir. Şüpheli ve sanık hakları bakımın
dan temel olan bu iki ilkenin birincisi şüpheli veya sanıklara, haklarındaki iddiaların usulü üzere bil
dirilmesi hakkındaki zorunluluktur. Adı geçenlere haklarındaki iddia açık olarak bildirilmedikçe 
hiçbir hukuk işleminin, kovuşturma veya soruşturmanın yapılamaması esastır. Bu kural, suça iliş
kin her çeşit işlem veya girişim bakımından da zorunludur. Bir kimsenin, söz gelimi bir karakola 
davetinde de, hakkındaki iddia, isnat ve talebin usulü üzere bildirilmesi zorunludur. 

İkinci temel ilke, kişinin dava veya usul işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun bir 
avukatın yardımından yararlanmasının hiçbir suretle engellenemeyeceğidir. Doğal olarak avukatın 
müvekkili ile görüşmesi, dosyayı incelemesi ve diğer işlemler yönünden Kanunun gösterdiği kural
lar geçerlidir ve uygulanacaktır. Ancak, ne olursa olsun, bir şüpheli veya sanığın, müdafıinin 
(avukatın) yardımından yoksun hâle getirilmesi olanaklı bulunmayacaktır. 

(4) numaralı fıkranın üçüncü paragrafı, çağdaş uygar ceza hukukunun şüpheli veya sanıklar 
hakkında uygulanabilmesi olanağını verdiği zorlayıcı tedbirlerin ne gibi koşullar altında ve ne 
derecelerde geçerli olabileceğini göstermektedir. Böylece usul zorunlulukları, genel ölçüde belirlen
mekte ve ölçüler açıklanmaktadır: Bu bakımdan ilk kural kanunların öngördüğü zorlayıcı tedbirlerin 
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ancak hâkim karan ile ve ikinci olarak yine hâkimlerin etkin denetimleri altında uygulanabilmesidir. 
Üçüncü olarak tedbirlere ancak kanun ve usullerin zorunlu kıldığı hâllerde ve zorunluluk ölçüsüne 
sıkı biçimde ve özenle uyulması suretiyle başvurulabilecektir. Zorunluluk yoksa, zorlayıcı tedbirlere 
başvurulamayacaktır. Ancak zorunluluk hâllerinde de, bu hâlin olanak verdiği ölçülere sıkı suretle 
uyulması koşulu gözetilerek uygulama yapılacak ve bu bakımdan her türlü özen gösterilecektir. 

Diğer bir temel kural, uygulamanın dikkat ve özenle, makul bir süre aşılmadan sürdürülebil-
mesidir. Herhalde uygulamada kişilik onuru zedelenmeyecektir. 

Nihayet (4) numaralı fıkranın son paragrafı mahkûm edilen herkesin, kanunların belirlediği is
tisnalar dışında, hakkındaki hükmü diğer bir yargı merciinde inceletmek hakkına sahip bulun
duğunu açıklamaktadır. 

Madde 2. - Madde Kanunun değişik yerlerinde sürekli olarak kullanılan terimlerden ne anlaşıl
ması gerektiğini baştan belirlemek amacı ile kaleme alınmıştır. Aşağıda bu kavramlar gösterilmiş 
ve bir kısım açıklamalar yapılmıştır. 

1. Şüpheli: 
Yürürlükteki Kanunun kaynağını oluşturan Alman Kanununda suç işlediği sanılan kişi üzerin

deki şüphenin kuvvet derecesine göre, değişik terimler kullanılmaktadır. Sanı (zehap) derecesindeki 
basit şüphe, somut fiilî olgularla desteklenirse, kişi "şüpheli" statüsüne sokulmaktadır. Tasarıda, basit 
şüphe-kuvvetli şüphe ayırımının, insan hakları açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihadı da 
değerlendirilmek suretiyle, hakkında soruşturma yapılan kişi "şüpheli" olarak nitelendirilmiştir. 

2. Sanık: 
Sanık, iddianamenin kabulüne karar verilmesinden sonra şüphelinin aldığı sıfattır. Kaynak 

Kanun da, bu ayırıma yer vermiş ve 157 nci maddesinde kamu davası açıldıktan sonra şüphelinin 
artık "suçlanan kişi" olduğunu belirtmiştir. Kamu davası açıldıktan sonra işin mahkeme önüne git
mesi için "son soruşturmanın açılması kararı"nın verilmesi gerektiğinden, bundan sonra, failin 
"ceza davalısı" olacağını hükme bağlamıştır. Tasarıda ise, "iddianamenin reddi" kurumu kabul edil
miş olduğundan, iddianamenin kabulüne karar verilmesinden sonra, yeknesak bir terim olarak 
"sanık" terimi benimsenmiştir. Böylece, soruşturma evresinde hakkında suç şüphesi ile adlî işlem 
yapılan kişilere "şüpheli", kamu davasının açılmasından ve iddianamenin kabulüne karar veril
mesinden sonra ise "sanık" denilmesi kabul edilmiştir. 

3. Avukat: 
Tasarı, değişik maddelerinde belirttiği şüpheli, sanık, katılan, suçtan zarar gören veya malen 

sorumlu kişileri müdafi olarak veya vekil sıfatı ile temsil eden meslek mensuplarını, avukat olarak 
tanımlamış ve belirlemiştir. Herhangi bir tereddüde yer vermemek üzere, avukatın, şüpheli ve sanık 
bakımından müdafii ve katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiler bakımından da vekili 
ifade ettiği (3) numaralı bentte ayrıca belirtilmiştir. 

4. Soruşturma: 
Tasarının 1 inci maddesinde de açıklandığı üzere, kamu davasında iki temel evre kabul edilmiş 

bulunmaktadır. Davanın hazırlanmasına ilişkin olup, işlenen suça ilk müdahaleden başlayarak id
dianamenin mahkemeye verilmesine kadar geçen bütün işlemleri kapsayan evre, soruşturma olarak 
isimlendirilmiştir. Elbette ki, bu evre içerisinde birtakım aşamalar da vardır. 
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5. Kovuşturma: 

Kovuşturma ise mahkemenin iddianamenin kabulü kararını verdikten sonra, sanığın beraatine 
veya hükümlü sıfatını almasına veya davayı sona erdiren diğer nedenlerin gerçekleşmesine kadar 
geçen evredir. Bu evre kamu davasının en karmaşık dönemini kapsamakta ve karşılaştırmalı hukuk 
yönünden de çok değişik işlemlerin yapıldığı ve çözümlere ulaşıldığı kısmını oluşturmaktadır. 

6. Malen sorumlu: 

Malen sorumlu, bentte açıklandığı gibi, işlenmiş olan suçun hükme bağlanması ve bunun 
kesinleşmesinden sonra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek 
veya bunlara katlanacak kişidir. Tasarının 249 uncu maddesine göre de malen sorumlu kamu 
davasına katılabilecektir. 

7. Gece vakti: 

Mevzuat tarafından benimsenmiş olan bu tanımın güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve 
doğmasından bir saat öncesine kadar geçen süreyi belirttiği yönündeki uygulama aynen korunmuştur. 

8. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: 

Tasarının değişik maddelerinde belirtildiği üzere, delil, iz, eser ve emarelerin saptanması 
bakımından adlî mercilerce yetkilerin ne suretle kullanılacağı, insan haklarına saygı ve adil yar
gılama esasları çerçevesinde gösterilmiştir. Ancak, bir kısım Batı kanunlarında da gösterilmiş ol
duğu üzere "gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde" bu işlemlerin kolluk tarafından da yapılabil
mesi öngörülmüştür. Fakat, bu tür istisnaî uygulama kural hâlini alabildiğinden "gecikmesinde 
sakınca bulunan hâl"in bu maddede tanımlanması ve bu uygulamanın, gerektiği durumlarda, mad
desinde açıkça gösterilmesi uygun görülmüştür. Maddeye göre temel koşul derhâl işlem yapılmadığı 
takdirde suçun, delil, iz, eser ve emarelerinin ortadan kaybolması olasılığının ortaya çıkmasıdır. Bu 
hâlin ilgililerce bir takdiri gerektirdiği muhakkaktır. Bu takdirin ölçüsü maddede böylece gösterilmiş
tir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramı ceza davasının makul süre içinde bitirilmesi hususun
da Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin bir tür teminatı olmaktadır. 

9. Suçüstü: 

Suçüstü (meşhut suç) konusunda verilen tanımlarda 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İşlenmekte olan 
suç, meşhut suçtur" ve dördüncü fıkrasında yer alan "Henüz işlenmiş olan suç ile suçun işlenmesin
den hemen sonra zabıta veya suçtan zarar gören şahıs yahut başkaları tarafından takip edilerek veya 
suçun pek az evvel işlendiğini gösteren eşya veya izlerle yakalanan kimsenin işlediği suç da meş
hut suç sayılır." hükümleri benimsenmiş ve sistematik hâle getirilmiştir. Böylece uygulamada 
kolaylık sağlanması hedeflenmiştir. 

10. Toplu suç: 

Tasarının bazı maddelerinde ve 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu dahil, ceza 
hükümlerini kapsayan diğer mevzuatta yer alan "toplu suç" kavramı bazen iştirak hâli ile karıştırıl
makta olduğundan buna ait bir tanımın verilmesi uygun sayılmıştır: Aralarında Türk Ceza 
Kanununa göre iştirakin önemli koşulunu oluşturan iştirak iradesi bulunmasa da fiilin üç veya daha 
fazla fail tarafından işlenmesi hâlinde toplu suçun varlığı kabul edilecek ve buna ilişkin hükümler 
uygulanabilecektir. 
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11. Disiplin hapsi: 
Kısmî bir düzeni, örneğin mahkemenin, disiplin, düzen ve yüceliğini (mehabetini) veya yar

gılamanın esenlikle yürütülmesini sağlamak üzere mahkeme başkanı veya hâkime verilmiş olan 
hapis cezası yaptırımını uygulamak yetkisinin anlam ve sonuçlarını belirtmek üzere bu yaptırımın 
disiplin hapsi olduğunun her hâlde ayrıca belirlenmesi uygun görülmüş ve niteliği açıklanmıştır. 
Nitelikleri belirtmek üzere tanımda yer alan sözcük ve cümleler yeterli derecede açıktır. 

12. Ağır cezalı işler: 
Ağır cezalı işler deyimi, ölüm, ağır hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren cürüm

lere ilişkin davaları belirtmektedir. 
Madde 3. - Kamu davasını gören merci, elbette ki, mahkemedir. Türk sisteminde de mah

kemelerle ilgili hususlar mahkemeler teşkilâtı hakkındaki kanunlarda yer almalıdır. Burada sadece 
mahkemelerin görevleri ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümlerin, genel hükümler arasın
da yani soruşturma ve kovuşturma evrelerine ortak Birinci Kitabın Birinci Kısmında yer almış bulun
masının nedeni, böylece Cumhuriyet savcılarının da yetkisinin dolayısıyla belirlenmiş olmasıdır. 

Maddede "madde bakımından yetki" türü düzenlenmiş olup, bu hükümle Anayasanın 142 nci 
maddesindeki ilke de ayrıca vurgulanmaktadır. 

Madde 4. - Görev, kamu düzeniyle doğrudan ilgilidir ve şüpheli ve sanık yönünden de tabiî hâkim 
ilkesine göre güvence oluşturur. Bu nedenle görev "madde bakımından yetki" sorununun, Cumhuriyet 
savcısı, katılan ve sanık ileri sürmese de mahkemece kovuşturmanın her aşamasında re'sen göz önün
de bulundurulması gerekir. Ancak, iddianamenin kabulünden sonra, suçun yargılamasının alt dereceli 
bir mahkemeye ait olduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilemeyeceğine ilişkin 5 inci madde 
hükmü saklıdır. Maddenin birinci fıkrası bu kuralı açıklamaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, mahkemeler arasında olumlu veya olumsuz görev uyuşmazlığı 
çıktığında görevli mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkemenin belirleyeceği hükme bağlanmıştır. 
Bu fıkra çerçevesinde, aynı yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlık
ları söz konusudur. 

Madde 5. - Bu madde ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan ilkeye bir istisna getiril
mektedir. Tasarının temel amaçlarından birisi, adil yargılama esas olmakla beraber, davaların sür'at-
le sonuçlandırılması olduğundan 181 inci maddeye göre iddianamenin kabulü kararı verildikten 
sonra, suçun yargılamasının madde itibarıyla alt dereceli bir mahkemenin yetkisinde olduğundan söz 
edilerek görevsizlik kararı verilemeyecek, madde itibarıyla yüksek dereceli mahkeme artık yar
gılamayı sürdürerek kovuşturma evresindeki işlemleri gerçekleştirerek davayı hükme ulaştıracaktır. 
Doğal olarak, iddianamenin iadesine bu nedenle karar verdiğinde görevli mahkeme de gösterilecektir. 

Madde 6. - Madde, suçun davayı gören mahkemenin görevini aştığının veya dışında kaldığının 
saptandığı hâllerde, işin derhâl görevli mahkemeye gönderilmesini öngörmektedir. Böylece hem 
sanığın güvencesi saklı kalmış ve hem de gecikmeyi gidermek olanağı sağlanmış bulunmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasında bu karara karşı Cumhuriyet savcısının acele itiraz yoluna 
gidebileceği açıklanmıştır. 

Madde 7. - Anayasanın 145 inci maddesinde, askerî yargı düzenlenmiştir. Öte yandan, 
25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9 
uncu maddesinde, kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, asker kişilerin askerî olan suçları ile bunların 
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asker kişiler aleyhine veya askerî mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iş
ledikleri suçlara ilişkin davalara askeri mahkemelerde bakılacağı, 10 uncu maddesinde, Kanunun 
uygulanmasında kimlerin asker kişi sayılacağı, 11 inci maddesinde asker olmayan kişilerin hangi 
suçlar bakımından askerî mahkemelerde yargılanabilecekleri açıklanmıştır. 

Bu özel Kanun hükümleri saklı tutulmakla beraber asker kişilerin askerî yargıya tâbi olmayan 
suçlarına adliye mahkemelerinde bakılacağı maddede belirtilmiştir. 

Madde 8. - Maddede "murtabıt" yerine "bağlantılı" sözcüğü kullanılmıştır. Madde iki fık
radan oluşmaktadır. Birinci fıkra, 1412 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini tekrarlamakta, ikinci fık
ra ise bağlantı kavramını genişletmekte ve aynı Kanunun 230 uncu maddesinin söz konusu ettiği 
olanağı somutlaştırmaktadır. Böylece ikinci fıkrada, suçun işlenmesinden sonra faile yardım etme, 
suçun delil, iz, eser ve emarelerini ortadan kaldırma veya suç failine yataklık etme fiillerinin de bağ
lantılı suç sayıldığı açıklanmıştır. 

Madde 9. - 1412 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü, günümüzün diline uy
gun hâle getirilerek bu maddeye alınmıştır. 

Bu maddeyi karşılayan 1412 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Bu 
mahkeme, birleştirilmiş olan ceza davalarının ayrılmasına da karar verebilir" ibaresine 10 uncu 
maddede yer verilmiştir. 

Madde 10. - Madde, davanın her aşamasında aralarında bağlantı bulunan davaların yüksek görev
li mahkemece re'sen birleştirilerek yargılamaya devam edilebileceğini veya birleştirilen davaların 
gerek görüldüğünde aynı şekilde ayrılabileceğini belirtmektedir. Cumhuriyet savcısı veya taraflar da 
bu hususu mahkemeden isteyebilirler; ancak mahkeme takdirine göre gerekli karan verecektir. 

Dava ekonomisinin sağlanması, yargılamanın sür'atlendirilmesi amacı ile öngörülen bu madde 
düzenlenirken ikinci fıkrada işin esasına girildikten sonra ayırma kararı verildiğinde, ayrılan 
davalara aynı mahkemede devam olunması kabul edilmiştir. Davanın esasına girmeden maksat, id
dianamenin okunmasından sonraki aşamalardır. 

Madde 11. - 10 uncu maddede, soruşturması ve kovuşturulması ayrı ayrı yürütülen davaların 
sonradan birleştirilmesine veya daha önce birleştirilen davaların ayrılmasına karar vermek yet
kisinin yüksek görevli mahkemeye ait olduğu belirtildiğinden ve kovuşturma yüksek görevli mah
kemede yapılacağından, izlenecek yargılama usulünün, bu mahkemenin tâbi bulunduğu usul olması 
davaların sür'atle sonuçlandırılması ilkesi gereği uygun görülmüştür. 

Madde 12. - Madde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan hâlleri de kapsamak üzere, bağ
lantı kavramını genişletmiştir. 

Madde 13. - Madde, sadece yer bakımından yetki konusunu düzenlemektedir. Esasta Cum
huriyet savcısı, yer bakımından yetkili mahkeme önünde dava açmak zorundadır. Bu hususta hata 
varsa, mahkeme bunu araştırır. Madde yargılamanın engelsiz, kesintisiz olarak yürütülmesini sağ
lamak için düzenlenmiştir. 

Tasarı, derece derece tahsis yetkisini kabul eden İtalyan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
dan bu konuda esinlenmiş ve yetkili mahkemeleri sırasıyla belirlemiştir: Suçun işlenmesinden en 
çok ilgilenen, delillerin bulunması ve kolaylıkla toplanabilmesi yönünden kuşkusuz önemli olan 
yer, suçun işlendiği yerdir. Ayrıca önemli suçlarda, suçun işlendiği yerde kamuoyunun duyarlılığı 
daha fazladır. Bunun için, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili sayılmış ve yetkide ana kural, mad
denin birinci fıkrasında belirtilmiştir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, teşebbüs hâlinde kalan suçlarla, mütemadi ve müteselsil suçlarda 
yetki kuralı düzenlenmiştir. 

Üçüncü fıkrada ise, suçun, ülkede yayımlanan basılı bir eserin içeriğinde yer aldığı hâllerde, 
basılı eserin yayın merkezi olan yer mahkemesinin yetkili bulunduğu hükme bağlanmaktadır. An
cak, uygulamada eserin birden çok yerde basıldığı ve bu baskılarda da içerik farklılığı olduğu, bazı 
durumlarda ise yayın merkezindeki basıda suç unsuru bulunmayan bir basılı eserin, başka yerdeki 
basısında suç unsuru taşıdığı görülmektedir. Bu itibarla, basın davalarının en kısa sürede sonuçlan
dırılmasını sağlamak üzere yetkili mahkemenin, içeriği suç oluşturan eserin basıldığı yerdeki mah
keme olması kabul edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, basılı eser ile yayın merkezinin dışında ikamet eden bir kim
seye karşı kovuşturulması şikâyete bağlı hakaret ve sövme fiilleri işlendiğinde ve eser o kimsenin 
yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesinin de yetkili olması hak
kaniyete uygun sayılmıştır. Zira, saldırılan kimsenin basılı eserin yayın merkezi olan yer mah
kemesine gidip davasını takip etmesi kendisi için büyük bir yük oluşturacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasında ise, görsel ve işitsel yayınlarla işlenen suçlarda da, basılı eserle iş
lenen suçlara ilişkin yetki kuralının uygulanması öngörülmüştür. Görsel ve işitsel yayınlarla suçun 
işlenmesi hâlinde, bunun saldırıya uğrayan nezdinde yaptığı etki diğer suç vasıtalarına göre daha 
hızlı bir şekilde ortaya çıkacağından görsel ve işitsel yayın, saldırıya uğrayan kimsenin yerleşim 
yerinde veya oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkili olacaktır. Öte 
yandan, saldırıya uğrayanın yerleşim yerindeki mahkemeye yetki verilmesi suça karşı duyulan tep
kinin giderilmesini ve adaletin daha çabuk gerçekleştirilmesini sağlayacak, daha sür'atli bir yar
gılama olanağını ortaya çıkaracaktır. 

Maddenin son fıkrası önemli bir yenilik getirmektedir: Karşılaştırmalı ceza yargılama usulü 
yönünden temel ilke sanığın mutlaka, hükmü verecek mahkemede ifadesinin alınması, belirli istis
nalar dışında duruşmalarda hazır bulunması ve savunmasını yapmasıdır. Ülkemizde belirli güven
lik nedenleri ile bazı sanıklar, yargılamayı yapan mahkemeden çok uzaktaki tutukevlerinde bulun
duklarından ifade ve savunmaları yerel mahkeme tarafından istinabe suretiyle alınıp asıl yani suçun 
işlendiği yer mahkemelerine gönderilmekte ve bunlar da göz önüne alınarak hüküm verilmektedir. 
Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin değişik kararlarında bu uygulama adil yargılama il
kelerine aykırı görülmüştür. İşte bu nedenlerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlan doğ
rultusunda, esas hakkındaki hükmü veren mahkemenin sanığı şahsen dinleyebilmesi amacıyla ikili 
yetki kabul edilmiştir. 

Madde 14. - Maddede, delil elde etme ölçütünden yola çıkılarak, 13 üncü maddeye göre yet
kinin saptanması olanağı bulunmayan hâllerde, yetkili mahkemenin ne suretle belirleneceği gös
terilmektedir. Delillerin en iyi toplanabileceği yer, esas itibarıyla suçun işlendiği yerdir. Fakat bu 
yer belli değilse veya saptanamıyorsa, suç delillerinin en iyi toplanabileceği yer olarak ona en yakın 
yer mahkemesi yetkili sayılmıştır: Buna göre suçun işlendiği yer belli değilse sanığın yakalandığı 
yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri, o da yoksa en son oturduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. 
Bütün bu seçeneklere göre de yetkili mahkeme belirlenemiyorsa, yargılama usulüne ilişkin ilk iş
lemin yapıldığı yer mahkemesi yetkili olacaktır. Böylece basamaklı bir yetki sistemi kurularak 
çekişmelerin ortaya çıkması önlenmek istenilmiştir. 
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Madde 15. - Maddede yabancı ülkede işlenen suçtan söz edildiğine göre bundan icra hareketi 
veya doğrudan neticesi Türkiye'de meydana gelmeyen fiiller anlaşılacaktır. Yurt dışında işlenen ve 
Türk Ceza Kanununun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci madde hükümleri gereğince, sanığa veya mağdura göre 
kişisellik veya adalet, gerçeklik ilkelerine göre Türkiye'de soruşturulması ve kovuşturulması 
gereken bu suçlarda sanığın Türkiye'de yakalandığı ve yakalanmamışsa Türkiye'deki yerleşim yeri 
mahkemesi yetkilidir. Sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa, Türkiye'de en son oturduğu yer mah
kemesi yetkilidir. 

Ancak yargılama hukuku gerekleri açısından yukarıdaki kurallara göre belirlenen mahkeme 
yerine, suçun işlendiği yabancı ülkeye coğrafi bakımdan daha yakın yer mahkemesinin yetkili 
kılınmasına Cumhuriyet başsavcısının veya sanığın istemi üzerine, Yargıtay tarafından karar 
verilebilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre sanığın yabancı olması veya yurt dışında doğup yaşamış bir 
Türk olması gibi nedenlerle Türkiye'de yakalanamaması veya Türkiye'de yerleşim yeri veya en son 
oturduğu yer bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir. 

Maddenin son fıkrasına göre ise, yabancı ülkelerde bulunup da 1961 tarihli Viyana Diplomatik 
İlişkiler Sözleşmesi gibi çok taraflı veya ikili sözleşmelere veya uluslararası hukukun karşılıklılık, 
örf ve adet hukuku kurallarına göre bulundukları yerde diplomatik bağışıklıklardan yararlanmaları 
nedeniyle haklarında soruşturma yapılamayan Türk memurlarının kişisel suçları ile görev suçları 
Ankara mahkemesince kovuşturulur. 

Yabancı ülkede bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk memurlarının görevleri 
sebebiyle işledikleri suçlarından dolayı soruşturma ve kovuşturma; 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 
"Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun"a göre yapılacaktır. Yet
kili soruşturma ve kovuşturma makamları da buna göre belirlenecektir. Örneğin, büyükelçiler hak
kında ilgili bakan tarafından izin verildikten sonra, soruşturma yapma yetkisi, 4483 sayılı Kanunun 
9 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekiline ait 
olup, davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme ise, aynı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca 
Yargıtayın ilgili ceza dairesidir. Ancak, görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuştur
ma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gös
terilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Örneğin, suçun niteliği 
bakımından, 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 
kapsamına giren suçlar bakımından, yetkili mahkeme, bu kanunlarda gösterilen soruşturma ve 
kovuşturma usullerine göre belirlenir. 

Madde 16. - Maddede, deniz ve hava taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki, ayrı 
fıkralar hâlinde düzenlenmiştir. 

Üçüncü fıkrada, çevreyi kirletme suçlarında hangi mahkemenin yetkili olacağı gösterilmiştir. 
Türk kara suları dışında, yabancı gemi tarafından denizin kirletildiği ve kirlenmenin etkisinin, Türk 
kara sularında görüldüğü hâllerde, Türk mahkemelerinin yetkili olacağı ve suçun işlendiği yere 
yakınlığına göre fıkrada gösterilen liman şehirlerindeki mahkemelerden işe ilk elkoyan mah
kemenin yer bakımından yetkili bulunacakları açıklanmıştır. 
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Madde 17. - Maddede, değişik mahkemelerin yer itibarıyla yetkisi içinde bulunan bağlantılı 
ceza davalarının, bu mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilmesi hükme bağlan
mıştır. Bir sanığın ayrı ayn yerlerde suç işlemesi hâlinde kural, her suç için suçun işlendiği yerde 
yargılama yapılmasıdır. Ancak bağlantılı suçların birleştirilmesinde ve uyuşmazlığın tek bir mah
kemede çözülmesinde yarar umulduğu için bu kuraldan ayrılmak zorunluluğu varsa bu tür suçlara 
ilişkin ceza davalarının mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilmesine olanak sağlanmıştır. 

Bağlantılı yargılamalar Cumhuriyet savcılarının anlaşması ile davaların birlikte açılması 
suretiyle gerçekleşebileceği gibi görülmekte olan bir dava ile birleştirilmek üzere ikinci davanın 
açılması suretiyle de bu yola gidilebilir. Hatta açılmış olan davaların sonradan birleştirilmesi 
olanaklıdır. Ancak ayrı ayrı açılmış olan davaların birleştirilmesi için bu davalardan her birini 
kanunen soruşturmaya yetkili Cumhuriyet savcılarının davaların birleştirilerek görülmesi isteminde 
ittifak etmeleri, mahkemelerin de bu konuda anlaşmaları gerekir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında birleştirme için uyuşma olmaması hâlinde başvurulabilecek işlem 
gösterilmiştir: Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme bir
leştirmeye yer olmadığına veya birleştirmeye, birleştirilecek mahkemeyi de belirlemek suretiyle, 
karar verecektir. 

Maddenin son fıkrasında birleştirilmiş olan davaların ayrılmasının da aynı usule tâbi olduğu 
açıklanmıştır. 

Madde 18. - Madde olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığının nasıl çözüleceğini göstermek
tedir. Madde bu tür uyuşmazlıkların çözümü yetkisini ortak yüksek görevli mahkemeye vermektedir. 

Madde 19. - Tasarının temel amacı, davanın işlemler sürdürülerek gerek ilk derece mah
kemelerinde ve gerek bölge adliye mahkemelerinde bir duruşmada bitirilmesi olduğundan ve davanın 
ertelenmesine neden olabilecek hususları önlemek zorunlu sayıldığından, yetkisizlik iddiasının, ilk 
derece mahkemelerinde duruşmanın başlangıcında iddianame okunmadan, bölge adliye mah
kemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme raporunun okunmasından ön
ce ileri sürülebilmesi kabul edilmiştir; bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında bulunamayacağı 
gibi anılan mahkemelerce de yetkisizlik kararı verilemeyecek, davaya bakmayı sürdüreceklerdir. 

İlk derece mahkemelerinde yukarıda açıklanan zaman ve koşullara göre yetkisizlik karan 
verilebileceği gibi 178 inci madde gereğince iddianame Cumhuriyet savcılığına iade de 
edilebilecektir. 

Madde 20. - Madde davanın naklini düzenlemiştir. Tabiî hâkim kavramı ile olan ilişki nedeniy
le madde, davanın nakline ilişkin koşulları özenle belirlemiştir. Madde metnine göre dava aynı 
derecede olan bir mahkemeye nakledilebilir. Davanın nakline karar verilebilmesi için, mahkemenin 
hukukî veya fiilî nedenlerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunması veya kovuşturmanın 
esas yetkili mahkemede yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli olması gerekir. 

Kovuşturmanın esas görevli ve yetkili mahkemede yapılmasının kamu güvenliği için tehlikeli 
olması hususunun takdiri, ister istemez Devletin icra gücünün işlevi içinde olacağından, bu hâlde 
nakil isteminin Adalet Bakanı tarafından yapılması uygun görülmüştür. 

Hukukî veya fiilî nedenlerle görevin yerine getirilememesi durumunda davanın nakline yüksek 
görevli mahkemece, kamu güvenliği gerekçesiyle nakle ise yalnızca Yargıtay tarafından karar 
verilecektir. 

Bu hükmün sadece kovuşturma evresini ilgilendirdiği açıktır. 
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Madde 21. - Madde yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemlerin, hukukî 
değerini belirleyen ilkeyi saptamaktadır. Buna göre yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlem
leri, yetkili merci tarafından sadece yetkisizlik nedeniyle hükümsüz sayılamayacaktır. Bunun an
lamı, yetkili merciin söz konusu işlemleri değerlendireceği ve takdirine göre bunları geçerli 
sayabileceğidir. Böylece madde, söz konusu hükümlerin, sadece şeklî bakımdan hükümsüz 
sayılamayacağını belirtmiş olmaktadır. 

Madde 22.-21 inci maddede kendisini, hatalı olarak yetkili sayan hâkim veya mahkemenin 
yaptığı araştırma işlemlerinin sonuçları belirtilmiştir. Bu maddede ise yetkili olmadığını bile bile bu 
işlemi yapmak zorunluluğunda kalan hâkim veya mahkemenin durumu düzenlenmektedir. Gerçek
ten burada, ivediliğin getirdiği zorunluluktan kaynaklanan bir hâl söz konusudur; ancak bu hâl yal
nızca yetki bakımından geçerli olup, görev yönünden uygulanmaz. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hâl kavramı için 2 nci maddenin (8) numaralı bendi ve gerek
çesine bakılmalıdır. Somut olarak, söz gelimi yetkili olmayan mahkeme, usul işlemini yapmasa idi, 
o işlem ya hiç yapılamayacak veya bu konuda esaslı zorluklar ortaya çıkacaktır. 

İlke olarak Cumhuriyet savcısının acele işlemin yapılmasını istemesi gerekecektir. Ancak, 
hâkim veya mahkeme, acil hâllerde istem olmasa da re'sen bu hususta karar verebilecektir. 

Madde 23. - Madde, Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirtilen yargının 
bağımsızlığını ve tarafsızlığını güvence altına almanın, adil yargılama kurallarının gereği olarak 
Tasarıda yer almıştır. Bu çerçevede hâkimin gördüğü dava ile kişisel ilişkisinin bulunması, taraf tut
ma açısından mutlak bir karine olarak kabul edilmiş ve bu nedenle hâkimin davaya bakamayacağı 
hâller sayılmıştır. Bu hâller, ceza davasının özelliklerinden kaynaklanmakta ve bu nedenle 
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinden kısmen fark
lılık göstermektedir. 

Maddede beş bent hâlinde sayılan hâllerde hâkimin davadan kendiliğinden çekilmesi gerek
mektedir; kamu düzeninden sayılan bu hâller yargılamanın her aşamasında geçerlidir ve sonuç 
doğuracaktır. 

Bu hâller: 
1. Suçtan zarar görenin bizzat hâkimin kendisi olması, 
2. Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet veya 

kayyımlık ilişkisi bulunması, 
3. Şüpheli, sanık veya mağdurun kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ve altsoy 

veya bunlarla evlât edinme bağlantısı veya şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü 
dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlığı veya kendisi ile kayın hısımlığından ileri gelen evlilik 
kalmasa bile aralarında ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sebepten yansoy hısımlığı olması, 

4. Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevini veya şüpheli veya sanık veya mağ
durun avukatlığını yapmış olması, 

5. Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş bulunması, 
olarak belirlenmiştir. 

Madde 24. - Madde, hâkimi bazı yargısal işlemleri yapmaktan yasaklamaktadır. Maddede yer 
alan bu hüküm "kamu davasını açmakla ve bu husustaki işlemleri yürütmekle görevli olanlarla, 
hüküm mercileri arasındaki kesin ayırım"ın muhafaza edilmesine ilişkin ilkeyi vurgulamaktadır. 
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1412 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde "hüküm"den söz edilmektedir. Bu maddeye ilişkin 
gerekçede bu sözcüğün hem hükmü, hem de kararı tanımlayan geniş anlamda kullanıldığı belirtil
miş olmakla birlikte, uygulamada tereddüt ve yanılgıya ortam bırakmamak için maddede "karar 
veya hüküm" denilerek her iki sözcüğe de yer verilmiştir. 

Hâkim, vermiş olduğu ve itiraz yoluna başvurulmuş kararı veya temyiz edilmiş hükmü in
celeyecek yüksek görevli mahkemedeki karara katılamaz. Toplanan delilleri tartışıp suçun nitelen
dirilmesini yapmak suretiyle görevsizlik kararı veren hâkim de yargılamayı yapacak yüksek görev
li mahkemede görev alamaz. 

Karşılaştırmalı yargılama hukukunda bu konu daha kapsamlı olarak ele alınmıştır: Genel ilke, 
hâkimlerin önceden aynı işte soruşturmaya katılmamış olmalarıdır. Hâkimlerin, bir işe müdahale et
tiklerinde önceden bir fikir veya düşüncelerinin olmaması gereklidir ve tarafsız kalmanın bir koşulu 
da budur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sözleşmenin 6 ncı maddesine dayanarak hâkimin ön
ce soruşturmasını veya bir soruşturma işlemini yaptığı davadaki usul işlemlerine katılmasını hukuka 
aykırı saymıştır. Avrupa usul kanunlarında da benzeri hükümler yer almaktadır. Ancak, pratik neden
lerle ilkeyi ihlâl eden kanunlar varsa da bu istisnalar Avrupa hukuklarında giderek gerilemektedir. 

Madde 25. - Maddede, hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hâller ve tarafsızlığı 
konusunda kuşku yaratacak diğer nedenlerle reddinin istenebilmesi kabul edilmiş, böylece taraflar 
yönünden güvence sağlanması amaçlanmıştır. 

Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu, görevini yapamayacağı hâller 23 üncü maddede 
sayılmıştır. Tarafsızlık konusunda kuşku yaratacak diğer nedenleri önceden belirleme olanağı 
bulunmadığından, öne sürülecek hâllerin değerlendirilmesi, reddi inceleyecek mercie bırakılmıştır. 
Ancak ileri sürülecek ret nedeninin nesnel ve akla uygun olması gerekir. 

Maddenin ikinci fıkrasında hâkimi ret isteminde bulunabilecekler açıklanmıştır. Kişisel dava 
usulü Tasarıda kabul edilmediği için, buna metinde yer verilmemiştir. 

Hâkimlerin isimlerinin istendiğinde bildirilmesi, taraflar için ek bir güvence oluşturmakta ve 
ayrıca, ret işlemlerinin ciddîliğini sağlayabilecek bir tedbir niteliğini göstermektedir. 

Madde 26. - Hâkimin davaya bakmaktan yasaklı olduğu hâllerde ret istemleri yargılamanın her 
aşamasında ileri sürülebilir. Oysa, kanun, tarafsızlığı konusunda kuşku yaratan nedenlerden dolayı 
hâkimin reddi için zaman bakımından sınırlama getirmiş, reddin ilk derece mahkemelerinde id
dianame okununcaya, duaışmalı işlerde bölge adliye mahkemelerinde inceleme raporu ve Yargıtay-
da görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor üyelere açıklamncaya, 
diğer hâllerde de inceleme başlayıncaya kadar istenmesi gerektiği öngörülmüştür; bu sürelerin 
geçirilmesi durumunda istem dikkate alınmayacaktır. 

Madde, yalnızca kovuşturma evresinde uygulanmak amacıyla düzenlenmiş olmakla birlikte, 
hâkimin tarafsızlığının yargılamanın tüm evrelerinde korunması zorunlu bulunmaktadır. 

Sonradan ortaya çıkan nedenlere dayanılarak, duruşma bitinceye kadar, tarafsızlık konusunda 
kuşku yaratan nedenin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde hâkimin reddinin istenebilmesi 
Tasarının getirdiği yeni bir hüküm niteliğindedir. İstemin yedi gün içinde ileri sürülmesi koşulu, 
davanın uzatılmasına yönelik çabalan önlemek için gerekli ve yararlı sayılmıştır. 

Madde 27. - Ret isteminin nasıl yapılacağı ve hangi kurallara uyulacağına ilişkin maddenin 
birinci fıkrasında, mahkemeye dilekçe verme veya zabıt kâtibine konu ile ilgili sözlü başvuruda 
bulunma ve onun tutanak düzenlemesini sağlama olarak iki yol öngörülmüştür. 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre, reddi isteyen taraf öğrendiği ret nedenlerinin tümünü, süresi 
içinde, inandırıcı biçimde ve bir defada açıklamak zorundadır. Böylece bir önceki maddedeki 
düzenlemeyle birlikte, hâkimin reddi istemleriyle duruşmaların sürüncemede kalmaması sağlan
mak istenmiştir. 

Her şeyin delil olabileceğini ilke olarak benimseyen ceza yargılamasında, hâkimin reddi 
bakımından yeminin kanıt olmayacağının madde metnine ayrıca yazılmasına gerek görülmemiştir. 

Maddenin son fıkrasında ise, reddi istenen hâkimin ret nedenleri hakkındaki görüşlerini yazılı 
olarak bildireceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 28. - Maddenin birinci ve ikinci fıkralarında hâkimin reddi istemini inceleyip karara 
bağlayacak mahkemeler, uygulamada tereddüde yer bırakmayacak bir açıklıkla belirtilmiştir. 1412 
sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Ret olunan hâkim, ret 
talebinin haklı olduğunu kabul ederse ret talebi hakkında bir karar verilmez." hükmüne yer veril
memiş, böylece, her hâlde merciin karar vermesi zorunluğu kabul edilmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında ise bölge adliye mahkemesi ceza dairesi başkan ve üyelerinin reddi is
teminin, reddedilen başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanacağı 
ve dairelerin toplantılarını engelleyen toplu ret istemlerinin dinlenmeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Hâkimin reddi hususunda ileri sürülen nedenlerin geçersiz olmasından dolayı istemin kabul edil
memesi hâlinde beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına hükmedilebilmesine olanak sağlanmıştır. 

Geçerli nedenlerle hâkimi reddetmek yetkisi yasal bir haktır. Ancak, taraflar için güvence sağ
layan bu hakkın kötüye kullanılması ve bu yolla hâkimin kişilik haklarına saldırıda bulunulması 
veya kendisine karşı suç işlenmesi hâllerinde, hâkimin de herkes gibi dava ve şikâyette bulun
ma hakkı olduğundan 1412 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrası gibi bir hükme maddede 
ayrıca yer verilmemiştir. 

Madde 29. - Hâkimin tarafsızlığını yargılamanın tüm evrelerinde sürdürmesi gerekli olduğun
dan, hâkimin reddi istemi de kovuşturma evresinin öncesinde veya içinde yapılabilir. 

Maddede hâkimin reddi istemi kovuşturmanın hangi aşamasında ileri sürülürse sürülsün 
kabulüne ilişkin kararın kesin olduğu, ret isteminin reddi (kabul edilmemesi) kararına karşı ise 
kanun yolunun açık bulunduğu belirtilmiştir. 

Hâkimin reddi isteminin esassız olduğuna dair kovuşturma sırasında verilecek karara karşı 
hükümle birlikte maddede öngörülen kanun yollarına başvurulabilecektir. 

Madde 30. - Madde, reddi istenilen hâkimin, istem hakkında merciince bir karar verilinceye 
kadar yapabileceği işlemleri ve bunların geçerlilik derecelerini düzenlemektedir. 

Hâkimin reddi istemi, 23 üncü maddede yazılı görevi yerine getiremeyeceği yasaklılık hâl
lerinden birine dayandığı takdirde, istem kovuşturma evresinden önce veya sırasında da ileri sürül
müş olsa da hâkim, kesinlikle hiçbir işlem yapamayacaktır. 

26 ncı maddede belirtilen ve hâkimin tarafsızlığı konusunda kuşku yaratan diğer nedenlerle 
reddi hâlinde yapabileceği işlemler bu maddede gösterilmiştir. 

Ret isteği kovuşturma evresinde ileri sürülmüşse hâkim, reddi hakkında bir karar verilinceye 
kadar yalnızca gecikmesinde sakınca bulunan işlemleri yapabilir; duruşma sırasında reddi hâlinde 
ise, o duruşmaya devam olunarak 225 inci maddede tanımlanan son iddia, görüş ve savunma dışın
da, gecikmesinde sakınca bulunan veya bulunmayan diğer tüm yargısal işlemler yerine getirilir. An
cak ret olunan hâkim istemle ilgili bir karar verilmeden, sonraki duruşmaya katılamaz. 
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Hâkimin reddi isteminin kabul edilmemesi hâlinde yapılmış olan işlemlerin geçerliliğini sür
düreceği açıktır. Ret isteminin kabulüne karar verildiği takdirde, gecikmesinde sakınca olması 
nedeniyle yapılmış işlemler dışındaki işlemlerin tekrarlanması zorunludur. 

Madde 31. - Hâkim, hakkında bir istem bulunmasa da, reddini gerektiren nedenleri kendisi 
açıklayıp yargılama görevini yapmaktan veya davaya bakmaktan çekindiğini bildirebilir. Çekinme, 
hâkimin kişisel takdiri içinde olmadığından kendiliğinden sonuç doğurmaz. 28 inci maddede belir
tilen reddi incelemeye yetkili mahkeme bildirilen nedenlerin yerinde olup olmadığına karar 
verecektir. Çekinme nedenleri geçerli görülmediği takdirde hâkimin görevini sürdüreceğinde kuşku 
yoktur. Mahkeme, çekinmenin yerinde olduğuna karar verirse hâkim işten el çekeceğinden, bu 
nedenle davanın aynı mahkemede görülmesi olanaksız hâle gelmiş ise başka bir hâkime tevdi veya 
mahkemeye nakleder. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, ayrıca hâkimin reddi istemini veya davaya bakmaktan çekin
mesini karara bağlamakla görevli mahkemeyi bir istem veya çekinme olmasa da hâkimin davaya 
bakamayacağı kuşkusunu uyandıran durumlarda, bu hususu kendiliğinden inceleyip karara bağ
lamakla da görevlendirmiştir. 

Davadan çekinmesi hâlinde, hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan işler hakkında 3ü uncu 
madde hükmünü uygular. 

Madde 32. - Madde, uygulamada gerçekleşmesini sağladığı olumlu sonuçlar gözetilerek, 1412 
sayılı Kanundan kelime değişiklikleri ile aynen alınmış ve kovuşturma evresine ulaşmış davaların, 
tarafların iyi niyete dayanmayan ret istemleriyle sürüncemede kalmasını önlemeyi amaçlamıştır. Bu 
maksatla ret isteminin mutlaka geri çevrileceği hâller: Kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin 
reddi isteminin süresinde yapılmaması, ret nedeni veya inandırıcı delilin gösterilmemesi, duruşmayı 
uzatmak için ileri sürüldüğünün açıkça anlaşılmasıdır. Bu hâllerde istem reddedilen hâkim tarafın
dan doğrudan doğruya veya onun katılımıyla mahkemece geri çevrilir. 

"Geri çevirme" kararına karşı hükümle birlikte, ilk derece mahkemesince verilmişse istinaf 
yoluna, bölge adliye mahkemesince verilmişse temyiz yoluna başvurulabilir. 

Madde 33. - Maddede, yargılama işlemlerinde tutanakların düzenlenmesinde hâkimin yardım
cısı olarak görev yapan zabıt kâtiplerinin, yerine getirdikleri görevin önemi gözetilerek ret veya 
davadan çekinme yönünden hâkimlerle aynı hükümlere tâbi olmaları öngörülmüştür. 

Zabıt kâtibinin reddi veya çekindiğini bildirmesi hâllerinde, nedenlerin yerinde olup ol
madığını inceleme ve karara bağlama yetkisi, yanında görev yaptığı başkan veya hâkime aittir. 
Hâkim ve zabıt kâtibi birlikte reddedilmiş veya davadan çekinmişlerse; karar verecek mahkeme 
hâkime göre belirlenir. 

Madde 34. - Madde, kararların nasıl verileceği hususundaki temel usul ilkesini belirtmektedir. 
Buna göre, kovuşturma evresinde duruşmada verilecek kararlar Cumhuriyet savcısı ve taraflar din
lendikten sonra verilecektir. Kanunun, taraflar hazır bulunmasalar da duruşma yapılabileceğini 
belirttiği hâllerde ise, elbette ki, sadece hazır bulunan taraflar dinlenecek ve karar verilecektir. 

Duruşma dışında verilecek kararlar için ise, sadece Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü 
görüşü alınacaktır. 

Madde 35. - Madde, her türlü kararların ve karşı oyların gerekçeli yazılması zorunluğunu 
getirmiştir. Anayasa gerekçe zorunluğunu koymaktadır. "Karar" terimi, hâkimlik kararı ve mah
keme hükmünü kapsamaktadır. 
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Hüküm ve kararlara ne suretle ve ne ölçüde gerekçe getirmek gerektiği konusu, karşılaştırmalı 
ceza usul hukukunda tartışılan bir konudur. Gerekçe getirmenin, ceza davalarının görülmesinde 
önemli bir gecikme nedeni oluşturduğu kabul edilmekte ve bu sorun giderek gerilemektedir: Hol
landa usul hukukuna göre temyiz başvurusu önemli bir hukuk sorunu getirmemiştir. Yüksek mah
kemenin gerekçesiz bir ret kararı verebileceği kabul edilmektedir. 1996 yılında çıkarılan bu kanun, 
özet hükümlerin uygulanmasını resmileştirmiş ve bu tür kararlarda sadece delillerin kaynaklarının 
gösterilmesini yeterli saymıştır. İsviçre'de hemen verilen hükümlerin sadece sözlü olacağı ve itiraz 
hâlinde gerekçeye yer verilmesi öngörülmüştür. Yukarıda da açıklandığı üzere, Anayasa hükümleri 
karşısında bizde bu tür uygulamalara yer verilemez. 

Madde 36. - Madde, kararların açıklanması ve tebliği zorunluğuna ilişkin temel ilkeyi içermektedir. 

Son fıkrada, haklarını daha etkin bir biçimde kullanabilmesini sağlamak amacıyla, ilgili taraf 
serbest olmayan bir kişi veya tutuklu olduğunda tebliğ edilen kararın, adı geçenin istemi hâlinde 
kendisine okunacağı ve anlatılacağı belirtilmiştir. Böylece söz gelimi, başvurulabilecek olan kanun 
yolu, süresi, mercii ve şekil koşulu konusunda açıklamada bulunulması zorunlu hâle getirilmiştir. 

Maddede geçen serbest olmayan bir kişiden maksat, Kanunun öngördüğü işlemler çerçevesin
de yakalanmış, gözaltına alınmış veya bu maksatla bir yerden başka bir yere götürülmekte olan 
kişinin durumudur. 

Madde 37. - 1412 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde tebligat işlerinin Cumhuriyet savcılığı 
tarafından yapılacağı hükme bağlanmışken, bu maddeyle, mahkeme ile ilgili tebligat işlerinin doğ
rudan doğruya mahkeme tarafından yapılması kabul edilerek, adaletin işleyişi hızlandırılmıştır. 
Genel olarak bütün hâkimlere verilen bu yetki, elbette ki, sulh ceza hâkimini de kapsamaktadır. 

İnfaz edilecek kararlar ise, Cumhuriyet savcılığına verilecek ve Cumhuriyet savcısı bu görevini 
yerine getirmek üzere gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Ancak maddenin ikinci fıkrasında belirtil
diği üzere, duruşma düzeninin sağlanması yönünden bütün tedbirlere ilişkin kararlar doğrudan mah
keme başkanı veya hâkim tarafından alınacak ve bu hususla ilgili tedbirler de onlar tarafından 
yerine getirilecektir. 

Madde 38. - Mevzuatımızda adlî işlerde tebligatın ne suretle yapılacağı, buna ilişkin hâller 
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununda düzenlemiştir. Bu açıdan Tasarıda da, esas 
olarak ceza yargılaması işlemlerinin tebliğinin aynı Kanun hükümleri uyarınca yapılması kabul 
edilmiştir. Ancak yargılama işlemlerinin ilgililere bildirimi konusunda genel kurallar Tebligat 
Kanununda yer almakla birlikte, mevzuatımızda gerek 1412 sayılı Kanunda gerek başka özel ceza 
kanunlarında tebligata ilişkin hükümlerin yer aldığı göz önüne alınarak, Tasarının bu maddesinin 
birinci fıkrasında, tebligatın kanunlarda ayrı hüküm bulunması hâlinde bunlara göre yapılacağı 
kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında da, 1412 sayılı Kanunun 35 inci maddesinden farklı olarak, ulus
lararası andlaşmaların kabul ettiği hâllerde doğrudan iadeli taahhütlü posta ile yargılama işlem
lerinin ilgililere tebliği öngörülmüştür. Tebligat Kanunu hükümlerine göre, yargılama işlemlerinin 
yabancı ülkede bulunan kişilere tebliği, çeşitli resmî makamlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu, yargılamaların uzamasına neden olabilecek bir usuldür. Bu bakımdan Tasarıda getirilen düzen
lemeyle ikili ya da çok taraflı uluslararası andlaşmaların öngörmesi hâlinde, ilgili yabancı ülkelere 
tebligatın doğrudan postayla veya diğer iletişim araçları ile yapılması kabul edilmiştir. 
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Madde 39. - Maddeye göre, Cumhuriyet savcılığına yapılacak tebligat, tebliği gereken yazının 
aslının verilmesi suretiyle yapılacaktır. 

Tebliğ ile başlayan sürelerin başladığı tarihe açıklık getirilmesi amacıyla, Cumhuriyet sav
cılığına verildiği günün, verilen yazının aslına kaydedilmesi zorunluğuna maddede yer verilmiştir. 

Madde 40. - Madde, sürelerin başlayacağı günü göstermektedir. Buna göre, Tebligat Kanununa 
göre yapılacak tebligattan sonra süre, tebligatın yapıldığının ertesi günü başlayacaktır. 

Madde 4 1 . - Madde, hafta veya ay olarak belirlenmiş sürelerin ne zaman sona ereceğini gös
termektedir: Hafta olarak belirlenen süreler, takip eden hafta veya haftaların, sürenin işlemeye baş
ladığı günün isim itibarıyla karşılığı olan günde sona erecektir. Ay itibarıyla belirlenen süreler ise 
izleyen ay veya aylarda sayı itibarıyla karşılığı olan günde, sürenin son bulduğu ayda o sayıda gün 
yoksa, örneğin sürenin işlemeye başladığı ay 31 gün ise, izleyen ay veya ayların son gününde sona 
erecektir. Ancak son gün bir tatile rastlarsa, süre, tatilin ertesi günü yani tatilin bittiği günün ertesi 
günü sona erecektir. 

Ülkemizde, kanunlarla belirli olan tatil günleri dışında, bazen "idari izin" de verilmektedir. 
Maddenin ikinci fıkrasında yer alan hüküm, bu tür izinleri de kapsamaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, kendisine süre verilen kimsenin yerleşim yeri işlem yapacağı yerden 
uzaksa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesinin uygulanacağı bir madde 
hükmü olarak yer almaktadır. 

Madde 42. - Madde, başta eski hâle getirme kurumunu ve koşullarını belirlemektedir: Eski hâle 
getirme, esasında bir süreye uyamayan kişinin kaybettiği hakkı ona yeniden sağlama olanağını veren 
bir kurumdur; koşullan, kişinin mücbir nedenler, yani dıştan gelen, failin bilinç ve iradesinin sonucu 
olmayan ve failin karşı koyamayacağı ve önleyemeyeceği bir kuvvetin etkisiyle veya failin sakınması 
olanağı bulunmayan kaza, rastlantı, maddî zorlama gibi olaylar sonucu süreye uyamamış olmasıdır. 
Böyle bir hâl nedeniyle süreye uyamamış bulunan kişi eski hâle getirme isteminde bulunacaktır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yasal olarak beklenilmeyen ve sakınılması olanağı bulunmayan iki 
hâl gösterilmiştir. Bunlar, bir tebliğden kusuru olmaksızın bilgi edinilememesi veya kanun yoluna 
başvurma hakkının bildirilmemesidir. 

Madde 43. - Madde, eski hâle getirmenin usulünü göstermektedir: Buna göre bir dilekçe usule 
ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilecek ve dilekçede süreye uyulmamasının nedenleri 
açıkça ve inandırıcı bir biçimde yani ciddiyetle ve özenle bildirilecektir, gerektiğinde belgeler de 
eklenecektir. Kişi dilekçesini vermekle beraber aynı anda usule ilişkin olarak, 42 nci maddede belir
lenen nedenlerle yapamadığı işlemleri de yerine getirecektir. 

Madde 44. - Maddenin birinci fıkrası eski hâle getirme dilekçesinin verileceği mahkemeyi 
belirlemektedir. Bu mahkeme, usul işlemi süresi içinde yapılsa idi esasa hükmedecek olan mah
kemedir ve istemin kabul veya reddi hakkında karar verecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında eski hâle getirme isteminin kabulü hakkındaki kararın kesin olduğu 
belirtilmektedir. Karşılaştırmalı usul hukukunda lehe olan hak doğurucu bu tür kararlar aleyhine 
kanun yoluna gidilemeyeceği eğilimi vardır. Ret kararına karşı ise acele itiraz yoluna gidilebilir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında verilen dilekçenin hukukî sonuçları açıklanmıştır. Eski hâle getir
me dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz. Buna karşılık dilekçe üzerine mahkeme 
kararın yerine getirilmesini, merciince karar verilinceye kadar erteleyebilir. 
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Madde 45. - Madde, en önemli delillerden birisini oluşturan tanıklık konusunda yenilikler 
getirmektedir. Tanıklık, kamu yararının ağırlık taşıdığı toplumsal bir görev olup kişiler bu görevi 
yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Tanıkların bu yükümlülüklerini yerine getirmeleri için öncelikle davetiye ile çağrılmaları 
gerekir. Esas bu olmakla beraber yargılamada sür'ati sağlamak amacı ile telefon, telgraf, faks ve ben
zeri haberleşme araçlarından da yararlanılması uygun görülmüş ve davetin bu araçlarla da yapılabil
mesi kabul edilmiştir. Karşılaştırmalı ceza yargılama hukukunda da bu usullere yer verilmiştir. 

Davet üzerine gelmemenin yasal sonuçları, davetiye, telgraf, faks gibi yazı ile yapılan çağrılar
da yazılı ve telefonla gerçekleştirilen çağrıda sözlü olarak tanığa bildirilecektir. Tebligatın yapıldığı 
ve yasal sonuçlarının bildirildiği çağrının türüne göre ilgilinin imzasının alınması veya görevli 
tarafından tutanak düzenlenmesi suretiyle belgelendirilecektir. 

Mahkeme tutuklu veya ivedi işler ile davanın özellik ve niteliği bakımından zorunlu gördüğü 
hâllerde, açıklanan kuraldan ayrılarak tanıklar için ihzar müzekkeresi verebilecek, müzekkerede zor
la getirmenin nedenleri gösterilecek ve davetiye ile gelen tanıklarla ilgili hükümler uygulanacaktır. 

Mahkeme, duruşma sürerken gelmemiş olan veya o aşamada davayla ilgisi bulunduğunu belir
lediği bir kişinin dinlenmesi hâlinde davanın hüküm aşamasına ulaşabileceğini saptayabilir. 
Davaların kısa sürede sonuçlanmasına olanak sağlamak için maddenin üçüncü fıkrası bu ve benzeri 
durumlarda, mahkemenin, görevlilere tanığı duruşmaya getirmeleri konusunda yazılı olarak emir 
verebileceğini kabul etmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında Cumhurbaşkanının tanıklığı ile ilgili çağırma ve ifade alma 
yönünden özel hükümlere yer verilmiştir: Cumhurbaşkanının tanık olarak çağnlamaması esas 
kuraldır; tanık sıfatıyla beyanı konutuna gidilerek alınacaktır. Cumhurbaşkanı isterse beyanını 
yazılı olarak da gönderebilir; ancak esas, beyanın hâkim tarafından tutanağa geçirilmesidir. 

Maddenin son fıkrasına göre Başbakan, bakanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri esas 
itibarıyla yetkili mahkeme veya merci tarafından dinleneceklerdir; ancak Ankara mahkemelerinde 
de dinlenebilirler. 

Madde 46. - Madde çağrıya uymayan tanıklar hakkında uygulanacak işlem ve yaptırımları gös
termektedir. Usulüne uygun olarak çağrılmış tanık gelmediğinde zorla getirilecektir. Ancak gel
meyen tanık önceden mazeretini bildirmiş ve bu mazereti kabul edilmiş ise zorla getirilmez ve 
yeniden davet olunur. Mazeretini bildirmeyen tanık, zorla getirilmesi dışında, gelmemesinin neden 
olduğu giderler ile beraber yüzmilyon liradan beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına mah
kûm edilecektir. 

Önceden mazeretini bildirmediği veya bildirdiği mazereti kabul olunmadığı için zorla getirilen 
ve ceza ve giderlere mahkûm edilmiş bulunan tanık, gelmemesini haklı gösterecek nedenleri derhâl 
açıklar ve bunları ispat ederse, hükmedilen gider ve cezalar kaldırılacaktır. 

Mahkemenin verdiği bu karara itiraz olunabilir. 

Maddenin ilk üç fıkrasında yer alan bu hükümleri istinabe olunan mahkeme, naip hâkim ve 
soruşturma sırasında sulh ceza hâkimleri de uygulamak yetkisine sahiptirler. 

Fiilî hizmette bulunan askerlere davetiye, Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ olunacaktır. 
Ancak ihzar müzekkereleri askerî makamlar aracılığı ile yerine getirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 28 — 

Madde 47. - Tanık, bildiklerini söylemek zorundadır. Ancak, bazı hâllerde bu zorunluk 
biyolojik gerçeklere veya sosyo psikolojik ilişkilere ters düşmektedir. Nitekim, kendisinin veya bir 
yakınının cezalandırılması sonucuna götürecek zorunluk, tanığı yalan beyana zorlama anlamını 
taşıyacaktır. Oysa tanıklık gerçeğin öğrenilmesi için bir araçtır. Bunun en iyi şekilde elde edilmesi, 
samimi, doğru tanıklıkla gerçeğe ulaşılması gerekmektedir. Bunun için tanığa yemin verdirilir; 
tarafsızlığını sağlamaya çalışılır. Tarafsız olmayacağını bile bile kişiyi tanıklığa mecbur tutmak bu 
gerçeklerle bağdaşmayacağı için bu madde ile, aşağıda belirtilen kimselere tanıklıktan çekinme 
olanağı tanınmıştır. 

Şüpheli veya sanığın: 
1. Nişanlısı, 
2. Evlilik bağı kalmasa bile karısı veya kocası, 
3. Kan hısımlığı veya kayın hısımlığından üstsoy ve altsoyu, 
4. Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil), kan hısımlığından yansoy hısımı ile evlilik bağı 

kalmasa bile üçüncü dereceye kadar bu derece dahil kayın hısımlığından yansoy hısımı, 
5. Evlâtlığı veya evlât edineni. 
Maddede sözü edilen kayın hısımlığı sadece eşlerden biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki 

bağdır. Baldız ile görümce, iki kayınpeder arasında böyle bir bağ bulunmadığı için adı geçenler 
madde kapsamına girmeyecekleri gibi, tanınmama veya babalığa hükmedilmeme sonucu hukuken 
koca ile hısımlık ilişkisi kurulmayan kişi ile sanık durumunda bulunan kadın arasında da kişisel 
hısımlık bulunmadığı için sözü edilen kişi, sanık durumundaki analığı hakkında tanıklıktan 
çekinemeyecektir. Bunun dışındaki kişiler analığı veya babalığı ile kayın hısımı olduklarından mad
de kapsamı içinde olacaklardır. 

Maddede tanıklıktan çekinmenin isteğe bağlı olduğu açıkça belirtilmiştir. Şu kadar ki, tanığın 
beyanını takdir hâkime ait bulunduğundan, tanıklık yapmak isteyenlere yemin gerekip gerek
meyeceğine yine hâkim karar verecektir. Maddenin (2) numaralı fıkrasına göre yaş küçüklüğü veya 
akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin anlamını kavrayamayacak kişiler 
yasal temsilcilerinin rızasıyla tanık olarak dinlenebilirler. Yasal temsilci şüpheli veya sanık ise, 
çekinme hususunda karar veremez. 

Bu husus bildirilmeden alınan beyanın hükmü yoktur. Mahkeme tarafından, tanıklıktan 
çekinebilecek olan kimselere dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri bildirilecektir. 

Madde 48. - Madde, esasta meslek ve sürekli uğraşılar nedeniyle tanıklıktan çekinmeyi düzen
lemektedir. Bu bakımdan tanıklıktan çekinme, hizmet sunulan kişilere güven verdikleri takdirde 
hizmet verebilecek meslek grupları bakımından kabul edilmiştir. Madde tanıklıktan çekinebilecek 
meslek gruplarının sayısını çoğaltmıştır. Bu hususta göz önünde tutulan ölçüt, "güven ilişkisi"dir; 
"orantılılık" ilkesi gereğince maddî gerçeğin ortaya çıkarılması hedefi ile güven ilişkisinin korun
masından doğan yarar tartılmış ve maddede kabul edilen hâllerde güven ilişkisinin daha ağır bastığı 
kabul edilmiştir. 

Meslekî sır tutma nedeniyle, karşılaştırmalı ceza yargılama hukukunda avukatların, hekimlerin 
veya din görevlilerinin, sıfatları nedeniyle öğrendikleri müvekkillerinin, hastalarının, kendilerine 
itirafta bulunmuş din cemaatleri mensuplarının sırları hakkında tanıklıktan çekinebilmeleri kabul 
edilmektedir. Buna karşılık meslekî sır gazeteciler için genel olarak kabul edilmemektedir. Kolluk 
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mensuplarının meslekî sırlan konusu ise tartışmalı olmakla beraber, İtalyan Ceza Usulü Kanununun 
201 inci maddesi ile, Fransa'da, mahkeme içtihatları ile kamu yararına bağışıklığın kabul edildiği 
İngiltere'de, kolluk mensuplarının kendilerine sürekli bilgi getiren kişilerin (indicateur) isimlerini 
açıklamayı reddedebilecekleri kabul edilmiştir. 

Maddede, değişik ülkelerin karşılaştırmalı kanun ve içtihatları ve bu husustaki eğilimler göz 
önünde bulundurulmak suretiyle dört meslek grubu mensupları bakımından belirli koşullarla mes
lekî sırdan dolayı tanıklıktan çekinme kabul edilmiştir. 

1. Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yar
gı görevi nedeniyle öğrendikleri sırlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. 

Görülüyor ki, avukatın meslekî sırrı koruma yükümü, avukatın sıfatı veya yüklendiği yargı 
görevi nedeniyle elde ettiği bütün sırları kapsamaktadır. Bu itibarla avukatın müvekkili ile bütün 
haberleşmesi de meslekî sır içindedir. Meslekî sıfat dolayısıyla veya yargı görevi nedeniyle elde 
edilmemiş olan bilgiler bakımından tanıklıktan çekinilemeyecektir. Hâkimin, bilginin ne suretle el
de edildiğine dair beyanları takdir yetkisi vardır. 

2. Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 
veya sanatları mensupları, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ile bunların yakınlarına ait öğrendikleri 
sırlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. 

3. Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterler, hizmet verdikleri kişilerin, sıfatları 
dolayısıyla öğrendikleri sırları hakkında tanıklıktan çekinebileceklerdir. 

4. Kolluk mensupları, bu sıfatları nedeniyle üç grup kişi hakkında öğrendikleri bazı bilgiler 
hususunda tanıklıktan vazgeçebileceklerdir. Bu hüküm, Türk hukukunda tam bir yeniliktir ve suçla 
mücadelede etkin bir araç oluşturabilecek niteliktedir. 

Gruplar şunlardır: 

a) Kolluk mensubu, kendilerinin veya yakınlarının hayat ve sağlıklarını korumak amacıyla 
kimliklerini açıklamayı reddetmiş bulunan tanıkların kimliklerini açıklamaktan çekinebilir. 

b) Aynı nedenle suçu ihbar etmiş olanların kimlikleri hususunda da tanıklıktan çekinilebilir. 

c) Kolluğa suçlar ve suçlular hakkında sürekli bilgi veren kimselerin de kimliklerini kolluk 
mensupları açıklamaktan çekinebilirler. 

Görülüyor ki, çekinme sadece bu üç grup kişinin kimliklerini kapsamaktadır. 

Yukarıda açıklanan (1) ilâ (3) numaralı bentlerde belirtilen kişilerin tanıklıktan çekinmeleri 
zorunlukları mutlaktır; bunlar ilgilinin rızası bulunsa bile belirtilen hususlarda tanıklık yapamazlar. 
(4) numaralı bentte yazılı hâlde ise ilgilinin rızası varsa çekinme zorunlu değildir; ancak kolluk 
mensubu takdirine göre yine de tanıklıktan çekinebilecektir. 

Ancak maddenin son fıkrasında belirtildiği üzere, bilginin verilmemesinin suç sayıldığı hâller
de çekinmede bulunulamaz. Fakat bu fıkra, avukatlar veya stajyerleri veya yardımcıları hakkında, 
hiçbir hâlde uygulanmayacaktır. 

Madde 49. - Madde, Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, görevleri nedeniyle öğ
rendikleri ve saklamakla yükümlü oldukları Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin 
sırlar hakkında, ne gibi koşullarla tanıklıkta bulunabileceklerini göstermektedir. 
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Adı geçenlerin tanık sıfatıyla dinlenmeleri sırrın ait olduğu makam âmirinin iznine bağlıdır. 
Âmirin olumsuz beyanına karşı mahkeme, bu tanıklığın davanın sonuca ulaştırılabilmesi için zorunlu 
olduğu gerekçesiyle ilgili bakana başvurabilir. Âmirin veya onun olumsuz beyanına karşı başvurulan 
bakanın izni olmadıkça hâkimin bu kişileri dinlemek yetkisi yoktur. Hâkimin izin almadan saptayacağı 
tanık anlatımı hukuka aykırı olarak elde edilmiş olacağından hükme esas teşkil edemeyecektir. 

Bütün bu değişikliklerin amacı, etkin bir ceza sisteminin oluşturulmasıdır. Bu yapılırken, Dev
let sırrı da korunmakta ve yararların dengelenmesine çalışılmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında izinle tanıklıkta bulunabilecek kişilerin, görevleri sona ermiş olsa da, 
bu koşul ile bağlı kalmakta devam edecekleri açıklanmıştır. 

Madde 50. - Madde, evrensel kural olan ve Anayasanın 38 inci maddesinin beşinci fıkrasında 
yer alan "Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya 
veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz." biçimindeki ilkeyi iç hukukta yinelemektedir. 

Getirilen kuralın anlamı esasta beyanda bulunan tanığın maddede söz konusu olanağı bazı 
sorular yönünden kullanabilmesidir. Yakınların kim olduğu 47 nci maddenin (1) numaralı fıkrasın
da gösterilmiştir. 

Her hâlde tanığa tanıklıktan çekinebileceği ve sorulara cevap vermeyebileceği önceden bil
dirilecektir. Kişiye, haklarının yargı mercii tarafından hatırlatılması, adil yargılama yönünden çok 
esaslı bir güvence sayılmaktadır. 

Madde 51. - Maddede düzenlenen husus, mahkeme başkanının, hâkim veya Cumhuriyet sav
cısının, gerekli gördüğünde tanığı çekinmesinin nedenlerini bildirmeye davet etmeleri ve nedenler 
hakkında yemin de verilebilmeleridir. Nedenler, tanığın tanıklıktan çekinmesini dayandırdığı olay
lardır; mesleğinin icrası sırasında veya mesleği nedeniyle öğrenmiş olduğu olaylar gibi. 

Madde, istem üzerine bildirmeyi öngörmüştür. Böyle bir istemi sadece ifadeyi alan (hâkim 
veya savcı) kişiler yapabilir. Bir başka deyişle diğer süjeler, bunu uygulayamazlar. Söz gelimi 
katılana bu yetki tanınmamıştır. 

Esas dava hâkimi, tanığın yaptığı bazı açıklamaları, tanıklıktan çekinmeyi gerektirici nitelikte 
olup olmadığını bizzat kendisi değerlendirebilir. Ancak bu konuda şüpheye düştüğü takdirde tanığı 
yemine davet edecektir. 

Tanık, vereceği ifadelerin kendisini veya yakınlarını suçlayıcı sonuçlar doğuracağını düşünür
se, bu konuda hâkim kendisinden neden göstermesini istememelidir. Aksi takdirde 50 nci maddenin 
ratio legis'ine uyulmamış bulunulur. Bu düşünce ile maddede "tarafından gerekli görüldüğünde" 
sözcüklerine yer verilmiştir. 

Madde 52. - Tasannın 56 ilâ 59 uncu maddeleri tanıklara verilmesi gerekli yemini düzenlemektedir. 
Ceza usul hukukuna göre tanığın ilke olarak üç yükümü vardır: Çağrıya uyarak hazır bulun

mak, beyanda bulunmak ve verilecek yemini eda etmek. Yemin, tanığın anlatacakları hususunda 
vicdanına hitap edilerek doğru söylemesini ve adalet yararına olarak tanığın beyanının içtenliğini 
sağlamak amacı ile verildiğinden, kamu düzenine ilişkindir. 

Açıklanan nedenlerle bazı kişiler tanık olarak yemin etme yükümü altında değildirler. Bu 
kişiler, maddenin (1) ilâ (3) numaralı bentlerinde sayılı olarak gösterilmişlerdir. Yeminden ayrık 
tutulmuş bulunan bu kişilerin bir kısmı hakkında psikolojik noksanlık veya zaaf karinesi vardır; mad
denin (1) ve (2) numaralı bentlerinde gösterilmiş bulunanlar gibi. (1) numaralı bende göre tanığın 
olay sırasındaki değil ve fakat beyanda bulunduğu sıradaki yaşı onbeşi aşmamış bulunacaktır. 
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Diğer bir neden aklî veya ruhsal noksanlıktır. Maddenin (2) numaralı bendinde bunlar "ayırt etme 
gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar" olarak belirlenmiştir. 

Nihayet (3) numaralı bendinde yeminden ayrık tutulmuş kişiler bakımından neden, taraf 
tutabilme olasılığıdır. 

Madde 53. - Madde, 47 nci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verilip veril
memesini hâkim veya mahkemenin takdirine bırakmıştır. Ancak madde ile tanığa yemin etmekten 
çekinme olanağı da verilmiş ve bu hususun hâkim veya mahkeme tarafından bildirilmesi zorunlu 
hâle getirilmiştir. Bu hatırlatma yapılmadan yemin ettirilen ve yalan beyanda bulunan kişi suçlu 
sayılamaz. 

Madde 54. - Tanıklar, dava konusu olay hakkında bildiklerini doğru ve eksiksiz anlatmakla 
yükümlü olduklarından, madde bunun gerçekleşmesi için tanıkların birbirlerini etkilememeleri ve 
yönlendirmemeleri maksadıyla her tanığın ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın din
lenmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. 

Soruşturma evresi, delillerin toplandığı ve esasta gizliliğin egemen olduğu, kovuşturma ise, 
açıklık ilkesinin ışığında tarafların yüzlerine karşı delillerin tartışılıp değerlendirilmesinin yapıldığı 
bir evredir. Bu kapsamda; mahkemeye tanık anlatımlarını ayrıntılı olarak ve serbestçe değerlendir
me olanağını sağlamak üzere, tanıkların birbirleri veya sanıkla yüzleştirilmeleri kovuşturma ev
resinde yapılabilir. Soruşturma evresinde tanıklar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimlik 
belirleme zorunluğu doğan hâllerde yüzleştirilebilirler. 

Madde 55. - Tanık içtenlikle beyanda bulunmak yasal yükümü altındadır. Bununla birlikte 
Tasarı bu hususu açıklayan bir hüküm getirmek yerine, gerçekçi davranarak, tanığın doğruyu söy
lemesini sağlayacak tedbirlerin alınmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Bu madde söz 
konusu tedbirlerden birisini içermektedir. Madde, tanıkların doğruyu söylemeleri için yetkili 
tarafından uyarılmalarını, gerektiğinde kendilerine yemin verileceğinin hatırlatılmasını ve mah
keme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceğinin bildiril
mesini emretmektedir. Yetkili, uyarmanın içeriğini belirler ve bu arada yalan tanıklığın cezalan
dırılacağını belirtebilir. 

Madde 56. - Madde, yeminin esas itibarıyla tanıklıktan önce verileceğini kabul etmiştir; yeminin, 
cezaî sonuçlan önceden bilinirse doğrunun daha büyük bir olasılıkla söyleneceği düşünülmüştür. 

Yeminin önemini, anlamını kavraması için, hâkim yemin edecek olanlara, dinlemeden önce 
yeminin önemini anlatmalıdır. 

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tanığa yemin verebilmesi ayrık hâllerde olasıdır. 
Zira esas hakkında hüküm verecek olan hâkim tanığı bizzat dinlemelidir. Tasarının sisteminde has
talık gibi bir nedenle, tanığın duruşmada bulunamayacağının anlaşıldığı hâllerde istinabe yolu ile 
tanığın dinlenmesi istinaen kabul edilmiştir. 

İstisna, doğrudan doğruyalık kuralına aykırı olmakla birlikte davaları hızlandırmak amacı ile 
tanığın Cumhuriyet savcısı huzurunda da ceza tehdidi altında doğruyu söylemesi için, Cumhuriyet 
savcısının da yemin verebilmesi kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet savcısının yemin verebilmesi, hukukumuzda ilk soruşturmanın kaldırılmış ol
masının bir sonucu olarak da kabul edilebilir. 
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Madde 57. - Madde yeminin biçimini belirtmektedir. 1412 sayılı Kanunun 57 nci maddesine 
göre yemin formülü daha kısadır; yeminin duyurması gerekli duyguları ifade edebilmesi ve mah
kemenin görkemliliği (mahabeti) korunarak ruhsal etkiyi yapabilmesinin bu suretle kolaylaşacağı 
düşünülmüştür. 

Yemin, toplumbilim yönünden bir tür sosyal tören olduğundan eda edilirken herkesin ayağa 
kalkması uygun görülmüştür. Ancak uygulamada bu hususa dikkat gösterildiğinde istenilen sonuç
lar elde edilebilecektir. 

Madde 58. - Madde, yeminin nasıl yerine getirileceğini göstermektedir; önce hâkim yemin 
biçimini tekrarlayacak, sonra tanık yüksek sesle bunları tekrarlayacaktır. Hâkim veya yetkili yemin 
biçimini söyledikten sonra tanığın "ederim" sözcüğünü söylemesi yeterli değildir. 

Sağır ve dilsizler, yemin şeklini yazıp imzalarını koyunca yemini yerine getirmiş sayılırlar, 
okuma yazma biliniyorlarsa, işaretle yemin ederler. Bu takdirde işaretlerden anlayan bir kimsenin 
aracılığına başvurulur. Geçici olarak konuşma yeteneğini kaybetmiş olanlar hakkında da aynı usule 
başvurulur. Kişi, sağır ve dilsiz olmadığı hâlde, sağır ve dilsiz gibi hareket ederek yemin etmiş ise 
ettiği yemin geçerli sayılmalıdır. 

Madde 59. - Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tanığın tekrar dinlenmesi gerektiğin
de eski yemini hatırlatılarak yeniden yemin ettirilmeyebilir. Yemin, 57 nci madde gerekçesinde de 
açıklandığı üzere bir tür sosyal tören olduğundan, aynı kişiye tekrar tekrar ettirilirse ruhsal etkisi 
kaybolabileceğinden bu madde kaleme alınmıştır. Böylece aynı gün içinde birkaç kez yemin ettiril
mesi önlenmek istenmiştir. Ancak soruşturma evresinde yemin verilen tanığa, kovuşturma evresine 
geçildiğinde tekrar yemin verilmesi zorunludur. 

Madde 60. - Maddede, tanıkların dinlenmesinde çok önemli dört husus yer almıştır: 

1. Birinci fıkrada her tanığa özellikle sorulacak hususlar yer almaktadır: Tanığa, her şeyden ön
ce adı, soyadı, yaşı, işi ve yerleşim yeri, işyeri veya geçici olarak oturduğu yerin adresi, varsa 
telefon numarası özellikle sorulacaktır. Bunlardan sonra, yine tanıklık konusuna geçilmeden önce 
şüpheli, sanık veya mağdur ile ilişkilerine dair sorular sorulacaktır. Bu sorularla tanığın beyanına ne 
dereceye kadar güvenilebileceğinin belirlenmesine çalışılacaktır. 

2. Ceza yargılaması süreçlerinde kanıtlanmış olan ve bu nedenle gözardı edilmeyecek gerçek
lerden biri de kişilerin tanıklık etmekte gösterdikleri çekingenliktir. Özellikle son zamanlarda suç 
işlemek amacı ile artan örgütlenmeler, giderek büyüyen kent rantlarını paylaştırmak için oluşturulan 
çeteler, suçun ve suçlunun izlenmesinde yeterince özenli ve etkili davranılmadığı yolundaki bir 
kısım medyadaki beyanlar, tanıklığın bir işe yaramayacağı doğrultusundaki olumsuz değerlendir
meler, "mafya" denilen suç şebekelerine ilişkin günlük haberler ve bunlara eklenebilecek diğer 
psikolojik etkenlerle kişiler tanıklık yapmada çekingenlik göstermekte ve hatta korkmaktadırlar. Bu 
olumsuz etkilerin giderilmesi yolu, tanıkların güvenliklerinin eksiksiz sağlanmasıdır. Bu nedenle 
gerek kendi gerek bir başka kişi örneğin, ailesi yönünden sakınca görülmesi hâlinde, tanığın adres
lerini gizleyebilmesi için Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin kendisine davetiyenin 
ulaşabileceği bir başka adresi göstermesine izin verebilmesi, ikinci fıkrada kabul edilmiştir. 

3. Tanığın kimliğini açıklaması, kendisinin veya başka bir kişinin beden bütünlüğünü veya özgür
lüğünü tehlikeye düşüreceği yolunda bir kuşkuya yol açıyorsa kimliğini açıklamadan kaçınabilmesine 
Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından izin verilebilecektir. Ancak tanığın, 
tanıklık ettiği olayları hangi neden ve vesile ile öğrenmiş bulunduğunu açıklaması zorunludur. 
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Böylece anlatımının gerçeğe uygunluk denetiminin yapılabilmesi ve sanığın da savunma olanak
larını uygun biçimde kullanabilmesi sağlanmış ve çıkarlar arasında denge gözetilmiş olmaktadır. 

4. Tanığın dinlenilmesi sırasında kimliğinin açıklanması gerektiğinde, tanık hakkında hâkim 
kararıyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinde gös
terilen "koruma tedbirleri" uygulanabilecektir. Bu tedbirlere ancak tanığın kimliğinin açıklan
masının kendisi veya başkaları için ciddî bir tehlike oluşturması hâlinde başvurulabilecektir. 

Getirilen düzenleme ile ceza yargılamasında özellikle "kovuşturma evresi"nde önemli bir yer 
tutan, "tanık beyan delili"nin daha kolay ve güvenli bir şekilde elde edilmesi amaçlanmıştır. Ger
çeğin ortaya çıkarılmasında beyanı ile katkıda bulunan tanığın Devletçe korunması, hem Anayasa, 
hem evrensel insan haklan normlarının gereğidir. 

5. Tanığın kimliğine ilişkin bilgilerin tanıklık etmekle doğan veya varsayılan sakıncaların or
tadan kalkmasına değin, dosyaya konulmayarak Cumhuriyet savcılığında ve kovuşturma evresinde 
mahkemede saklanması ve engelin ortadan kalkması ile birlikte dosyaya konulması maddenin 
beşinci fıkrasının emri gereğidir. 

6. Tanığın kimlik ve adresine ilişkin bilgileri bu madde hükümlerine aykırı olarak açıklayan
lara verilecek ceza, maddenin son fıkrasında hükme bağlanmaktadır. 

Madde 61. - Maddenin koyduğu temel kural, tanığa, kovuşturmanın konusunu ve sanık kişinin 
kim olduğunu açıklamaktır. Bu kural, gerek mahkemece yapılan ifade almalarda, gerek istinabe 
yolu ile alınan ifadelerde ve savcının ifade almaya yetkili olduğu hâllerde geçerlidir. Ancak, polisin 
aldığı ifadelerde bu kural uygulanmaz. Çünkü polisin araştırma çerçevesi cümlesinden olarak aldığı 
ifadelerde, suç olayının ortaya çıkarılması için başvurulan taktik nedenleri ağırlık kazanacaktır. Bu 
nedenle tanığın polisçe ifadesinin alınmasında, soruşturmanın konusu söylenmeyebilir. 

Tanığın bildiklerini söylemeye davet olunması ve sözünün kesilmemesi kuralı ihlâl olunduğun
da bir kanun yoluna başvuru nedeni doğabilir, çünkü bu durum hukuka aykırılık anlamındadır. An
cak bozma kararı vermek için doğal olarak nedensellik bağı da araştırılacak ve aksi hâlde bu ay
kırılık bir bozma nedeni olmayacaktır. 

Tanığa, dinlenmesinden önce davanın anlatılması, sanık hazır ise, onun gösterilmesi, düzen
leyici bir kuraldır, ihlâl edilmesi kanun yolu nedeni olmaz. 

Maddenin ikinci fıkrasında, tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve adı geçenin 
bilgilerinin dayandığı durumları gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca sorular da yönel-
tilebilir. Maddenin amacı gerçeği bulmak, ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle yetkililer bu amaç doğ
rultusundaki soruları, elbette ki, yöneltebileceklerdir. 

Madde 62. - Maddede tanıklıktan ve yeminden çekinmenin yaptırımları ve uygulama koşulları 
yer almıştır. Ceza muhakemesi faaliyeti süreklilik arz ettiğinden ve en kısa sürede bitirilmesi de 
gerektiğinden tanığın gelmemesi, bu iki hedefe ulaşılmasını engelleyecektir. Bu nedenle, gelmeyen 
tanığa, o celsenin giderlerinin yüklenmesi âdil ve etkili bir yaptırımdır. Mazeretsiz gelmemenin 
büyük ölçüde önünün alınması böylece söz konusu olabilecektir. 

Tanımlardaki düzenleme doğrultusunda "hapis yolu ile tazyik" yerine "disiplin hapsi" kelimesi 
kullanılmıştır. 

Beyanda bulunmaktan veya yeminden kaçınan tanığın, üç ayı geçmemek ve herhalde dava hak
kında hüküm verilinceye kadar disiplin hapsine konacağı maddede belirtilmiştir. Disiplin hapsi için 
2 nci maddenin gerekçesine bakılmalıdır. Süre kabahatlere ilişkin davalarda en çok bir aydır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 34 — 

Maddenin üçüncü fıkrasında açıklandığı üzere disiplin hapsi aynı işte yeniden verilse bile tümü 
için cürümlerde üç, kabahatlerde bir ayı aşamaz. 

Disiplin hapsine karşı itiraz yolu açıktır. 

Madde 63. - Maddede tanığa verdiği hizmet dolayısıyla ödenecek tazminat ve giderler düzen
lenmiştir. Tazminatın belirlenmesinde mahrum kalınan kâr, zorunlu yol masrafları, beslenme gider
leri, duruşmaya gelmek için olağandışı giderler göz önünde tutulmakla beraber esas, Adalet Bakan
lığınca hazırlanan tarifedir. 

Tanık görevini yerine getirebilmek için seyahat etmek durumunda kalmış ise yol giderleri ile 
ikamet giderleri de karşılanacaktır. 

1412 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde de davet olunan tanığın "...tarifeye göre kaybettiği 
vakit ile mütenasip bir tazminat istihsaline hakkı vardır..." hükmü yer almış, ancak sözü edilen 
tarifenin hangi merci tarafından hazırlanacağı ve ne kadar süre için geçerli olacağı belirtilmemiştir. 
Maddede yapılan düzenleme ile sözü edilen tarifenin Adalet Bakanlığınca her yıl için hazırlanacağı 
vurgulanmak suretiyle belirsizlik giderilmiştir. 

Diğer yandan ceza yargılamasında tanıklığın önemi dikkate alınarak bu görevin herhangi bir 
parasal kaygı duyulmaksızın yapılmasını sağlamak için tanığa ödenecek tazminat ve giderlerin her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hususuna ikinci fıkrada yer verilmiştir. 

Madde 64. - Bu madde ile başlayan hükümler bilirkişilik konusunda 1412 sayılı Kanuna göre 
çok önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. Bunlara aşağıda yer alan madde gerekçelerinde 
değinilecektir. 

Bu madde, genel bir hüküm getirmekte ve esas olarak bilirkişilikte Birinci Kitabın Üçüncü Kıs
mının İkinci Bölümünde yer alan hükümlerin uygulanacağını, ancak bu hükümlere aykırı olmayan 
tanıklığa ilişkin Birinci Bölümde yer alan hükümlerin de uygulanacağını açıklamaktadır; söz gelimi 
tanıkların çağırılması hakkındaki hükümler bilirkişiler hakkında da uygulanacaktır. Tasarı bazı hâl
lerde ise, 73 ve 74 üncü maddelerde olduğu gibi, doğrudan doğruya ve madde numarası açıklayarak 
tanıklık hakkındaki hükümlere yollama yapmaktadır. 

Bilirkişiliğin kendisi bir delil olmamakla birlikte, bilirkişi incelemesi sonucu elde edilen delil, 
iz, eser ve emare delildir. Başka bir deyişle bilirkişilik, delillere ulaşmak için bir araçtır. Bu husus
lar göz önüne alınarak bilirkişi incelemesi ile ilgili hükümler bu Bölümde düzenlenmiştir. 

Madde 65. - Madde, ilke olarak bilirkişinin ne gibi hâllerde atanabileceğini göstermektedir. 
Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel (yani herkese ortak toplumsal kültür verileri) ve hukukî bil
gilerle çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi atanamayacak ve dinlenemeyecektir. Böylece, uy
gulamada bazen görüldüğü üzere, örneğin "fiilin hangi suçu oluşturduğunu" belirlemek amacı ile 
bilirkişi atanması söz konusu olamayacaktır. 

Madde bu hususu açıklamakla yetinmemiş ve fakat ayrıca bilirkişi oy ve görüşünün hangi hâl
lerde alınabileceğini de açıklamıştır: Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hâllerde re|sen, 
Cumhuriyet savcısının, tarafların veya avukatlarının istemi üzerine bilirkişi atanabilecektir. Açık
lanmalıdır ki, bu ölçü çerçevesinde bugün bilirkişiye başvurulması gerekli konular çok geniştir ve 
genişlemektedir: Psikiyatri ve adlî tıp bilgileri, ceset üzerinde incelemeler, parmak izleri ve benzeri 
metodlar, toksikoloji, bilimsel polis, silâhlar, daktilolar, biyoloji, kimya, muhasebe, mimarî, 
mekanik, trafik, arkeoloji, yabancı dil, Türkiye'de eski harfler. 
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Maddeye göre bilirkişiyi atamak yetkisi soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısına, kovuştur
ma evresinde ise hâkim veya mahkemeye aittir. Bilirkişinin sayısının belirlenmesi de hâkim, mah
keme veya Cumhuriyet savcısının takdirine bırakılmıştır. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin is
temin reddinde de aynı usul uygulanacaktır. 

1412 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre Cumhuriyet savcısının bilirkişi atama yetkisinin, 
hâkim ile aynı düzeye getirilmesinin nedeni, soruşturmanın noksansız yapılmasını sağlamaktır. 

Madde ile güdülen amaç (maddenin "ratio legis"i) bilirkişiyi gerçek rolüne döndürmek ve bilir
kişi adaleti olarak adlandırılan uygulamalara son vermektir. 

Madde 66. - Madde, esas itibarıyla bilirkişi olarak kimlerin atanabileceklerini göstermektedir. 
Aslında bilirkişi bir sanat adamı, bir uzmandır. 65 inci madde ne gibi hâllerde bilirkişi atanacağını 
gösterirken dolayısıyla bilirkişinin niteliğini de göstermiştir: Bilirkişi özel bir bilgiye veya teknik 
bilgiye sahip bulunan bir kişi ve genellikle bir teknisyendir. Ancak teknisyen olmak bilirkişinin 
tanımı için yeterli değildir. Zira bilirkişi yalnız bir saptama değil aynı zamanda bir takdirde 
bulunacak, bir değerlendirme de yapacaktır. Bu itibarla bilirkişinin bilgi ve teknik alanında belirli 
bir deney sahibi olmuş kişilerden seçilmesi ve bu bakımdan adlî otoritenin, bir tür tasvibini (ag-
rement) elde etmiş bulunması gerekir. İşte bu nedenle madde birinci fıkrasında her yıl il adlî yargı 
adalet komisyonlarınca bir liste hazırlanmasını ve yukarıda belirtilen niteliklere sahip bilirkişilere 
bu listede yer verilmesini uygun görmüştür. Madde listelerin meydana getirilmesi ve listelerde yer 
verilenlerin, listelerden çıkarılmaları hususundaki esas ve usullerin, Adalet Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenmesini uygun görmüştür. Bilirkişiler ilke olarak bu listelerde 
yer alan kişiler arasından seçileceklerdir: Listelerde gerçek ve tüzel kişilere yer verilecektir. Üçün
cü fıkrada bilirkişi olarak bir tüzel kişi seçildiğinde (Örneğin bir araştırma veya muhasebe şirketi 
gibi) incelemeyi yapacak kişi veya kişilerin isimleri atayan mercie bildirilecek ve bunlar yargı mer
ciinin onayından sonra işlerine başlayacaklardır; onaylanmadıklarında ise istem olursa yeniden isim 
bildirebileceklerdir. Böylece madde, çok yerinde olarak bilirkişilerin, önceden bir elemeden 
geçirilerek atanmalarına olanak sağlamış bulunmaktadır; bu suretle bilirkişilik kurumuna disiplin 
sağlanması ile kalınmayacak ayrıca bilirkişinin hâkim gibi görev yapması da önlenmiş olacaktır. 

Sistem esasta böylece işleyecektir; ancak, işin özelliği gereği listeye dahil olmayanlar arasın
dan da bilirkişi atanması gerekebilir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere de maddenin ikinci fıkrasında, is
tisnaî olarak ve gerekçesi de gösterilmek suretiyle, listelere girmeyenler arasından da bilirkişi 
seçilebilmesi olanağı tanınmıştır. Diğer yandan kanunların özel olarak görevlendirdiği resmî bilir
kişiler varsa bunlar öncelikle atanacaklardır. Ancak yetkili merci sunulan görüş veya oydan tatmin 
olmazsa listeden ve liste dışından yeni bilirkişi atayabilecektir. 

Maddenin beşinci ve izleyen fıkralarında bilirkişilerin yemin şekli, ne suretle yemin edecek
leri, yemini saptayan tutanağın nasıl düzenleneceği gösterilmiştir. 

Cumhuriyet savcısı ve hâkimler, yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil 
ve fakat diğer illerde oluşturulmuş listelerden de bilirkişi seçebilirler. 

Madde 67. - Numara verilmiş altı fıkra ve fıkralar içerisinde yer alan paragraflardan oluşan bu 
madde bilirkişilikle ilgili önemli sorunlara çözüm yolları getirmektedir. Bu çözüm yolları aşağıda 
fıkra sıralamasında gösterilmiştir. 
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1. Bilirkişi incelemesine ilişkin karar: (1) numaralı fıkrada yer alan hükme göre karar iki 
hususu içerecektir: 

a) İnceleme konusu belirtilecek ve bu konu teknik nitelikte veya özel bilgilerle çözülebilecek 
nitelikte olacaktır. Bunlar dışındaki sorunlar için bilirkişi incelemesi kararı verilemeyecektir. 

b) Bilirkişinin görevini yerine getireceği süre belirtilecektir yani bilirkişiye belirli bir süre 
verilecektir. Özel nedenler zorunlu kılmadıkça bilirkişi görevini bu süre içinde bitirmekle yüküm
lüdür. (2) numaralı fıkrada da belirtildiği üzere bu bilirkişi hemen değiştirilebilir. Ancak yetkili mer
ci özel nedenleri kabul ettiğinde ve bilirkişinin de istemi varsa, süre bütün bu hususlan belirten 
gerekçeli bir kararla en çok üç ay daha uzatılabilir. 

2. Bilirkişinin süresi içinde görevini bitirememesi hâli: Bilirkişi, belirlenen süre içinde 
raporunu vermemiş ve süre de uzatılmamış ise yine de merciine bir rapor vermek ve bunda o ana 
kadar giriştiği işlemleri açıklamak ve görevi nedeniyle kendisine teslim edilmiş olan eşya ve bel
geleri derhâl geri vermekle yükümlüdür. Bu bilirkişi, bilirkişiler listesinden çıkanlabilir. Fıkrada 
görevlerini zamanında yerine getirmemiş bulunan bilirkişinin bu yüzden uğranılan zararları tazmine 
mahkûm edilip edilmemeleri, kendilerini atayan merciin takdirine bırakılmıştır. 

3. Bilirkişinin görevini yerine getirmesi biçimi: Birinci olarak görevin, atayan merci ile ilişki 
kurularak yerine getirilmesi, örneğin bazı konularda hâkim veya Cumhuriyet savcısından ek bilgi 
istenebilmesi esastır. İkinci olarak bilirkişi gerektiğinde incelemelerinin gelişmeleri hakkında mer
ciine bilgi verecektir; böylece bilirkişinin görevini ihmal etmesi önlenmek istenilmektedir. Bilirkişi 
yararlı gördüğü tedbirlerin alınmasını da merciden isteyebilecektir. 

4. Bilirkişinin bazı kimselerle teması: Bilirkişi görevin yerine getirilmesi gerektiriyorsa şüpheli 
veya sanığın bilgisine başvurabileceği gibi (aşağıda 5 numaraya bakınız) aynı maksatla sanık dışın
daki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişinin, uzmanlığına girmeyen bir hususta aydınlan
ma gereksinimi duyduğu hâllerde, hâkime veya mahkemeye veya Cumhuriyet savcısına başvurması 
ve gereksinimi bildirmesi hâlinde adı geçenlerin, nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle 
bir araya gelmelerine izin vermeleri (4) numaralı fıkrada öngörülmüştür. Böylece çağırılan kişiler de 
yemin edecekler ve rapor vereceklerdir. Bu rapor bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir kısmı 
sayılacaktır. Cumhuriyet savcısı ve taraflar da hâkimden aynı nitelikteki istemde bulunabileceklerdir. 

5. Bilirkişinin şüpheli veya sanığa soru yöneltmesi: Bilirkişinin şüpheli veya sanığa soru 
yöneltmesi mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısının iznine bağlıdır. Adı geçenler 
bu hususta gerekçeli bir karar ile izin vereceklerdir. İzin verilmezse sorular mahkeme başkanı, 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile yani onlar tarafından yöneltilir. 

Cumhuriyet savcısı veya taraflar, bilirkişiye sorularını hâkim aracılığı ile sorarlar; ancak hâkim 
adı geçenlere doğrudan soru yöneltmek yetkisini verebilir. Ancak hekim bilirkişiler muayene yapar
ken, zorunlu saydıkları soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukat bulunmadan da doğrudan 
şüpheli veya sanığa yöneltebilirler. 

6. Bilirkişiye eşyanın veya belgelerin verilmesi: Bilirkişilere, incelemek üzere şeyler mühür al
tında verilmeden önce sayım yapılır ve bir liste meydana getirilir. Bütün bu hususlar tutanağa bağ
lanır; mühürlerin açılması ve yeniden konulması yine bir tutanağa bağlanır ve bir liste düzenlenir. 
Bu ikinci liste ve tutanak bilirkişilerce düzenlenecektir. 

Madde 68. - Madde, bilirkişinin düzenleyeceği raporun yazılış biçimini, merciine verilmesini, 
rapor hakkındaki itirazları, yeni bilirkişi atanması konularını düzenlemektedir. 
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Rapor, bilirkişilerin yaptıkları işlemleri, vardıkları sonuçlan içerecek, incelemelerin bizzat 
bilirkişilerce yapıldığını ifade edecektir. Birden çok bilirkişi atanmış ve değişik görüşler yansıtılmış 
ise bu görüşler, ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşler varsa bunlar da gerekçeleri ile birlikte rapora 
geçirilecektir. Sonra rapor ve mühür altındaki şeyler kaleme verilecek ve bu hususu belirten bir 
tutanağa bağlanacaktır. 

Rapor örnekleri duruşma aşamasında Cumhuriyet savcısına, taraflara ve avukatlara 
verilebileceği gibi adı geçenlere iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderilebilecektir. 

Bu işlem yerine getirilmekle beraber Cumhuriyet savcısı ve taraflara itirazlarını veya yeni bir 
bilirkişi incelemesi isteyip istemediklerini bildirmek üzere bir süre verilecek, bunu hâkim veya 
mahkeme belirleyecektir. 

Mahkeme veya hâkim bu istemleri inceleyecek ve reddi hâlinde üç gün içinde gerekçeli bir 
karar verecektir. 

Madde 69. - Kovuşturma evresinin, hemen hemen bütün mukayeseli mevzuatta ortak olan 
özellikleri sözlülük, tartışmalılık, işi bir duruşmada bitirmedir. Bunlardan sözlülük (şifahilik) esas
tır ve başta gelir. Bu esas çerçevesinde bilirkişilerin duruşmada açıklama yapmak üzere çağırılması, 
bu madde ile öngörülmüş ve düzenlenmiştir. 

Bilirkişilerin duruşma aşamasında raporlarını verdikten sonra hazır bulunmaları zorunluğu 
yoktur. Ancak mahkeme re'sen veya Cumhuriyet savcısının veya tarafların veya avukatların istemi 
üzerine adı geçenleri, açıklamalarda bulunmak üzere çağırabilir. Bu hâlde not ve raporlarına 
bakarak cevap verebilecek olan bilirkişilere, görevleri kapsamındaki bütün sorular yöneltilebilir. 

Bilirkişi açıklaması ile tanık olarak veya bilgi edinilmesi için dinlenen kişilerin beyanları 
arasında çelişki ortaya çıkarsa, mahkeme gerekçeli bir kararla duruşmanın devamına veya işin ileri 
bir tarihe bırakılmasına karar verebilir. 

Madde 70. - Madde, bilirkişinin reddini düzenlemektedir. Ret nedenleri, hâkimler bakımından 
söz konusu olanların aynıdır. Bu hususta 23 üncü ve izleyen maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde ikinci fıkrasında tanıklığın bilirkişi olarak atanmaya engel olmadığını belirtmiş ve ret 
hakkına sahip bulunanları göstermiştir. 

Üçüncü fıkrada ret istemini inceleyecek merciler soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı 
ayrı gösterilmiştir. 

1412 sayılı Kanunda geçen ve reddi isteyenin nedenleri "ispat" etmesine ilişkin ifade yerine 
"inandırıcı bir şekilde açıklama" ibaresine yer verildiğinden ayrıca, "yemin delil olmaz" hükmü uy
gun görülmemiştir. 

Madde 71. - Maddede, belirtilen kişi ve kurumların bilirkişilik görevini kabul etmek zorun-
luğunda olduğu açıklanmaktadır. Bunlar; resmen bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve il adalet 
komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan gerçek ve tüzel kişiler, incelemenin yapılması 
için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler ile inceleme için gerekli mesleği yapmaya 
resmen yetkili olanlardır. 

Madde 72. - Belli bir muayeneyi veya incelemeyi yaparken değişme ve gelişmelere tanıklık 
yapan kişi tanık gibidir. Bu çeşit bilirkişiye "tanık bilirkişi" denilir. Geçmişte gerçekleşmiş olan bir 
olay veya durumu, sahip olduğu özel bilgi ile açıklayıp raporunu yazan bilirkişi, bu olayın adeta 
tanığı olmaktadır. Bu gibi hâllerde hem uzmanlık derecesindeki bilgi nedeniyle bilirkişi, hem de 
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belli olay veya durumlara ait bilgisi nedeniyle tanığı olduğu için bilirkişiye ayrı bir statü verilmesi 
gerekli sayılmıştır. Talât Paşa'nın öldürülmesi ile ilgili olarak yıllar sonraki bir davada dinlenen 
bilirkişi bunun tipik örneğidir. 

Yukarıda açıklandığı üzere bilirkişi saptama ve değerlendirme yapan kişidir; burada ise yapılan 
iş adeta tarihe tanıklık yapmak gibidir. Bu nedenle söz konusu kişiler hakkında tanıklığa ait hüküm
lerin uygulanmasını madde kabul etmiştir. 

Madde 73. - Madde, bilirkişilikten çekinme bakımından üç grup neden belirlemektedir: 
1. Tanıklıktan çekinmeyi gerektiren nedenler, bilirkişiler için de geçerlidir. 
2. Ancak bilirkişi geçerli diğer nedenlerle de, söz gelimi ideolojik yapısı veya sanığa karşı duy

duğu şefkat derecesi gibi nedenlerle de çekinebilir. 
3. Memur veya diğer kamu görevlileri de, mensup bulundukları dairece bilirkişiliklerinin 

memuriyetin yarar ve gereklerine zarar vereceği bildirildiğinde, bilirkişi olarak dinlenemezler. 
Madde 74. - Madde usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya yemin etmekten veya görüş bil

dirmekten çekinen bilirkişiler hakkında, tanıklar hakkında uygulanan zorlama tedbirlerinin uy
gulanmasını kabul etmiştir. Bilirkişilikten çekinildiğinde ve çekinme mercii tarafından kabul edil
diğinde, elbette ki, bu hüküm uygulanmayacaktır. 

Madde 75. - Ceza yargılamasında, kriminoloji ve teknolojideki gelişmelerden yararlanılması 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu durumda teknik bilirkişinin önemi ve vazgeçilmezliği bir defa 
daha ortaya çıkmaktadır. Maddede sağlıklı bir yargılama ve doğru bir hüküm tesisi için çaba gös
teren ehliyetli kişilere bu görevlerinin karşılığı olarak yapılacak ödemeler düzenlenmektedir. 

Madde 76. - Madde, para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler 
üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, gerektiğinde bu şeylerin, asıllarını tedavüle çıkaran makam
lara incelettirilmesini öngörmektedir. Madde, ayrıca bu makamların hangi hususlarda görüş bil
direceklerini de belirtmektedir: Taklit veya sahteciliğin neden ibaret bulunduğu ve ne suretle ger
çekleştirildiği ve eserlerinin neden ibaret bulunduğu görüşte yer alacaktır. 

Yabancı devletlerin paraları ve değerlerinin her türü için de yetkili Türk makamlarının görüş
leri mutlaka alınacaktır. 

Madde 77. - 1412 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında "tedavi ve muhafazaya 
hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması bakımından yapılan in
celemede" ibaresine yer verilmiştir. Tasarının bu maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
Tasarısı ile Türk Ceza Kanunu arasında uyum sağlanmıştır. 

İkinci fıkrasında, "Birinci fıkra hükmü, ancak şüpheli veya sanığın fiili işlediği yolunda kuv
vetli şüpheler varsa uygulanabilir" hükmü yer almaktadır. Böylece, Anayasanın 19 uncu maddesin
de belirtilen gözlem altına alma gibi kişi hürriyeti ve güvenliğini ve Anayasanın 17 nci maddesin
de belirtilen kişi dokunulmazlığını çok yakından ilgilendiren ağır bir işlemin ancak kuvvetli şüp
helerin bulunması hâlinde söz konusu olabilmesi uygun sayılmıştır ve ayrıca çağdaş ceza 
muhakemesinin evrensel ilkelerinden biri olan orantılılık ilkesine de gereken önem verilmiştir. 

Üçüncü fıkra, şüpheli veya sanık hakkında alınacak bu tedbirin kişi haklarını, adeta tutuklama 
gibi ihlâl edici nitelikte bulunması nedeniyle, bu hâlde zorunlu avukat atanması esasını getirmiştir. 

Dördüncü fıkra, gözlem altında bulundurmayı belirli sürelerle kısıtlamış bulunmaktadır. Bu 
kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilecek ve itiraz kararın yerine getirilmesini durduracaktır. 
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Fiili işlediği zaman şuur ve hareket serbestliği yerinde olan sanığın, sonradan bilincini veya 
hareket serbestliğini tamamen kaldıracak veya önemli derecede azaltacak surette aklî maluliyet hâli 
ortaya çıkarsa, hakkında kovuşturma yapılamıyacağından, bu madde hükmü gereğince işlem yapıl
ması ve sonucuna göre yargılamanın durması kararının verilmesi gerekir. 

Madde 78. - Beden muayenesi, 1412 sayılı Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenmiş değildir; 
1412 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemenin, gerek maddî gerçeğe 
ulaşılması ve gerek şüpheli ve sanığın insan hakları açısından yeterli olmadığı açıktır. Tasarı bu 
konuyu geniş şekilde düzenlemeyi uygun görmüştür. 

Karşılaştırmalı hukukta bedenden parça alınması hususunda değişik düzenlemeler vardır: İn
giltere'de ilgilinin rızası olmadıkça parça alınamaz; ancak geçerli bir neden olmadığı hâlde rıza 
açıklanmaması durumunda hâkim, sanığa karşı bir suçluluk emaresi çıkarabilir. İtalya'da ise parça 
alma hem yasaktır ve hem de rıza olmaması hâlinde hâkim bundan sonuç çıkaramaz. Almanya'da 
ise ilgilinin rızası olmadan bedenden parça ve kısım alınabilir. Bu işlem hâkim, savcı ve gecik
mesinde sakınca bulunan hâllerde polis tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak ön koşul kişinin sağ
lığının bir riskle karşılaşmaması ve işin ağır bir tıbbî müdahaleyi gerektirmemesidir; 15/6/2000 
tarihli olup, Fransız Ceza Usul Kanununun 142 nci maddesinde ve diğer bir kısım kanunlarda 
değişiklik yapan Kanun bu konuda şu hükmü getirmiştir: "Gözaltına alınmış bir kimse üzerinde 
dahili bedensel tahkik işlemlerine girişmek için bir hekime başvurmak zorunludur. Bu tür bir iş
leme, araştırma bakımından zorunlu olduğu hâllerde başvurulabilir". 

Tasarı, Alman sistemine yakın ve fakat ona göre daha güvenceli bir usulü kabul etmiştir: Birin
ci olarak delil elde etmek, bazı vakıaları ve olayları, örneğin yaralan, iz ve eserleri belirlemek 
amacıyla muayene yapılabilecek, beden boşlukları incelenebilecektir. 

İkinci olarak bedenden kan, cinsel salgı, saç, vücut kılları, tırnak, tükürük, nefes, deri dökün
tüsü, gaita, sümük, balgam gibi örneklerin alınması mümkün olacaktır. Bu yolla örneğin gen tek
nolojisi ceza muhakemesinin hizmetine sokulmuş olacaktır. 

Üçüncü olarak işlemin ilgilinin sağlığını tehlikeye düşürmemesi temel ön koşuldur. Bu itibar
la muayene veya parça almak maksadıyla, hiçbir suretle, cerrahî müdahalede bulunulamaz. Cerrahî 
müdahalenin ne olduğunu, sağlıkla ilgili mevzuat belirtmektedir. 

Dördüncü olarak bu işleme ultima ratio olarak yani başka suretle delil elde etme olasılığı 
bulunmayan hâllerde başvurulabilecektir. 

Beşinci olarak işleme, mutlaka şüpheli veya sanığın avukatının dinlenmesinden sonra hâkim 
tarafından karar verilebilecektir. Cumhuriyet savcısı veya mağdur bu hususta istemde 
bulunabileceklerdir. 

Altıncı olarak gerekli işlemler hâkimin görevlendireceği bir hekim veya diğer bir görevli 
tarafından yapılacaktır. 

Yedinci olarak alınan örneklerin, kişilik haklarının korunması için olayla ilgisi bulunmayan 
başka yargılamalarda kullanılması mümkün olmayacaktır. 

Bu maksatla alınan kararlara karşı itiraz edilebileceği maddenin son fıkrasında hüküm altına 
alınmıştır. 

Madde 79. - Maddî gerçeğin araştırılması bakımından şüpheli veya sanıktan başka kişilerin de 
beden muayenesi gerekli olabilir. Örneğin, mağdur üzerinde yapılacak olan incelemeler, iddia ve 
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savunma açısından önemli bulguları ortaya koyabilir. Bu nedenle maddede, 78 inci maddede yer 
alan usulün şüpheli veya sanık dışındaki kişiler bakımından da uygulanabilmesi öngörülmüştür. An
cak bu gibi hâllerde 78 inci maddenin saptadığı bütün koşullara uyulacaktır. Beden muayenesinin 
veya bedenden kısım alınmasının amacı suça ait delil, iz, eser ve emarelerin bulunup bulunmadığını 
saptamak veya irsiyeti belirlemek olacaktır. 

Tanıklıktan çekinme haklarına sahip olanlar beden muayenesini yaptırmayı veya bedenden par
ça alınmasını kabul etmeyebilirler. Bu durumda bulunan çocuk veya akıl hastaları hakkında çekin
me hakkım bunlar yerine yasal temsilcileri kullanırlar. Ancak yasal temsilci de şüpheli veya sanık 
ise çekinme hakkı konusunda kararı hâkim verecektir. Yasal temsilci değiştiğinde veya davanın ileri 
aşamalarında şüpheli veya sanık sıfatı kalktığında, evvelce elde edilmiş delil, iz, eser ve emareler, 
adı geçenin rızası olmadığında kullanılamayacaktır. 

Bu maddenin uygulanması yönünden diğer önemli bir koşul bedenden alınan örneklerin ancak 
olayın yargılanmasında veya bununla bağlantılı yargılamalarda kullanılmasıdır. Kullanılmasına 
gerek kalmayan örnekler, derhal yok edilecektir. 

Madde, bu madde gereğince alınacak kararlara itiraz edilebileceğini saptamıştır. 
Madde 80. - Madde, kadının muayenesine ilişkin olup, genel ahlâk anlayışına uygun bir düzen

leme getirmiştir. 

Madde 81 . - Maddede moleküler genetik incelemelerin esasları belirlenmektedir. Bu madde ve 
82 nci maddedeki düzenlemeler, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 81a ilâ 81 f parag
raflarına paralel bir niteliktedir. Çoğu kez soybağı veya ele geçirilen materyalin şüpheliye, sanığa 
veya mağdura ait olup olmadığı konusunda duyulan kuşkular, moleküler genetik incelemeler yapıl
maksızın giderilememektedir. Bu nedenle maddede moleküler genetik incelemelerin esasları ve 
sınırları düzenlenmektedir. 

Madde 82. - Madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar 
verebilecek, yazılı kararda incelemeyi yapacak bilirkişi de gösterilecektir. Maddede, bilirkişi olarak 
görevlendirilecek kişilerin nitelikleri, yasak genetik incelemelerin yapılmaması ve elde edilecek bil
gilerin dışarıya sızmaması için alınması gerekli tedbirlerle ilgili hükümler konulmaktadır. 

Madde 83. - Madde, fizik kimliğin saptanmasına ilişkin esasları ve saptanacak hususları gös
termektedir. 

Fizik kimliğin saptanması esasta soruşturma evresinde yapılması gereken alışılagelmiş bir kol
luk işlemidir ve şüpheliler ile sanıkların soruşturma ve kovuşturma makamlarınca tanınmasını 
amaçlamaktadır. Kişiler hakkındaki belirli bilgiler, esasta özel hayata ilişkin bulunduğundan ve 
hukukun koruması altında kaldığından bu husustaki bilgi ve bulguların ancak belirli ağırlığı olan 
suçlar bakımından saptanması ve kovuşturmaya yer olmadığına veya beraate karar verildiğinde 
kayıtların dosyadan çıkarılıp yok edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 84. - 78 ilâ 83 üncü maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve usul
lerin, Adalet Bakanlığınca Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzen
leneceği belirtilmektedir. 

Madde 85. - Madde, yargılamanın amacına erişmek için olay ve durumun oluş nedenlerini an
layabilmek üzere yerinde inceleme yapmak hususunu düzenlemektedir. Bu amaçla yapılacak in
celemeye muhakeme hukukunda keşif denilmektedir. Keşif, delil içeriğinin öğrenilmesine, toplan-
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mış delillerin değerlendirilmesine yaradığı gibi, icra edildiği yerde var olan durum ile olayın özel
liğine göre varlığı umulup da bulunamayan eserlerin ve izlerin yokluğunu saptama bakımından da 
önemlidir. 

Hâkim tarafından ve alınan bir karara dayanılarak icra edilen keşif, olay yerinde, olay saati ve 
meteorolojik koşullara uygun biçimde yapıldığında amaca daha uygun olur. Diğer muhakeme iş
lemlerinde olduğu gibi keşif, naip hâkim ya da istinabe olunan mahkeme ile gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilecektir. 

Keşfin, hâkim tarafından yapılması gereği, vicdanî delil sisteminde hâkimin, ispat araçları ile 
doğrudan teması ve duruşmadan edineceği kanaate göre karar vermesi ilkesi bakımından önemli ol
duğu kadar, davanın sonucuna etkili bir durum saptamasının, tarafların hazır bulunabileceği yar
gılama aşamasında yapılması açısından da yararlı olup "adil yargılama" ilkesi ile doğrudan iliş
kilidir. Bu konuda 86 ncı maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 86. - Madde, keşifte, tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde hazır bulunabilecek kişileri 
göstermektedir. 

Yargılamanın yüzyüzelik (vicahîlik) yani sözlülük ilkesi, iddia ve savunma dengesinin korun
masının gerektirdiği ölçüde, sanığın yargılama faaliyetlerine katılmasını gerektirir. Tanıkların din
lenilmesinde sanığın, tanık beyanlarını tartışıp çürütmek, onlara gerekli soruları gerekli zamanda 
yöneltmek hakkı adil yargılama bağlamında ne kadar önemli ise, davanın, sonucuna etki 
yapabilecek nitelikteki keşif işlemlerinde de sanığın hazır bulunup, bu yargılama faaliyetlerine 
katılması da aynı açıdan gereklidir. Bu nedenlerle keşfin, ilke olarak hâkim tarafından yapılması 
yararlı sayılmıştır. 

Bir olayın soruşturmasında incelemenin hemen yapılmasının zorunlu olduğu, diğer bir deyişle 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından da keşif yapılabilecektir. 
Kolluğun veya Cumhuriyet savcısının, delil olabilecek şeyleri arayıp bulmak için yaptığı araştırma 
ve bu husustaki saptamalar ile "keşif işlemini birbirine katıştırmamak gerekir. Cumhuriyet savcısı 
belirtilen şekildeki saptamayla yetinmeyip, gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle keşfin 
hemen yapılmasını gerekli gördüğü hâllerde, bunun hâkim tarafından yapılması gereken bir yar
gılama işlemi olduğunu dikkate alarak, duruşmada hazır bulunabilecek kişileri, kendisinin yaptığı 
keşif işleminde de hazır bulundurmalıdır. Böylece kendisine suç isnat edilen de keşif mahallînde 
bulunup inceleme işlemlerine katılmış ve duruşmada da incelenecek bu belgeye karşı itirazlarını 
yapabilecek bir durumda olacağından savunma hakkı kısıtlanmamış olacaktır. Bu konuda 85 inci 
maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde birinci fıkrasında, keşifte şüpheli, sanık, mağdur ve avukatlarının hazır bulunabilecek
lerini, ikinci fıkrada ise tanık veya bilirkişinin dinlenmelerinde hangi hâllerde adı geçenlerin hazır 
bulunabileceklerini göstermektedir. 

Üçüncü fıkrada ise, şüpheli veya sanığın hazır bulunmasının men olunabileceği bir hâl yer al
maktadır: Adı geçenlerin hazır bulunmaları, tanığın gerçeğe uygun beyanını engelleyebilecekse, ör
neğin tanık, sanığın etkisi altında kalıyorsa, tanığın dinlenmesinde sanığın hazır bulunmamasına 
karar verilebilir. 

Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında, hazır bulunma hakkına sahip olanların ne şekilde 
haberdar edileceklerine, işin başka güne bırakılmasını isteyemeyeceklerine, tutukluların ancak mah
keme binası içerisindeki işlerde hazır bulunabileceklerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ancak 
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beşinci fıkranın ikinci cümlesi, zorunlu sayılan hâllerde, tutuklu, şüpheli veya sanığın, hâkim kararı 
ile mahkeme binası dışında da yapılacak işlemlerde hazır bulunmasına karar verilebilmesine de 
olanak sağlamıştır. Bu gibi hâllerde, hâkim tarafından re'sen karar verilmediğinde, kolluğun istemi 
üzerine Cumhuriyet savcısı, tutuklama kararını vermiş olan hâkimden bu hususta karar vermesini 
isteyebilecektir. 

Madde 87. - Madde ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayeneyi düzenlemektedir. 88 inci 
maddede de otopsi düzenlenmiştir. Keşif ve bilirkişiliğe ilişkin genel hükümler varken bu iki 
konunun ayrıca ele alınmasının nedeni, ceset iyi muayene edilmezse çürüyeceğinden ve otopsi iyi 
yapılmadığında ceset dağılacak ve deliller de kaybolacağından, bu işlemlerin iyi ve doğru bir tarz
da yapılmasını sağlamak üzere konuyu ayrıca düzenleme gereğidir. 

Her şeyden önce ölünün kimliği saptanacaktır. Bu amaçla her şey yapılabilecek ve özellikle, 
ölen kişiyi tanıyanlara ceset gösterilecek veya bilgilerine başvurulacaktır. Şüpheli veya sanığa da 
ölü gösterilecektir. Maddede sayılı hususlar dışında da, soruşturmayı yapan, gerekli gördüğü yerler
den bilgi toplayabilecektir. 

Ölünün kimliği saptandıktan sonra, adlî muayenesi yapılacaktır. Bu muayenede, tıbbî belirtiler, 
ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm bulgular saptanacaktır. Adlî muayene, sırf olayı 
saptamak ve delil, iz, eser ve emare bulmak amacı ile yapılan işlemdir. 

Cesedin adlî muayenesi esasta zorunludur ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine buna 
hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde buna Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilir ve 
bir hekim görevlendirilerek, hâkim veya Cumhuriyet savcısının huzuru ile işlem gerçekleştirilir. 
Ancak ölüm nedeni açık ise veya delil, iz, eser ve emarelerin elde edilmesi için hekime gereksinim 
yoksa, hekim görevlendirilmesinden vazgeçilebilir ve saptamaları hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
kendisi yapar. 

Madde 88. - 87 nci maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi, keşif ve bilirkişiliğe ilişkin 
genel hükümler varken önemi nedeniyle otopsi ayrıca düzenlenmiştir. 

Maddenin kapsadığı esaslar şunlardır: 
1. Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnının açılması 

suretiyle yapılan tıbbî bir müdahaledir. İlke olarak birisi adlî tabip diğeri patoloji uzmanı veya diğer 
dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Avukat tarafından 
getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir; böylece "adil yargılanma hakkı" güçlendirilmektedir ve 
ayrıca soruşturmada, sağlam delillerin elde edilmesi, davanın bir duruşmada bitirilmesi için gerekli 
olduğundan, avukatın bu evrede belli delillerin saptanmasında katkıda bulunması sağlanmaktadır. 

Kural böyle olmakla beraber, ülkemizin bazı bölgelerindeki koşullar göz önüne alınarak, 
zorunluk bulunduğunda işlemin bir hekim tarafından yapılabilmesi de kabul edilmiştir. 

Ölümünden önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan hekime otopsi yapma görevi 
verilemeyeceği, ancak adı geçenin otopsi sırasında hazır bulundurularak hastalığın seyri hakkında 
bilgi vermesinin istenebileceği kabul edilmiştir. 

2. Otopsi Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkimin, gecikmesinde sakınca bulunan hâller
de Cumhuriyet savcısının huzurunda yapılacaktır. 

3. Gömülmüş bir cesedin çıkarılıp muayenesi ve ceset üzerinde otopsi yapılması için gerekli 
karar hâkim tarafından verilecektir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan bir hâl varsa Cumhuriyet 
savcısı tarafından da bu hususta karar verilebilecektir. 
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4. Mezardan cesedin çıkarılması kararı ilke olarak ölünün bir yakınına hemen bildirilecektir; 
ancak bildirme, araştırmanın amacını tehlikeye düşürecekse, örneğin cesedin yok edilmesi olasılığı 
varsa veya yakınına ulaşılması zor ise, gerçekleştirilmeyecektir. 

5. Maddede belirtilen işlemler yapılırken olanaklar ölçüsünde cesedin fotoğrafı da alınacaktır. 

Madde 89. - Madde, yeni doğanın adlî muayenesi ve otopsisi hakkında özel hüküm getirmek
te ve araştırılacak hususları belirtmektedir: Bunlar, yeni doğanın yaşayıp yaşamadığı, vaktinde 
doğup doğmadığı, yaşama yeteneği, doğumdan sonra yaşama süresi ve ölüm zamanı ile ölüm 
nedenlerini kapsamaktadır, 

Yeni doğanın cesedi üzerinde yapılacak adlî muayene veya otopsi işleminin amacı çocuğun 
doğum sırasında veya doğumdan sonra yaşayıp yaşamadığını, yaşam bulgularının var olup ol
madığını veya biyolojik olarak ananın bedeni dışında yaşamını sürdürüp sürdüremeyeceğini sap
tamaktır yani yaşama yeteneğini taşıyıp taşımadığını belirlemektir. Demek oluyor ki, Tasarının bu 
maddesi ile getirilen bir başka yenilik, yeni doğanın yaşama hakkının bir belirtisi olarak, klâsik ad
lî muayene veya otopsi işlemlerinin yapılmasından beklenen amacın ötesinde, ananın bedeni dışın
da yaşamının olgunlaşıp olgunlaşmadığının veya yaşama yeteneğinin bulunup bulunmadığının da 
saptanmasının zorunlu hâle getirilmesidir. 

Madde 90. - Madde, zehirlenerek öldüğünden şüphe edilen kişinin otopsisinde ne gibi husus
ların, mutlaka göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir: 

1. Organlardan parça alınırken organın görünen şekli tanımlanacaktır. 
2. Organda rastlanan tahribat belirlenip, tanımlanacaktır. 

3. Ölüde veya diğer yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler toplanacak ve bunların, bir uzmana 
veya resmen görevlendirilmiş bir makama incelettirilerek tahlilleri yaptırılacaktır. 

4. Bu analizin bir hekimin katılmasıyla veya onun idaresinde yaptırılmasına da karar 
verilebilecektir. 

Madde 91 . - Madde, kamu davasında suçun ispatı bakımından yararlı görülen veya müsadereye 
veya Devletin mülkiyetine geçmesi yaptırımına tâbi olan eşyanın muhafazası veya başka bir şekil
de güvence altına alınması yetkisini vermektedir. Eşyanın önce yanında bulundurandan teslimi is
tenecek, vermezse eşyaya elkonulabilecektir. Elkoyma terimi Tasarıda zapt yerine kullanılmakta ve 
rıza bulunmayan hâllerde zorla şeyi alma yetkisini ifade etmektedir. 

Madde böylece önemli bir koruma tedbirine yer vermiş olmaktadır. 
İstenen eşyayı vermeyenler hakkındaki yaptırım 92 nci maddede gösterilmiştir. 

Madde 92. - Madde, 91 inci maddede yer alan koruma tedbirine uymayanlara uygulanacak 
yaptırımları göstermektedir. 

Maddeye göre teslimi istenen şeyleri yanında bulunduranlar, istem üzerine bu şeyi göstermez 
veya teslim etmezlerse, haklarında 62 nci maddede yer alan disiplin hapsi uygulanacaktır. 

Tanıklıktan çekinebilecek olan kişilere tanınan ayrıcalık, Anayasamızın 38 inci maddesinin 
beşinci fıkrasında yer alan, "Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz." kuralının ifadesi olduğundan, 
tanıklıktan çekinebilecekler hakkında disiplin hapsinin uygulanamayacağı son fıkrada açıkça belir
tilmiştir. 
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Madde 93. - Bu madde, resmî dairelerdeki dosya ve diğer belgelerin delil olarak mahkemeler
de kullanılabilmesi açısından önemli değişiklikler getirmiş ve öncelikle Devletin güvenliği veya 
temel dış yararları unsurları kullanılmıştır. 

Ayrıca, izin verme konusu netleştirilmiş ve doğrudan doğruya ilgili bakana yetki verilmiştir. Ay
rıca bakanın karanna karşı itiraz yolu da açılarak, Başbakanlığa başvurulabilmesi kabul edilmiştir. 

Bütün bu yeniliklerin amacı, etkin bir ceza yargılama sisteminin oluşturulmasıdır. Bu yapılır
ken, Devlet sırrı da korunmakta ve yararların dengelenmesine çalışılmaktadır. 

İlgili makam veya resmî memur, bakanın kararı olmadan Devletin güvenliği veya temel dış 
yararlarına karşı ağır sonuçlar meydana getirecek dosya ve belgeleri verecek olursa, mahkeme bun
ları hükme esas alamayacaktır. 

Madde 94. - Madde, elkonulamayacak mektup ve belgeleri göstermektedir. 
Bunlar: 

1. Şüpheli veya sanık ile tanıklıktan çekinebilecek olan kimseler arasındaki mektuplar ve belgelerdir. 

2. Ancak elkonulamaması için bunların adı geçenlerin nezdinde bulunması gerekir. Nezdinde 
bulunmaktan maksat yalnız kişinin üzeri olmayıp, mektup ve belgelerin yerleşim yerinde veya iş
yerinde bulunması da, kavramın kapsamı içindedir. 

3. Mektup ve belgeler, tanıklıktan çekinebilecek olanlarla, şüpheli veya sanık arasındaki 
muhabere kapsamında ise ve çekinme hakkına sahip olanların nezdinde bulunuyorlarsa bunlara el-
konulamaz. Ancak, tanıklıktan çekinebilecek olanların soruşturulan veya kovuşturulan suça iştirak 
veya yataklık etmiş olmaları şüphesi varsa, söz konusu mektup veya belgelere elkonulabilecektir. 

Maddenin "ratio legis"i tanıklıktan çekinme olanağının korunmasıdır. 
Madde 95. - İspat aracı olarak yararlı görülen veya müsadereye tâbi eşyayı yanında bulunduran 

kişi bunu rızası ile teslim etmediği takdirde bu tür eşyaya zor kullanılarak elkonulabileceği 
yukarıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Maddede bu eşyaya hangi merciin kararı ile elkonulacağı gösterilmektedir. Maddenin birinci 
fıkrasına göre, zor kullanarak elkoymaya esasta hâkim karar verecektir. Kişinin rızası olmadan eş
yasına elkonulması o eşya üzerindeki tasarruf hakkını kaldırmış olacağından, zorla elkoymaya 
hâkim karar vermelidir. Diğer yönden elkoyma, delilleri koruma açısından önemli olduğu için, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı ve bunların yardımcısı sıfatıyla emir
lerini yerine getirmeye memur olan kolluk görevlileri de Cumhuriyet savcısının veya kolluk 
amirinin yazılı emri ile zor kullanarak elkoyma işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Elkoyma ile il
gili düzenlenecek tutanağa bu işlemi yapan kolluk görevlisinin açık kimliği yazılacaktır. Elkoyma 
hâkim kararı olmadan, yetkili merciin başka bir ifadeyle Cumhuriyet savcısının veya kolluk 
amirinin yazılı emriyle gerçekleştirilmiş ise bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına 
sunulacaktır. Onaya sunma durumunda hâkimin kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde 
açıklayacağı aksi hâlde elkoymanın kendiliğinden kalkacağı da birinci fıkrada ayrıca belirtilmek 
suretiyle 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 20 nci maddesinde yapılan değişik
liğe uygulama yeteneği kazandırılması amaçlanmıştır. 

Hâkimin karan olmaksızın yapılan elkoyma işleminin, birinci fıkrada belirtilenler dışında han
gi hâllerde hâkimin onayına sunulacağı hangi hâllerde hâkimden bu hususta bir karar vermesinin is
tenebileceği maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında gösterilmiştir. Elkoyma işlemi sırasında ilgili 
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kişi veya bunun ayırt etme gücüne sahip hısımlanndan birinin hazır bulunmadığı veya bunlardan 
biri veya avukatı hazır bulunup da elkoyma işlemine karşı çıktığı takdirde, elkoyma işlemi yir-
midört saat içinde hâkimin onayına sunulacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, elkonulan eşya yanında bulunan kişi, kendi nezdindeki eşyaya el-
konulduğu, dolayısıyla tasarruf yetkisinin kaldırılmasından etkilendiği için, hâkime başvurarak bu 
hususta yani elkoymanın gerekip gerekmediği hakkında bir karar vermesini isteyebilecektir. 

Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralannda belirtilen hâllerde: 
1. Kamu davası açılmış ise karar verme yetkisi, kuşkusuz kamu davasına bakan hâkim veya 

mahkemeye aittir. 
2. Henüz kamu davası açılmamış ise karar verme yetkisi, elkoyma işleminin yapıldığı yerin 

sulh ceza hâkimine ait olacaktır. 
Kamu davası açıldıktan sonra da, delillerin korunmasının zorunlu olduğu hâllerde, Cumhuriyet 

savcısı ve bunlann yardımcısı sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan kolluk görevlileri 
tarafından bir kısım eşyaya elkonulabilecektir. Bu takdirde davaya bakan hâkim veya mahkemeye 
hemen ve her hâlde en geç yirmidört saat içinde bilgi verilecek ve eşya, hâkim veya mahkemenin 
emri gereğince işleme tâbi tutulmak üzere hazır bulundurulacaktır. Maddenin beşinci fıkrası bu 
hususu düzenlemektedir. 

Maddenin altıncı fıkrası ise askerî mahalde yapılacak elkoymaya ilişkin hükümleri düzen
lemektedir: "Askerî mahal" başta Anayasa olmak üzere mevzuata girmiş bir kavramdır. Anayasanın 
145 inci ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9 uncu maddelerinde, as
ker kişilerin "askerî mahallerde" işledikleri suçlara da askerî mahkemelerde bakılacağı belirtilmiş
tir. Bu hâle göre askerî yargının görevinin belirlenmesinde yasal esaslardan biri olan "askerî mahal" 
uygulamada yerleşmiş bir deyim olup, bugüne kadar askerî yargı ve uyuşmazlık mahkemesi karar-
larında açıklığa kavuşmuş ve herhangi bir tereddüde neden olmamıştır. 

4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 12 nci maddesin
de tarif edilen, kıt'a, taktik birlik, idarî birlik, karargâh ve askerî kurumlar ile aynı Kanunun 51 in
ci maddesinde açıklanan kışla ve benzeri yerler bu nitelikleri bakımından askerî mahallerdir. Aynı 
Kanunun 100 üncü maddesinde askerî mahal olma durumları uygulamada tereddütlere neden 
olabileceği düşünülen "orduevleri, askerî gazinolar ve kışla gazinoları"nın da askerî bina olup as
kerî mahal niteliğini haiz olduğu açıklanmıştır. 

Öte yandan, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 21 inci 
maddesinin son fıkrasında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı askerî mahaller açıklanmıştır. 

Madde 96. - 1412 sayılı Kanunun 91 inci maddesinde iki ayn fıkrada düzenlenen sanığa gön
derilen veya sanık tarafından gönderilen mektuplara ait hükümler birleştirilerek tek fıkrada ele alın
mıştır. Postayla gönderilen bilgi kavramı açıklanmış ve elektromanyetik araçlarla gönderilenler de 
buna dahil edilmiştir. 

Yapılan diğer bir yenilik 1412 sayılı Kanunun 91 ilâ 93 üncü maddelerinin birleştirilmesinden 
oluşmaktadır; böylece, birbirleri ile ilgili olan maddelerin bir araya toplanması yoluyla, daha sis
temli bir kanun elde etme amacı güdülmüştür. 

Madde, postada elkoyma konusunu, haberleşme özgürlüğünün demokratik hayat biçimindeki 
çok önemli üstün değeri dolayısıyla aynca düzenlemiş bulunmaktadır. Postada bulunan mektup, telgraf 
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veya elektromanyetik araçlarla gönderilmiş bilgileri içeren yazı, belge veya diğer gönderilere (mer-
sulelere) elkonulabilmesi için: 

1. Bunların suçun delil, iz, eser ve emarelerini oluşturduğundan şüphe edilmesi temel koşuldur. 

2. Ancak, bu yeterli olmayıp ayrıca adliyenin eli altında olması zorunlu sayılmalıdır. 
Haberleşme özgürlüğünü güvence altında bulundurmak üzere madde ayrıca, tamamlayıcı ted

birlere ve bunları sağlayan hükümlere yer vermiş bulunmaktadır: 
1. Elkoymaya esasta hâkim karar verecektir, 
2. Cumhuriyet savcısı ancak gecikmesinde sakınca olan hâllerde elkoyma emrini verebilecek

tir. Ancak elkoydukları şeyleri açmadan hemen yetkili hâkime teslim edecektir. 
3. Kolluk memurları sadece hâkim kararını veya Cumhuriyet savcısının emrini yerine 

getirebilecekler; ancak zarf veya paketleri hiçbir suretle açamayacak, ilgili posta görevlilerinin 
huzuru ile bunları mühür altına alacaklar ve hemen, yerine göre hâkime veya Cumhuriyet savcısına 
teslim edeceklerdir. 

4. Böylece kendisine teslim edilen mühür altındaki şeyleri açıp açamamak hususundaki karar 
hâkim tarafından verilecektir. Hâkimin bu husustaki kararı, maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
koşulların var olup olmadığına dayanacaktır. Açıldıktan sonra adliyenin eli altında tutulmasına 
gerek bulunmadığı anlaşılan şeyler hemen ilgililerine teslim olunacaktır. Buna karşılık birinci fık
radaki koşullan kapsayan şeyler Cumhuriyet savcısına teslim edilecektir. Cumhuriyet savcısı soruş
turma sonunda suçla ilgili bulunmadığını saptadığı şeyleri bir tutanak düzenleyerek ilgilisine teslim 
edecektir. 

Bütün bu hükümler Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliğini korumaya yöneliktir. 
Madde 97. - 97 ilâ 106 ncı maddeler, insan haklarının en önemlilerinden birisini oluşturan özel 

hayatın dokunulmazlığı ile çok ilgili olan bir usul işleminin, aramanın koşullarını belirlemektedir. 
Maddeye göre arama: 
1. Suç işlediği sanılan, şerik oldukları veya yataklık ettiği düşünülen kişilerin konutlarında, adı 

geçenlere ait diğer yerlerde, üstlerinde veya bunlara ait eşyada, 
2. Suç işlediği sanılan kişinin yakalanması, suçun delil, iz, eser ve emarelerinin bulunması, suç

la ilgili eşyanın elde edilmesi için, 
yapılabilir. 
Yukarıda belirtilen yerlerde arama yapılabilmesi için, buralarda aramanın amacının gerçek

leşebileceğinin sanılması ve doğal olarak bu sanıyı haklı kılacak durumların var olması gerekir. 
Ayrıca aramanın yapılabilmesi için kişinin özellikle şüpheli veya sanık statüsüne girmiş bulun

ması da gerekmez; tahmin yeterlidir. 
Madde, aramada kamusal yarar ile kişisel haklar arasındaki dengeyi bu suretle kurmaya çalış

maktadır. 
Madde 98. - 97 nci maddede suç ile ilgili bulunan kişilerin nezdinde yapılacak aramaya ilişkin 

hükümler düzenlenmiştir. Bu maddede ise adı geçenler dışında kalan kimseler yönünden aramanın 
koşulları gösterilmektedir. Özel hayatın dokunulmazlığı itibarıyla, suçla ilgisi bulunmayan kişilerin 
nezdinde arama daha da sıkı bir kısım koşullara tâbi kılınmıştır. Arama yine de 97 nci maddede gös
terilen koşullar varsa yapılabilecektir; ancak, maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere suçla il-
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gisi olmayan kişilerin nezdinde arama, aranılan kişinin ve suçun delil, iz, eser ve emarelerinin veya 
elkonulacak eşyanın oralarda bulunduğunu kabul ettirebilecek olayların varlığına yani bu hususun 
saptanmış olmasına bağlıdır. Bu koşulu, arama yetkisini kullananların çok dikkatle saptamış bulun
maları gerekir. Ancak, üçüncü fıkrada belirtildiği üzere şüpheli veya sanığın yakalandığı veya iz
lendiği sırada girdiği yerler bakımından bu koşul aranmayacaktır. 

Madde 99. - Madde, ilke olarak konutta, iş yerlerinde ve diğer kapalı yerlerde aramanın yapılacağı 
zamanı ve her zaman arama yapılabilecek hâlleri göstermektedir: İlke, söz konusu yerlerde gece vak
tinde aramanın yapılmamasıdır. Tasarının 2 nci maddesinin (7) numaralı bendinde gece vakti tanımlan
mıştır. Birinci fıkrada belirtilen yerler dışında arama günün her saatinde yapılabilecektir. 

Madde birinci fıkrasında belirlediği bu ilkeye, yine birinci ve ikinci fıkralarında istisnalar getir
mektedir. 

İstisnalar şunlardır: 

1. Suçüstü cürüm, 
2. Gecikmesinde sakınca bulunan hâller, (bu terim için 2 nci maddenin gerekçesine bakıl

malıdır.) 

3. Firar eden kişi ile tutuklu ve hükümlünün tekrar yakalanması durumları, 
4. Geceleyin herkesin girip çıkabileceği yerler, 
5. Mahkûmların toplanma veya sığınma yerleri, 
6. Suç ile elde edilen şeyleri saklama yerleri, 
7. Gizli kumar yerleri, 

8. Genelevler. 
Maddenin ikinci fıkrasında yer alan ve yukarıda 4 ilâ 8 inci sıra numaralarında belirlenen 

mahaller gibi yani bunların benzeri olan ve kollukça bilinen yerlerde de her zaman arama 
yapılabilecektir. 

Madde 100. - Madde, arama kararının kimler tarafından, nasıl verileceğini, karar veya emirde 
ne gibi hususların yer alması gerektiğini, aramanın yapılmasında uyulması gerekli hususları ve is
tisnalarını göstermektedir. Madde, 1412 sayılı Kanunun konuya ilişkin 97 nci maddesine göre esas
lı sayılabilecek değişiklikler getirmiştir. Maddenin temel yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir: 

1. Arama kararı, ilke olarak hâkim tarafından verilecektir. Ancak gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcıları veya kolluk amirlerinin yazılı emri üzerine kolluk memur
ları da arama yapabilirler. 

2. Arama kararında veya Cumhuriyet savcının veya kolluk amirinin verdiği yazılı emirde mut
laka aramanın nedenini oluşturan fiil, delil, iz, eser ve emarelerin ne olduğu, aranacak kişi, karar 
veya emrin geçerli olacağı zaman süresi gösterilecektir. Ayrıca yapılan arama üzerine düzenlenecek 
arama tutanağına bu işlemi yapanların açık kimlikleri yazılacaktır. 

3. Konutlarda veya iş görmeye özgü yerlerde veya kapalı yerlerde aramada o yer ihtiyar 
heyetinden veya komşulardan iki kişi hazır bulundurulacaktır. Ancak arama doğrudan doğruya 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından yapıldığında bu koşulun yerine getirilmesine gerek yok
tur. Keza, 99 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yerlerde arama yapılırken de bu koşula uy
mak gereği yoktur. 
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4. Askerî mahallerde yapılacak aramalar için hâkim veya Cumhuriyet savcısı istemde 
bulunacaktır. Bu istem üzerine arama askerî makamlar tarafından yapılacaktır. Ancak, bu işleme 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı mutlaka katılacaktır. Bu katılım sadece hazır bulunmaktan ibaret ol
mayıp fiilen katılma olarak düşünülmüştür; bunun anlamı adı geçenlerin istemlerinin askerî 
makamlarca yerine getirilmesidir. 

Madde 101. - Madde, avukat bürolarında arama, elkoyma ve avukatlarla ilişkili postada 
yapılacak belge ve varakalara elkoyma ile ilgili ve suç nedeniyle yapılacak işlemleri ayrı ve genel 
hükümlere göre farklı usullere ve özel hükümlere bağlamış bulunmaktadır. Böylece ayrı ve istisnaî 
usuller getirilmesinin temel nedeni, savunma hakkını sağlam tutmaktır: Avukat ile müvekkilleri 
arasındaki ilişkilerin tam bir gizlilik içerisinde yürütülmesi, savunma hakkını sağlam tutmanın ve 
avukatın meslekî sırlarının korunmasının temel koşuludur. İşte bu nedenle özel hükümler meydana 
getirilmiştir. 

1. Avukat büroları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cum
huriyet savcısının denetiminde aranabilecektir ve aramaya baro başkanı mutlaka çağırılacak veya 
kendisi yahut onu temsil eden bir avukat aramada mutlaka hazır bulundurulacaktır. 

2. Maddenin (2) numaralı fıkrasına göre bürosunda arama yapılan avukat ile müvekkili arasın
daki meslekî ilişkiye ait olan şeylere elkonulamaz. Arama sırasında avukat veya baro başkanı yahut 
temsilcisi elkonulmak istenilen şeyin avukat ile müvekkili arasındaki ilişkiye ait olduğunu öne 
sürerek bunlara elkonulmasma karşı koyduklarında, bu şey ayrı bir zarf veya paket içerisine 
konulacak ve hazır bulunanlarca mühürlenecektir. İşlem soruşturma evresi sırasında yapılmakta ise 
paket sulh ceza hâkimine verilecek ve adı geçen gerekli incelemeleri yaparak yirmidört saat içinde 
bu husustaki kararı verecektir; işlem kovuşturma evresi içinde gerçekleştirilmiş ise bu takdirde, yine 
yirmidört saat içinde gerekli karar, 298 inci maddede gösterilen merci tarafında verilecektir. 

Her iki hâlde yetkili hâkim, elkonulan şeyin avukat ile müvekkili arasındaki meslekî ilişkiye 
ait olduğunu saptadığında bunu derhal avukata iade etmekle beraber, yapılan işlemi belirten bütün 
tutanakların ortadan kaldırılmasına karar verecektir. Aksi hâlde ise şeyler ilgili savcıya veya hâkim 
veya mahkemeye verilecektir. 

3. Maddenin (3) numaralı fıkrası, postada elkoyma durumunu düzenlemektedir; bu hâlde de 
avukat, baro başkanı veya adı geçeni temsil eden avukatın şeylere elkonulmasma karşı koyması 
hâlinde, maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilen hükümlerin uygulanması suretiyle sorun 
çözülecektir. 

Madde 102. - Madde aramada, yasal olarak bulundurulması zorunlu kişiler dışında kimlerin 
hazır bulunabileceklerini göstermektedir: 

Aranan yerin sahibi veya aranan eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir. Adı geçenler hazır 
bulunmadıklarında, temsilcileri veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından birisi veya kendisi ile 
beraber oturmakta bulunan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulacaktır. Ancak dikkat edilmelidir 
ki, yerin sahibi veya eşyanın zilyedi, orada bulunmakla beraber aramaya katılmazlar veya çıkıp 
gidecek olurlarsa, diğer kişiler onlar yerine hazır bulundurulmazlar. Arama, 98 inci maddenin birin
ci fıkrası gereğince suç ile ilişkili olmayan kimselerin nezdinde yapılıyorsa, bu maddenin birinci 
fıkrasına göre aramada bulunabilecek kişiye veya adı geçenler yerine çağrılanlara aramanın amacı 
hakkında, işleme girişmeden önce bilgi verilir. Ancak, 99 uncu maddenin ikinci fıkrasında gös
terilen yerlerin zilyetlerine, arama hakkında bilgi vermek zorunluluğu yoktur. 
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Avukatın arama için çağınlması zorunlu değildir; ancak kendiliğinden geldiğinde aramada 
hazır bulunabilecektir. 

Madde 103. - Madde, hakkında arama işleminin uygulandığı kimseye işlemin sona ermesinden 
sonra verilmesi gerekli belgeleri göstermekte ve bunların içeriğine ait bazı hususları belirlemek
tedir: Verilecek bu belgede cezalandırılacak fiilin niteliği gösterilecek ve elkonulan veya koruma al
tına alınan şeyler varsa bunların listesini içeren tam bir defter düzenlenerek isterse ilgiliye 
verilecektir. Ayrıca, elkonulan veya koruma altına alınan eşya mühür altına alınacak veya eşyayı 
belirlemeye olanak verecek bir işaret eşya üzerine konulacaktır. Arama sonucunda, aramanın gerek
çesini oluşturan şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilememiş ise bunu belirten bir belge de, istemi 
hâlinde ilgiliye verilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası, elkonulan eşyanın mülkiyetine dair olmak üzere hakkında arama iş
lemi uygulanan kimsenin görüş ve iddialarına belgede yer verilmesini öngörmüştür. Üçüncü şahıs
ların iddiaları varsa bunların da belgeye geçirilmesi uygun olacaktır. 

Madde 104. - Madde, arama sonunda, aramanın esasını oluşturan soruşturma ile ilgisi bulun
mayan ve fakat diğer bir suç şüphesini harekete geçirecek şeylerin bulunması hâlinde yapılacak iş
lemi göstermektedir. Bu eşyaya geçici olarak elkonulacak ve durum Cumhuriyet savcılığına, gecik-
tirilmeksizin bildirilecektir. 

Madde 105. - Madde, aramada ele geçirilen kağıtların (evrakın) incelenmesi yetkisini 
mühasıran hâkime vermiş ve 1412 sayılı Kanunda yer alan, rıza hâlinde kağıtları kolluğun da in-
celeyebilmesi olanağını kaldırmıştır. Amaç, özel hayatı korumaktır. 

Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri belirtilen nitelikte kağıtlara rastladıklarında, bunları 
ilgilinin rızası olsa bile okumayarak bir zarfa koyacak ve zarfı mühürleyerek hâkime teslim edecek
lerdir. Kağıtların zilyedi veya onun temsilcisi isterse kendi mühürünü de koyabilecek veya imzasını 
atabilecektir. Yukarıda da açıklandığı üzere hükmün amacı, ilgilinin suçla ilişkisi olmayan ve onun 
özel hayat ve ilişkileri ile ilgili yazıların, ne suretle olursa olsun başkaları tarafından 
okunamamasını sağlamak ve böylece özel hayatın dokunulmazlığını güvence altında tutmaktır. 
Hâkim kendisine teslim olunan kağıtları inceledikten sonra bir ayırım yapacak ve sadece suçla il
gili olanları Cumhuriyet savcısına verecektir. Kağıtların geri kalan kısmı ise, elbette ki, ilgiliye geri 
verilecektir. Böylece hâkim, kişinin özel hayatını koruyucu önemli bir rolü yerine getirmiş olacak
tır. Madde bu hususa o derecede önem vermektedir ki, hâkim tarafından mühür kaldırılırken ve 
kağıtlar incelenirken zilyet veya temsilcisi veya avukatının çağrılmasını öngörmüş bulunmaktadır. 
Çağrıya uyulmadığında gerekli işlem yapılacaktır. 

Madde 106. - Suç nedeniyle alınmış olan eşyanın geri verilmesi uygulamada sıkıntılara yol aç
tığından, madde, konuyu yeniden düzenlemiş ve 1412 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer 
alan düzenlemenin yetersizliğini gidermiştir. 

1412 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde sadece mağdura yer verilmiş, sanıktan ve üçüncü 
kişilerden söz edilmemiştir. Oysa, örneğin sanıktan alınıp da müsaderesine karar verilmeyeceği an
laşılan veya delil olarak bulundurulmasına gerek duyulmayan eşyanın da, mülkiyet hakkına 
duyulan saygı gereği geri verilmesi mümkün olmalıdır. Bu sorun, özellikle cürüm eşyasını satın al
ma suçu münasebetiyle kuyumculardan alınan "emsal altın"ın, soruşturma için bir önemi kalmadığı 
hâllerde de adliyenin eli altında bulundurulmaya devam edilmesiyle mülkiyet hakkının ihlâline yol 
açan bir nitelik kazanmıştır. 
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Alınmış olan şeylerin soruşturma veya kovuşturma yönünden muhafazasına gerek kalmadığı 
merciince görüldüğünde, bunların re'sen veya istem üzerine geri verilmesine karar verilecektir. İs
temin reddi hâlinde karara karşı itiraz yoluna gidilebilecektir. 

İlgililer, eşyanın geri verilmesi için hukuk davası da açabileceklerdir. 

Madde 107. - Telekomünikasyon yoluyla yapılan haberleşmeye girme, mevzuatımızda sadece 
30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda belirli örgüt
lü suçlar için düzenlenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa İnsan Haklan Mah
kemesinin kararlarına uygun genel bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı 107 ilâ 111 inci 
maddeler ile Türk usul hukukundaki bu önemli boşluğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Av
rupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uygun olarak doldurmaktadır. 

Gerçekten gerek ikrar, gerek işlenen suça ait diğer delil, iz, eser ve emareler, suçu işleyen, 
şerikleri, yataklık edenler ile diğer kişiler arasında cereyan eden telefon muhaverelerinin (karşılık
lı konuşmaların) dinlenmesi veya sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri veya diğer 
nitelikteki bilgileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle 
alan ve ileten araçlara girilerek elde edilebilir. Modern teknik bu hususta kolaylıklar ve olanaklar 
sağlamış bulunmaktadır. 

Ancak burada, çok açık olan ve örneğin uyuşturucu madde trafiğinde olduğu gibi başka suret
le delilini bulmak olanağının çok az olduğu suçları ve faillerini meydana çıkarmak gibi önemli top
lumsal yarar ile haberleşme özgürlüğü, özel hayatın dokunulmazlığı gibi temel insan haklarına say
gının çatıştığı açık olduğundan Batı ülkeleri bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin iç
tihatlarına uygun biçimde düzenlemişlerdir. Bunun tipik örneğini Fransız Ceza Usulü 
Kanununun 100 ilâ 100-7 nci maddeleri oluşturmaktadır. Tasarının 107 ilâ 111 inci maddeleri 
kaleme alınırken sözü edilen mevzuattan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarından 
esinlenilmiştir. 

Madde telefon konuşmalarına veya maddede sayılan diğer iletişim araçlarına müdahale edil
mesi, girilebilmesi için koşullan şu suretle saptamıştır: 

1. Soruşturulan suçun beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir cürüm 
olması gerekmektedir. 

2. Yapılan soruşturmada başka suretle delil, iz, eser veya emare elde edilemeyeceği anlaşılmış 
olmalıdır yani bu yola "ultima ratio" olarak başvurulabilecektir. 

3. Bu husustaki karar Cumhuriyet savcısının istemi üzerine soruşturma evresinde sulh ceza 
hâkimi tarafından verilecektir. 

4. Hâkim, müdahale kararını sadece hakkında soruşturma açılmış kişiler için değil ve fakat, 
iletişimlerine girildiğinde soruşturma yapılan suç ve suçlular bakımından delil, iz, eser ve emare el
de edilebilecek diğer kişiler hakkında da verebilecektir. Telefonla sürekli rahatsız edildikleri için, 
polise başvurarak telefonlarının dinlenmelerini istemiş bulunan kişiler bakımından, elbette ki, bu 
usul uygulanmayacaktır. 

5. Verilecek kararda maddenin ikinci fıkrasında açıklandığı üzere, dinlenecek telefonun 
numarası veya diğer iletişim araçları bakımından hattın sahibinin veya kullananın kim olduğu, bu 
hususlara ait bütün unsurlar ve suçun türü ile üç aydan fazla olmamak üzere müdahale süresi, gös
terilecektir. Özetle karar, telekomünikasyonda müdahale edilecek hattı, cihazı belirlemeye 
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yarayacak bütün unsurları, başvurulmayı gerekli kılan suçu ve müdahale süresini içerecektir. 
Müdahale; yukarıda açıklanan usul ve koşullara uyularak en çok iki defa üçer aydan fazla olmamak 
üzere uzatılabilecektir. 

Madde ile getirilen düzenleme belirtildiği gibi bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyaç 
nedeniyle konu diğer ülkelerin kanunlarında da düzenlenmiştir. Bununla birlikte insan haklan 
bakımından önemi dikkate alınarak bu usulün uygulanması için Fransız Ceza Usul Kanununda iş
lenen cürmün cezasının "iki yıl" olarak öngörülmüş bulunmasına karşılık, Tasarının bu maddesin
de "beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümlerde" bu usulün uy
gulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeyle de insan haklan bakımından önemli bir koruma 
getirilmiştir. 

Böylece getirilen metin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında belirtilen bütün kayıt 
ve koşulları içermektedir. 

Madde 108. - Madde, 107 nci madde gereğince alınacak kararların nasıl yerine getirileceği 
hakkındaki usulleri, icra ile görevli olanların neler yapacakları, kayıtlann metin hâline getirilmesi, 
toplanan bilgilerin yargısal değeri, kayıtların muhafazası konularını düzenlemektedir. 

Buna göre: 
1. Cumhuriyet savcısı veya onun görevlendireceği kolluk memuru, istediğinde resmen 

telekomünikasyonlarla görevli olanlar veya böyle bir hizmeti yerine getirmek hususunda yetkili 
bulunanlar, kararın uygulanması için gerekli bütün faaliyetleri derhâl yerine getirmekle yüküm
lüdürler. İşin başladığı ve bitirildiği tarih ve saatler saptanarak bir tutanağa bağlanır. Kolluk, işlem
leri bizzat kendisi de gerçekleştirebilir. 

2. Elde edilen kayıtlar, Cumhuriyet savcılığınca veya görevlendireceği kolluk memuru tarafın
dan çözülür ve metin hâline getirilir; yabancı dildeki kayıtlar da Türkçe'ye çevirttirilir. Kayıtlar ise 
zarflara konularak mühürlenir. 

3. İlgilinin 147 nci maddede, ifade almada ve sorguda, isnat açıklandıktan, susma hakkı tanın
dıktan sonra, serbest irade ile yapılan açıklamaların delil niteliği kazandığı belirtildiği için, gizlice 
yapılan telefon ve benzeri dinlemelerde, ilgilinin beyanda bulunması, ikrar delili değil, bir belirti 
delili olarak anlam kazanır. İkrar, suçun doğrudan doğruya ispatı açısından elverişli bir delil olduğu 
hâlde, emare delili, parmak izi gibi dolaylı bir ispat gücüne sahiptir ve başka delillerle bütünleş
meden tek başına ispat bakımından yeterli olmaz. Bu nedenle maddenin üçüncü fıkrasında kayıt ve 
saptamaların yargılamada sanığın ikrarına ilişkin delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. 

4. Maddenin dördüncü fıkrasında, toplu kaset kullanılmış ise, ilgili kaydın örneğinin 
çıkarılacağı ve bu hususta bir tutanağın düzenlenerek dosyasına gönderileceği açıklanmıştır. Böy
lece mühür altına alınan kayıt ve saptamaların kamu davası zamanaşımı gerçekleşinceye kadar 
muhafaza olunacağı, bu tarihte Cumhuriyet savcısının denetimi ve gözetimi altında imha edileceği; 
işlemin bir tutanağa bağlanacağı ve keyfiyetin ilgiliye bildirileceği hususlarına yer verilmiştir. 

Madde 109. - Maddede, avukatın bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telefon, faks, bilgisayar 
gibi telekomünikasyon araçlan hakkında, savunmasını üstlendiği şüpheli veya sanığın işlediği suç 
nedeniyle, 107 nci maddenin uygulanamayacağı açıklanmıştır. Gerçekten avukatın savunmasını üst
lendiği şüpheli veya sanık ile haberleşmesi denetlenemez. Bunun dışında, avukatın kendisi suç iş
leme şüphesi altındaysa ve diğer dinleme koşulları varsa 107 nci madde uygulanabilecektir. 
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Madde 110. - Madde, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici 
elkoyma konularını düzenlemektedir. Bireye ait kişisel bilgiler üzerindeki hak, temel insan hak
larından olduğundan hakkın kısıtlanabilmesi için yasal düzenleme gerekeceği açıktır. 

Ancak bilgisayarlardaki kayıtların gerçeğin açığa çıkarılması yönünden, ceza davasında delil, 
iz, eser ve emare oluşturacağı ortadadır. Bu itibarla madde hem bu olanağı sağlamak ve hem de 
bireysel yararları saklı tutmak amacıyla bilgisayar program ve kütüklerinde arama yapılmasını 
aşağıdaki belirli koşullara tâbi kılmış bulunmaktadır; 

1. İki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler hakkında yapılan soruş
turmalarda bilgisayarda, bilgisayar programlarında ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve 
aygıta geçici olarak elkoyma yapılabilir. 

2. Bunun için, söz konusu işleme başvurulmasının zorunlu olması yani bunun bir "ultima ratio" 
çare oluşturması gereklidir. 

3. Bu husustaki kararın mutlaka hâkim tarafından ve gizli olarak verilmesi gerekir. Bu karar, 
soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi tarafından gizli olarak verilecektir. 

4. Arama sonucu, suçla ilgili bilgi metin hâline getirilecektir. 
5. Bilgiler şifreye bağlanmış ise ve bu nedenle giriş yapılamıyorsa, çözümün yapılabilmesi için 

araç ve gereçlere, aygıta geçici olarak elkonulabilir. Çözümden hemen sonra bilgisayardaki bilgilere 
zarar vermeden aygıtın ilgilisine hemen geri verilmesi gerekir. 

Dikkat edilmelidir ki, bu maddenin amacı 107 nci maddeden farklıdır. 107 nci maddede bil
gisayar işlemekte iken içeri girilmekte ve ilgilinin bundan haberi olmamaktadır. Bu maddede ise, 
durağan hâldeki aygıtta araştırma, arama yapılmaktadır. 

Maddenin öngördüğü geçici elkoyma işlemine itiraz edilebilecektir. 
Madde 111.- Madde, özellikle çıkar amaçlı örgütlü suçla mücadele açısından Önem taşıyan bir 

hükmü içermektedir. Yabancı ülkelerden alınacak kişisel bilgilerin hukuka uygun bir şekilde delil 
olarak kullanılması böylece olanaklı hâle getirilmiş olmaktadır. Başvuru için uluslararası adlî yar
dımlaşma esas ve kuralları uygulanacaktır. Bu madde hükmünün 107 nci madde kapsamındaki iş
lemler bakımından da geçerli olduğu maddenin ikinci fıkrasında açıklanmıştır. 

Madde 112. - Yalnız başına tutuklama, hâkimi, şüpheli veya sanık hakkında ya bütünüyle hür
riyetten yoksunluğa ya da tam serbest bırakmaya mecbur kılan bir tedbirdir; adı geçenler ya bir yere 
kapatılacaklar veya tam serbest kalacaklardır. Tasan bu maddesi ile bu iki durum arasında adlî kontrol 
kurumunu getirmiş bulunmaktadır. Söz konusu kurum tesis edilirken Alman, İtalyan ve özellikle 
Fransız hukuku göz önünde bulundurulmuştur. Kurum ilgiliyi özgürlüğünden yoksun kılmamakla 
birlikte gözlemeyi ve denetlemeyi olanaklı kılan tedbirlere tâbi kılmaktadır; böylece kişinin kaç
ması riski azaltılırken hürriyetten tümü ile yoksun kılmanın zararları da ortadan kaldırılmış olmak
tadır. Bu yeni kurumun hem özgürlükçü ve hem de kamu düzenini koruyucu nitelikte bulunduğu 
söylenebilir. Bu kurumdan sonra tutukluluk uygulaması istisnaî hâle gelmektedir. Kurum şüpheliyi 
hürriyetten yoksun hâle getirmemekle birlikte, aynı sonuçlann elde edilebileceği hâllerde adlî kontrole 
hükmetmek gerekecektir. 

Adlî kontrolün soruşturma evresinde uygulanmasında üç temel koşul vardır: 
1. Şüphelinin işlediği iddia olunan fiilin 119 uncu maddeye göre tutuklamayı gerektirebilecek 

bir suçu oluşturması, 
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2. Cumhuriyet savcısının istemde bulunması, 
3. Sulh ceza hâkiminin kararı. 
Adlî kontrole tâbi tutulan şüphelinin veya 113 üncü maddenin son fıkrası gereğince kovuşturma 

evresinde sanığın maddede on altı bentte ayrı ayrı gösterilmiş yükümlülüklerden hangilerine yani bun
lardan birine veya birden çoğuna tâbi tutulacağı hâkim veya mahkemenin kararında belirtilecektir. 

Yukarıda (1) numarada belirtilen koşulun anlamı adlî kontrol kararı verebilmek için 119 uncu 
maddedeki tutuklama koşullarının varolması demektir. 119 uncu maddenin son fıkrası hükmü, adlî 
kontrol bakımından da geçerli olup bu kurumun uygulanabilmesi için şüpheli veya sanığın suç
luluğu ve tutuklama nedenlerinin varlığı hakkında kuvvetli belirtilerin saptanmış olması gerekecek
tir. Dikkat edilmelidir ki, 112 nci maddeyi uygularken hâkim 119 uncu maddeyi daima göz önünde 
bulundurmalıdır. 

Madde 113. - Madde, adlî kontrol kararının soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi 
ile sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise görevli ve yetkili yargı mercii tarafından hük-
molunacağını belirtmektedir. 

Hâkim veya mahkeme 112 nci maddede belirtilen yükümlülükleri madde hükmünü göz önün
de bulundurarak belirleyecektir. Cumhuriyet savcısının istemi hâlinde bu yükümlülükleri azal
tabilecek, çoğaltılabilecek veya bütünü ile kaldırabilecektir. 

Böylece, amaca yönelik olarak tam bir esneklik sağlanarak insancıllık ilkesi vurgulanmıştır. 
Madde 114. - Madde, 113 üncü maddede Cumhuriyet savcısına verdiği yetki ile orantılı olarak 

şüpheli ve sanığa da her zaman adlî kontrolün kaldırılmasını istemek olanağını tanımıştır. Böyle bir 
istek ileri sürüldüğünde hâkim önce Cumhuriyet savcısının görüşünü alacak ve sonra 113 üncü mad
denin ikinci fıkrasında yer alan yetkilerini kullanacaktır. Bu husus, maddede ayrıca tekrarlanmıştır. 

Hâkim, istem üzerine yukarıda belirtilen içerikteki kararlarını beş gün içinde verecektir. 
Maddenin son fıkrasında, adlî kontrol kararlarına itiraz edilebileceği hükmü yer almış bulunmaktadır. 
Madde 115. - Madde, adlî kontrol gereği hükmedilmiş yükümlülüklere uymayan şüpheli veya 

sanık hakkında uygulanacak yaptırımları göstermektedir: Böyle bir hâlde yetkili yargı mercii, 
yükümlülüğü ihlâl eden hakkında derhâl tutukluluk müzekkeresi kesebilecek ve hükmedilebilecek 
hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi göz önüne alınmayacak, yani 119 uncu maddedeki sınırlara uy
mak zorunlu olmayacaktır. Tasarı, şüpheli veya sanığın, kendisine sağlanan olanağı kötüye kullan
mış olmasını göz önünde bulundurarak böyle bir yaptırımı uygun saymıştır. Bu gibi hâllerde tutuk
lanmaya itiraza ilişkin hükümler, elbette ki, geçerlidir. 

Madde 116. - Madde 112 nci maddenin ikinci fıkrasının (11) ve (15) numaralı bentlerinde yer 
alan güvencelerin hangi hususları güvence altına alacağını belirtmektedir. 

Maddenin (1) numaralı bendine göre güvence, birinci olarak şüpheli veya sanığın, hazır bulun
ması gerekli bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya hâlen veya sonradan altına 
alınabileceği diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunmasının güvencesini oluş
turacak yani ihlâl hâlinde Hazineye gelir kaydedilecektir. 

İkinci olarak güvence (2) numaralı bendin gösterdiği sıra dahilinde olmak üzere bir kısım mas
rafların, zararların, nafaka borçlarının, kamusal giderlerin, para cezalarının karşılığını oluşturacaktır. 

Başlangıçta 112 nci maddenin (11) ve (15) numaralı bentlerini uygulayan merci, güvencenin 
karşılayacağı kısımları da, (2) numaralı bentteki sıraya göre kararında gösterecektir. 
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Madde 117. - Madde, mağdurun korunması ile ilgili bulunan ve karşılaştırmalı hukukta artık 
vatandaşlık hakkını kazanmış olan bu yaklaşım ve cereyana uyarak, niteliği itibarıyla bir hukukî ve 
mağdurun kişisel haklarını güvence altına alan bir hükmü Türk hukukuna getirmiş bulunmaktadır: 
Hâkim veya mahkeme ya da Cumhuriyet savcısı henüz hüküm verilmeden güvencenin mağdurun 
haklarını güvence altına alan veya nafaka borcuna ilişkin olan kısmının, mağdura veya nafaka 
alacaklısına verilmesini emredebilecektir. Ancak bu emrin verilmesi iki koşulunun gerçekleştiril
mesine bağlı tutulmuştur; (1) mağdur veya nafaka alacaklısı bunu istemeli, (2) şüpheli veya sanık 
bu hususta rızalarını ifade etmiş olmalıdırlar. Ancak soruşturma veya kovuşturmanın konusu ile il
gili olaylar nedeniyle, bir yargı mercii mağdur veya nafaka alacaklısı lehine bir karar vermiş ise 
yukarıdaki birinci koşulun gerçekleşmesine gerek olmayacaktır. 

Madde 118. - Madde, güvencenin ne gibi hâllerde hükümlüye geri verileceğini veya Hazineye 
irat kaydedileceğini göstermektedir; esaslar şöylece belirlenmiştir: 

1. Hükümlü, 116 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı bütün yüküm
lülükleri yerine getirdiğinde güvencenin (1) numaralı bendi karşılayan ve güvenceyi belirleyen 
kararda gösterilen kısmı kendisine geri verilecektir. 

2. Güvencenin suç mağduruna veya nafaka borçlusuna verilmemiş olan ve 116 ncı maddenin 
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen kısmı, kovuşturmaya yer olmadığı karan veya beraat 
hükmü verildiğinde şüpheli veya sanığa geri verilecek, hükmün kesinleşmesi beklenmeyecektir. 

3. Diğer hâllerde, geçerli mazereti dışında, örneğin beraat eden kişinin geçerli sayılan neden
lerle bir adlî işlemde bulunamamış olması gibi hâller dışında güvence Hazineye gelir yazılacaktır. 

4. Sanığın mahkûm edildiği hâlde ise güvence 116 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı 
bendindeki hükümlere göre kullanılacak ve fazlası kendisine geri verilecektir. 

Madde 119. - Tasarı, adlî kontrol kurumunu kabul etmiş bulunması nedeniyle, tutuklama tedbirini 
bütünü ile yeniden ele almış ve konuya 119 ilâ 129 uncu maddeleri kapsayan bağımsız bir bölüm ayır
mış, mevzuatımızda yeni hükümler getirmiştir. Tasarıya göre tutuklama, artık istisnaî niteliktedir ve 
önce düşünülmesi gerekli husus, adlî kontrolün uygulanmasının gerekip gerekmediğidir. 

Tutuklamanın neden ve koşullarını gösteren bu madde, birinci fıkrasında açık olarak "112 nci 
maddede gösterilen adlî kontrol altına alınma kararı verilmemiş ise " demek suretiyle önceliğin 
adlî kontrole verilmesi gerektiğini ve tutuklamanın istisna oluşturduğunu vurgulamaktadır. 

Maddeye göre tutuklamanın birarada bulunması gereken iki temel koşulu şunlardır: 
1. Suçun suçüstü hâlinde cezasının üst sınırının bir yıl veya daha fazla hapis ve diğer hâllerde 

iki yıl veya daha fazla hapis gerektirmesi veya ağır cezalı işlerden olması, 
2. Şüpheli veya sanığın suçluluğu ve maddenin içerdiği (1) ilâ (9) numaralı bentlerde gösterilen 

nedenlerin varlığı hususunda kuvvetli belirtilerin saptanmış bulunmasıdır. 
Maddenin (1) ilâ (9) numaralı bentlerinde yer almış bulunan nedenler, 1412 sayılı Kanuna göre 

daha kapsamlıdır ve çağdaş Batı kanunları tarafından kabul edilmişlerdir. Bu nedenleri, Fransız 
Ceza Usul Kanunu 15/6/2000 tarihli değişiklikler daha da belirgin hâle getirmiştir. Genel bir tasnife 
tâbi tutulacak olursa, maddenin içerdiği nedenlerin şüpheli veya sanığın kaçmalarını veya delillerin 
karartılmasını önlemeye, kamu düzenini korumaya, şüpheli ve sanıkları korumaya, suçlara son ver
meye, suçun yinelenmesini engellemeye yönelik oldukları görülecektir. Bu genel maksat çerçevesi 
içerisinde olmak üzere, suçun ağırlığının, işlendiği koşulların ve zararın çok ağır olmasının kamu 
düzenini ısrarlı ve istisnaî biçimde düzensizliğe uğratması karşısında, düzeni iade zorunluluğunu 
sağlamak amacı ile tutuklama kararı verilebileceği kabul edilmiştir. 
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1412 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde yer alan tutuklama nedenleri dışında maddede, şüp
heli ve sanığın saklanması, kamu düzeninin suçun neden olduğu ve olabileceği ağır zararlardan 
korunması, şüpheli veya sanığın kendilerine karşı gelişebilecek hukuka aykırı tepkilerden korun
ması, suça son verilmesi, suçun yinelenmesine engel olunması biçiminde belirtilen nedenler tutuk
lama nedeni olarak gösterilmiştir. Buna karşılık 1412 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan karine, sırf karineye dayanarak kişi özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiği 
düşünülerek maddeye alınmamıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, birinci fıkrada belirtilen bir ve iki yıllık sürelerden daha az hafif 
hapis veya hapis cezası öngörülen suçlardan dolayı ancak ikinci fıkranın (1), (6) ve (9) numaralı 
bentlerindeki nedenlerden birinin bulunması hâlinde tutuklama kararı verilebileceği hükme bağlan
maktadır. Bunun uygulanmasında da maddenin son fıkrasında ifade edilen kuvvetli belirtilerin 
aranacağı muhakkaktır. 

Madde 120. - Madde, adlî kontrol kurumu ile de bağlantılı olarak tutuklama kararının verilmesi 
usulünü şüpheli veya sanığa ciddî güvence sağlamak suretiyle göstermektedir. 

Tutuklamaya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme karar verecektir. Bu 
kararda, tutuklamanın hukukî ve fiilî nedenleri gösterilecek ve karar şüpheli ve sanığa sözlü olarak 
bildirilecektir. Tutuklamanın koşullan 119 uncu maddede gösterilmiştir. Görüleceği üzere bunların 
bir kısmı hukukî (maddenin birinci fıkrasında yer alan ön koşullar gibi), bir kısmı ise fiilîdir, (yani 
failin işlediği suçun sonuç ve olası sonuca etkilerini kapsamaktadır). 

Tutuklama karannın verilebilmesi için şüpheli veya sanığın, kendileri tarafından atanmış avukat-
lan yoksa, yetkili merci adı geçenlere bir avukatın yardımından yararlanmalan gerektiğini hatırlatacak 
ve baro tarafından seçilmiş bir avukat, tutuklama duruşmasında mutlaka hazır bulundurulacaktır. 

Hâkim veya mahkeme karar vermeden önce ilgiliye savunmasını hazırlamak üzere süre is
teminde bulunabileceğini hatırlatacaktır. 

Süre istendiğinde ilgililere beş günü aşmayacak bir süre verilecek ve bu süre içinde adı geçen 
muhafaza altında tutulabilecektir. Hâkim veya mahkeme gerekli gördüğünde muhafaza altına alma 
kararı verebilecektir. Beş günlük süre içinde, şüpheli, sanık ve avukatları ne zaman isterlerse Cum
huriyet savcısı dinlendikten sonra savunmalarını yapacaklar ve bundan sonra da karar verilecektir. 
Tutuklanması önerilmiş veya öngörülmüş şüpheli veya sanığa ve avukatına savunmalarını yap
maları için en çok beş günlük bir süre tanınabilecek ve böylece savunma hakkına gereken önem 
verilmiş olacaktır. Ancak bunun karşılığı olarak hâkim veya mahkemenin, şüpheli veya sanığı 
savunmasını yapıncaya kadar muhafaza altına alabilmesi olanağı tanınmıştır. Böyle bir karar verip 
vermemek hâkimin takdiri içindedir. Şüpheli veya sanık, tutuklanmayacakları kanaatini taşıyorlar
sa derhal savunmalarım yaparlar ve böylece ya serbest bırakılır veya tutuklanırlar. Hukuk düzeni 
tutuklanması düşünülen kişiye hazırlanarak savunma yapmak olanağını tanırken adı geçenin kaçıp 
gitmesini engelleyecek tedbirleri de alabilecektir; çağdaş ceza usulünde dengelilik ve orantılılık il
keleri egemendir. 

Savunma için süre alan kişi, ne zaman savunma yapacağını bildirirse hâkim veya mahkeme 
derhal gerekeni yapacak ve hiçbir gecikmeye yer bırakılmayacaktır. 

Maddenin altıncı fıkrasına göre muhafaza altında tutulma, bu hususta hazırlanacak yönet
meliğe göre uygulanacaktır. Böylece yönetmelik, kişinin nerede, ne gibi koşullara uyulması suretiy
le muhafaza altında tutulacağını gösterecektir. 
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Muhafaza süresi, 121 inci maddede belirtilen ve sınırlandırılmış olan tutuklama süresinden in
dirilecektir. Bu düzenlemenin amacı, sanık haklarını (savunmayı) güçlendirmektir. 

Gıyabî tutuklama kararı verilmesi usulü maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen bir istisna 
ile, adlî kontrol ile birlikte kaldırılmış olduğu için, tutuklama kararı verilmesinden önce, şüpheli 
veya sanığın savunmalarının hazırlanması olanak dahiline girmiştir. 

"Muhafaza altına alınma" yeni bir kurumdur; savunma için bir güvencedir. Böylece sanığa hak 
tanınırken, etkin bir adalet sisteminin işleyişi de, dengeli ve orantılı bir biçimde sağlanmak istenmiştir. 

Maddenin sekizinci fıkrası, tutuklama ile ilgili, insancıl bir hükme yer vermiş bulunmaktadır: 
Hakkında tutuklama kararı verilmeden önce, kişinin velayeti altında bulunan onbeş yaşından küçük 
çocukların durumu değerlendirilecektir yani gerektiğinde bu çocukların akıbeti bakımından tutuk
luluğun neden olabileceği zararlar öngörülecek ve buna göre gerekli kararlar alınacaktır. 

Dokuzuncu fıkra, Tasarının tutuklama usulü yönünden getirdiği yeni esaslar dolayısıyla mad
dede yer almaktadır. Yeni usule göre, insan özgürlüğü bakımından tutukluluk kararının verilmesi, 
şüpheli ile avukatının hâkim huzurunda hazır bulunmalarına bağlıdır. Tasarı, kaçan şüpheli veya 
sanığın getirilmesi bakımından yakalama müzekkeresi çıkarmak yetkisinin yeterli olacağını kabul 
etmiş ve bu nedenle hâkime yakalama müzekkeresi çıkarmak yetkisi tanınmıştır. Ancak yurt dışına 
kaçmış olanlar bakımından iade usulünün cereyanı itibarıyla tutuklama müzekkeresi gerekli ol
duğundan dokuzuncu fıkra bu hâle özgü olmak üzere kurala bir istisna getirmiştir. 

Maddenin son fıkrasında bu madde ile 119 uncu madde gereğince verilen kararlara itiraz 
edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 121. - Tutuklamada geçen sürenin, makul olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
5 inci maddesinde öngörülmüş bir temel ilkedir. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin bazı karar
larında görüldüğü gibi, tutukluluğun bu makul süreyi aşması, tazminat ödenmesini gerektirmek
tedir. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ver.diği kararların, tüm Avrupa ülkelerince göz önünde 
tutularak, kanunlarında gerekli değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir. 

Bu hususlar göz önünde tutularak maddede; 
1. Cezasının üst sınırı beş yıl ve daha az hapis olan suçlarda en fazla altı ay, 
2. Cezasının üst sınırı beş yıldan fazla hapis olan suçlarda ise en çok bir yıl 
tutukluluk süresi öngörülmüştür. 
Bununla birlikte, etkin adalet sistemi ve sanık haklarına önem veren Tasarı, bu maddede, makul 

dengeyi korumuş ve beş yıldan fazla hapis cezası verilebilecek hâllerde tutukluluk süresinin altı aya 
kadar uzatılabileceğini kabul etmiştir. Cürmün cezasının beş yılı aşmaması hâlinde ise uzatma dört 
ay olabilecektir. 

Ağır cezalı işlerde ise en fazla iki yıl tutuklama süresi öngörülmüştür. 
Uzatma kararlarının verilmesinde Cumhuriyet savcısının ve savunmanın görüşlerinin alınması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

Kabahatler bakımından ise maddenin son fıkrasında en çok üç ay tutuklama süresi öngörülmüştür. 
Madde, bütünü ile şüpheli ve sanık haklarını koruma amacına yöneliktir. 
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Madde 122. - Madde, birinci fıkrasında soruşturma evresinde hakkında Cumhuriyet savcısının 
istemi ile tutuklama karan verilmiş olan şüpheli hakkındaki bu kararın adlî kontrol tedbirine çevril
mesi olanağını vermektedir. Cumhuriyet savcısı veya şüpheli ve avukatı sulh ceza hâkiminden 
tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesini isteyebileceklerdir. Böyle bir istem hâlinde hâkim adı 
geçenleri dinleyecek ve beş gün içinde bu karan verecektir. 

Dikkat edilmelidir ki, bu usul tutuklamanın adlî kontrole çevrilmesinde uygulanacaktır. Yoksa 
maddenin ikinci fıkrasına göre Cumhuriyet savcısı soruşturma evresinde adlî kontrole veya tutuk
lamaya gerek kalmadığı kanısına varacak olursa şüpheliyi kendisi serbest bırakabilir; bu hususta ay
rıca hâkim karanna gerek yoktur. Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı karannı verdiğin
de ise şüpheli kendiliğinden serbest kalır. 

Madde 123. - Maddenin birinci fıkrasına göre şüpheli veya sanık, tutuklandıktan sonra 
salıverilmelerini her zaman istemek hakkına sahiptirler. 

1412 sayılı Kanundan farklı olarak Tasarı, adı geçenlere soruşturma ve kovuşturma evrelerinin 
her aşamasında yani her zaman salıverilmeyi istemek yetkisini vermiştir. 

Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay aşamalarında tutuklu bulunan sanığın salıverilme is
temi hakkındaki karar, incelemeyi yapan bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay dairesince veya 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilecektir. Tasarı, aynca bu mercilerin inceleme sırasında sanık-
lann salıverilmelerine re'sen de karar verebileceklerini öngörmüştür. 

Her iki hâlde de inceleme dosya üzerinden yapılır. Böylece dosyanın esas mahkemesine gön
derilmesine kadar geçecek olan sürenin sanığın zaranna sonuç doğurması önlenmiş olmaktadır. 

Madde 124. - Madde, adlî kontrolün kaldırılması veya tutuklunun salıverilmesine ilişkin usulü 
düzenlemektedir. Salıverilme isteminin reddi veya kabulü hakkındaki karar Cumhuriyet savcısı, 
şüpheli, sanık veya avukatları dinlendikten sonra verilecektir; böylece savunma hakkına verilen 
önem vurgulanmıştır. 

Yeni getirilen adlî kontrol hâllerinde, kişi tutuklu olmadığı için karar verilmeden önce dinlen
mesi de zorunlu olduğundan, çağırılması ve bunun iadeli taahhütlü mektup veya telefonla yapılması 
kabul edilmiş ve böylece adaletin işlerliği ve etkinliği yolunda yeni bir adım daha atılmıştır. 

Madde 125. - Adlî kontrol mekanizmasının iyi işlemesi ve özellikle davaların makul bir sürede 
sonuca bağlanabilmesi için, sanığın usul işlemlerinde hazır bulunması gereklidir. Çoğunlukla adresi 
bilinmediği için şüpheli veya sanığa tekrar ulaşmak, güçlükler yaratmakta ve davalar bu nedenle 
uzamaktadır. Bu nedenle madde, salıverilen şüpheli veya sanığa, adres değişikliklerini bildirme 
zorunluluğunu getirmiş ve bilinen adrese yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağının şüp
heliye veya sanığa ihtar edilmesi; ayrıca, maddenin ikinci fıkrasına göre şüpheli veya sanığa soruş
turma veya kovuşturma sona erinceye kadar, önce bildirdiği adreste değişiklik olursa bunu da iadeli 
taahhütlü mektup ile salıverilme karan veren mercie bildirilmesinin İhtan öngörülmüştür. 

Tutuklu iken tahliye edilen sanık, yukanda belirtilen bilgiyi tutukevi müdürüne verecek 
müdür de ihtarlann yapıldığını ve yeni adresleri içeren tutanak ve belgenin asıl veya örneğini yar
gı merciine gönderecektir. 

Bu hükümlerin amacı, davalann gecikmesinde etkin neden oluşturan bir hâli gidermektir. 
Madde 126. - Tutuklama, ceza olmayıp delillerin karartılması veya şüpheli veya sanığın kaç

masını önlemek üzere zorunlu nedenle uygulanabilen bir tedbirdir ve zorunluluğun gerektiği ölçüde 
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kullanılması insancıl yaklaşımın sonucudur. Bu nedenle tedbirin amacına aykırı olmadığı hâllerde, 
soruşturmada Cumhuriyet savcısının veya kovuşturmada mahkemenin her tür suçta şüpheli veya 
sanığa geçici çıkış izni verme yetkisi kabul edilmiştir. Hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanırken kabul 
edilen bu tür bir uygulamanın tutuklamada geçerli olmaması kabul edilemez. Böyle bir karar, elbet
te ki, gündelik, alışılmış uygulama durumuna getirilmemeli ve ancak istisnaî olarak gerektiği zaman 
uygulanmalıdır. Uygulama gözetim altında cereyan edecektir. 

Madde 127. - Maddede tutuklamanın kimlere bildirileceği düzenlenmektedir. Maddede, tutuk
lamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir yakınına veya belirlediği 
bir kişiye hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verileceği hükme bağlanmaktadır. Ayrıca soruş
turmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belir
lediği bir kişiye bizzat bildirme olanağı da getirilmiştir. Maddenin birinci ve ikinci fıkraları 
3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan değişikliğe uy
gulama yeteneği kazandırılması amacıyla 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla 1412 sayılı 
Kanunun 107 nci maddesinde yapılan değişiklikten aynen alınmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumunun 
vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirileceği hükme bağlanmak suretiyle yabancı kişiler 
bakımından yeni bir düzenleme getirilmektedir. 

Madde 128. - Madde, gerek soruşturma, gerek kovuşturma evrelerinde tutukluluk hâlinin 
devamının gerekip gerekmeyeceği hususunun, merciince belirli aralıklarla mutlaka incelenmesini 
zorunlu kılmakta ve böylece tutuklama gibi kişi özgürlüğünü geçici olarak yok eden bir tedbirin 
gereksiz olarak uzamasını önlemek amacını gütmektedir. 

Soruşturma evresinde, şüpheli veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, 
otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmediğini inceleyecek ve 
bu hususta bir karar verecektir. 

Kovuşturma evresinde ise, her duruşmada bu hususta bir karar re'sen verilecektir. Duruşma 
aralarında da keza, bu hususta karar verilebilecektir. Tasarı davanın bir duruşmada bitirilmesini il
ke olarak kabul etmiş bulunduğundan kovuşturma evresinde durum daha da kolay olacaktır. 

Tutukluluk hâlinin devamı gerekmediği hususunda karar verilirken hâkim veya mahkeme 119 
uncu maddedeki koşulların devam etmediği hususunda gerekli incelemeleri yapacak ve bu husus
taki kararını gerekçeli olarak açıklayacaktır. Tutukluluk hâlinin incelenmesinde 361 inci madde 
hükmünün de dikkate alınacağı maddede belirtilmektedir. Bu nedenle, 361 inci maddede hürriyeti 
bağlayıcı cezaların infazının ertelenme nedenleri de tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerek
meyeceği konusunda dikkate alınacaktır. 

Madde 129. - Madde, tutukluluk rejimi ve tutuklu hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları 
konusundaki temel ilkeleri koymaktadır. 

Tutuklu ile hükümlüler, bir arada tutulmayacaklardır. Bu, statü farklılığının doğurduğu doğal 
bir sonuçtur. 

Tutuklunun 119 uncu maddede gösterilen nedenler ile özgürlüğü kısıtlanmış fakat suçu ispat 
edilmemiş bir kişi olmasından dolayı şahsî hürriyeti dışındaki haklarının belirli tehlikelerin önlen
mesi açısından sınırlanabileceği göz önünde tutulmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, verdiği 
kararlarda bu noktayı özenle gözler önüne sermektedir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında, tutukevinde kişinin tâbi kılınacağı kayıtlamalarda geçerli ilke ve 
ölçü gösterilmiştir; kişi, ancak tutuklamanın amacını ve tutukevinin düzenini sağlamak yönünden 
zorunlu olduğu kadar kayıtlamalara tâbi tutulabilecek ve belirli koşullara uymak koşuluyla ve mas
rafı kendisine ait olmak üzere istirahat ve uğraşını düzenleyebilecektir. 

Üçüncü fıkrada, tutuklunun ne gibi hâllerde, sağlığına zarar veremeyecek tedbirlere tâbi 
tutulabileceği gösterilmiştir. Bu hâller kişinin tutukevinde ciddî bir tehlike oluşturması, intihara 
veya kaçmaya kalkışması veya bu yolda hazırlıkta bulunduğunun veya diğer tutukluların güvenliği 
için bir zorunluluğun saptanmasıdır. Ancak uygulanabilecek disiplin cezalan tüzükte belirtilecektir. 

Tutuklunun hakları yönünden çok önemli olan bir hükme beşinci fıkrada yer verilmiştir. Bu 
hükme göre, ister disiplin cezalan ister önlemler, yetkili kurul veya yerine göre memurlar tarafın
dan alınmakla beraber mutlaka infaz hâkiminin onayına sunulacak ve onaydan sonra uy
gulanabilecektir; ancak, ivedi hâllerde önlemlerin hemen uygulanabilmesi öngörülmüş ve sonra 
derhâl infaz hâkiminin onayına sunulması da hükme bağlanmıştır. 

Tutuklu duruşmaya bağlı olmayarak yani kelepçesiz çıkarılacaktır; duruşmanın düzen ve disip
lini ile görevli yargı merciinin bu Kanundan aldığı yetkiler saklıdır. 

Madde 130. - Madde, yakalamayı düzenleyen temel ilkeleri sistemli bir şekilde açıklamaktadır. 
Maddede herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilecek hâller ile kolluk memurlarının 
yakalama yapabilecekleri durumlar ve soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda 
yakalama, üç ayrı fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 

(1) numaralı fıkrada herkes tarafından yakalama yapılabilecek iki hâl yer almıştır: 

1. Suç işlerken kişiye rastlanması ve kişinin bu hâlde iken görülmesi, 

2. Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin izlenmekte olması. Bu ikinci hâlde herkesin yakalama 
yapabilmesi için şu iki koşuldan birisinin varlığı yeterlidir: 

a) Bu kişinin kaçması olasılığı varsa, 

b) Hemen kimliği belirlenemiyorsa. 

(2) numaralı fıkraya göre ise iki hâlde Cumhuriyet savcısına veya amirlerine derhâl başvurma 
olanağı bulunmadığı taktirde kolluk memurları yakalama yapabilirler. 

120 nci maddenin tutuklama kararının sanık veya şüphelinin gıyabında verilmesini kabul et
mediği evvelce açıklanmıştı. Bu madde gereğince soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı ve 
kovuşturma evresinde mahkeme kişinin yakalanıp getirilmesini kolluktan isteyebileceklerdir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasında soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda 
yakalamanın koşullan gösterilmiştir: Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda, şikâyet 
olmadan yakalama mümkün olmayacaktır. Ancak, çocuklara, beden veya akıl hastalığı, malûllük 
veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçüstü cürümler
de yakalama için şikâyet aranmayacaktır. Bu hüküm herkes için geçerlidir. Soruşturma ve kovuştur
ması şikâyete bağlı cürüm suçüstü değilse o zaman kanunların gösterdiği şekilde ve kimseler 
tarafından şikâyetin yapılmış olması, yakalamanın koşulunu oluşturmaktadır. 

Maddenin (4) numaralı fıkrasına göre, yakalanıp kolluğa teslim edilen kişi hakkında görevliler 
gerekli soruşturma belgesini düzenledikten sonra kişiyi hemen Cumhuriyet savcılığına göndereceklerdir. 
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Madde 131. - Maddede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, İnsan Haklarını ve Temel Öz
gürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesiyle Kurulu Bulunan Denetim Mekanizmasını Yeniden 
Yapılandıran 11 Nolu Protokol ile daha da güçlenen Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin kişi öz
gürlüğü ve güvenliği ile ilgili 5 inci maddesine getirdiği yorum ve içtihatlar göz önüne alınmıştır. 
Öte yandan, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde yapılan 
değişikliğe uygulama yeteneği kazandırılması amacıyla 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla 
1412 sayılı Kanunun 128 inci maddesinde yapılan değişiklik de maddeye yansıtılmış olup, 
yakalama ve gözaltı süresi makul bir ölçüyü aşmayacak hâle getirilmiştir. Ancak bu süreler en çok 
süreler olup, her olayın kendi özellikleri içinde gerektiği kadar süre ile sınırlandırılarak kullanıl
malıdır. Gözaltı süresi, bireysel suçlarda, Cumhuriyet savcılığının bu husustaki kararından itibaren 
yirmidört saattir. 

Cumhuriyet savcısının gözaltına alma hususunda karar vermesi, gözaltına alma tedbirinin 
soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin var
lığına bağlıdır; yoksa bu iki koşulun varlığı değerlendirilmeden gözaltına alma kararının verilmesi 
hukuken olanaksızdır. Buna karşılık, üç veya daha fazla kişinin bir suça iştiraki suretiyle toplu 
olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu ve ben
zeri nedenlerle Cumhuriyet savcısına bu sürenin dört güne kadar uzatılması için yazılı emir verme 
yetkisi tanınmıştır. Böylece gözaltı süresi en çok dört gün olacaktır. 

Cumhuriyet savcısı, yakalamayı, gözaltına alınmayı gerektiren bir hâl görmez veya yakalama 
nedenleri ortadan kalkmış bulunursa, yakalanan kişinin bırakılmasına karar verecektir. Ancak 
gözaltına alınma, elbette ki, keyfi takdirlere bırakılamaz. Bu itibarla madde metninde gözaltına al
manın veya süresinin uzatılmasının, suçun ve faillerin araştırılması yönünden zorunlu olmasına ve 
kişinin suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlı olduğu ifadesine yer verilmiştir. 

Öte yandan, gözaltında tutma süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı em
rine veya yakalama işlemine karşı, yakalanan kişi ve avukatı veya yasal temsilcisi, eşi ya da birin
ci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine 
başvurabilirler. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmi dört 
saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya süre uzatmanın yerinde olduğu kanısına 
varırsa, başvuruyu reddeder ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet savcılığın
da hazır bulundurulmasına karar verir. 

Karşılaştırmalı hukukta gözaltı süresinin kısa tutulması genel kural olarak gözükmektedir. Bazı 
mevzuatta bir tek süre kabul edilmiştir ve uzatılmamaktadır: Kanada'da yirmidört saat, Almanya'da 
kişinin yakalandığı günü izleyen günün sonuna kadardır yani kırksekiz saattir. Rusya'da ise bu süre 
yetmişiki saate kadar uzayabilmektedir. İtalya'da süre beş güne kadar uzayabilmektedir. Hollanda'da 
üç defa yirmidört saat olabilmektedir. Terörizm suçlarında ise daha uzun bir süre kabul edilmektedir. 

Maddede öngörülen bir diğer güvence ise gözaltı süresinin dolması veya hâkimin serbest bırak
ma kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya konu olan fiil sebebiyle yeni ve yeter
li delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha bu madde hükmünün 
uygulanamamasıdır. 

Maddenin son fıkrasının içerdiği temel güvenceden birisi de sulh ceza hâkimi huzuruna yukarıda 
açıklanan süre içinde çıkarıldığında kişinin isterse sorgusunda bir avukatı bulundurabilmesidir. 

Şüpheli veya sanığı gözaltında bulundurabilirle süresi böylece maddede yazılı koşulların var
lığı hâlinde dört güne kadar çıkabilmektedir. 
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Madde 132. - Maddede Cumhuriyet savcılarının esasen görevleri içinde bulunan hususlar daha 
ayrıntılı olarak yinelenmekte ve bu suretle var olan tereddütlere açıklık getirilmesi amaçlanmak
tadır: Adlî görevleri, nezarethanelerin ve buralardaki işlemlerin özenle gözetlenmesini gerektir
diğinden Cumhuriyet savcıları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, gözaltına alınan kişinin 
durumlarını, gözaltına alma neden ve sürelerini ve gözaltına almaya ilişkin bütün kayıt ve işlemleri 
inceleyecek ve araştıracaklardır. Bu suretle yerli yersiz öne sürülen işkence iddiaları da ortadan kal
dırılmış olacaktır. Cumhuriyet savcısı inceleme ve araştırmaları sonuçlarını Nezarethaneye Alınan
lar Defterine kayıt edecektir. Böylece kolluk, asılsız iddialardan da kurtarılmış olacaktır. 

Madde 133. - Madde yakalanan veya tutuklanan kimseye, bir yerden diğer bir yere naklinde ne 
gibi koşullarla kelepçe takılabileceğini göstermektedir. 

1. Kişinin kaçacağı hususunda kuvvetli emareler bulunması, 
2. Kişinin kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından tehlike 

belirttiğine dair emarelerin varlığı 
durumunda kelepçe takılabilecektir. 
Tasarının 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, zorlayıcı tedbirlerin ancak zorunluluk hâlin

de uygulanmaları mümkün olduğundan, kelepçe vurulması gibi aslında onur kinci bir işlemin an
cak bu hâllerde uygulanması Tasarı tarafından öngörülmüştür. 

Madde 134. - Madde, yakalanan kişinin hakkında kamu davası açılmış olması hâlinde derhâl 
yetkili mahkemeye şevkini öngörmektedir; kişi önceden sulh ceza hâkiminin huzuruna çıkarılmış 
ise bu hâkimin kararı ile yetkili mahkemeye götürülecektir. 

Böylece huzuruna sevk olunan kişiyi mahkeme aynı gün serbest bırakabileceği gibi, usulüne 
uygun olarak adlî kontrol altına alma veya tutuklama karan da verebilir. 

Madde 135. - 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 19 uncu maddesinde 
yapılan değişikliğe paralel olarak, 6/2/2002 tarihli ve 4744 sayılı Kanunla 1412 sayılı Kanunun 128 
inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklik ile Tasanda gözaltına almanın da aynca düzen
lendiği dikkate alınmak suretiyle yakalama ve gözaltına almanın kimlere bildirileceği ayn bir mad
de şeklinde düzenlenmiştir. 

Maddeye göre, kişinin yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cumhuriyet 
savcılığınca bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilecektir; yakalanan veya 
gözaltına alman yabancı ise durumu vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilecektir. 

Madde 136. - 130 uncu maddenin (3) numaralı fıkrasında soruşturma ve kovuşturması şikâyete 
bağlı suçların fıkranın belirttiği kişilere karşı işlenmesi hâlinde yakalama için şikâyete gereksinim 
bulunmadığı belirtilmiştir. Bu madde, söz konusu hâllerde şikâyete hakkı olan kimselere veya bun
lardan hiç değilse birine yakalamadan haber verme zorunluğunu getirmiş bulunmaktadır. 

Madde 137. - Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kolluk, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkemece yapılan işlemlerin bir belge, rapor veya tutanağa bağlanması gereklidir. Bunlar hukuka 
ve sürelere ilişkin usul hükümlerine uygun davranıldığını gösterir. 

Maddeyle yakalama işleminin de bir tutanağa bağlanması öngörülmüştür. Yakalama işlem
lerinin sağlıklı biçimde saptanıp izlenebilmesi için tutanakta; şüphelinin hangi suç nedeniyle, han
gi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı gösterilecektir. 

8/6/1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçlann Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerinin sak
lı olduğu da maddede belirtilmiştir. 
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Madde 138. - Madde, yakalama müzekkeresinin ne gibi hâllerde çıkarılacağını ve bu hususta 
yetkili mercileri göstermektedir. Tasarı gıyabî tutuklama kararı verilmesini esasta kaldırmış ve 
sadece bir istisnayı 120 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında kabul etmiş bulunduğundan 1412 sayılı 
Kanunun 131 inci maddesinde yer alan tutuklama müzekkeresine dayanılarak yapılacak 
yakalamaya maddede yer verilmemiştir. Bunun doğurabileceği sakıncaları ortadan kaldırmak 
amacıyla, hâkime "yakalama müzekkeresi" düzenleme yetkisi verilmiştir. 

Birinci fıkraya göre soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, şüphelinin kaçak olması veya sak
lanması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi ile yakalama müzekkeresi verebilecektir. 

İkinci fıkra ise belirli hâllerde Cumhuriyet savcısının ve kolluk kuvvetlerinin yakalama müzek
keresi verebileceklerini hüküm altına almıştır: Bu hâller yakalanmış kişinin kolluk görevlisinin elin
den kaçması ya da ceza infaz kurumu veya tutukevinden kaçmış bulunmasıdır. Bu hüküm kaçan 
şüpheli, tutuklu veya hükümlü için geçerlidir. 

Üçüncü fıkra, kovuşturma evresinde kaçan veya saklanan sanık hakkında mahkemece re'sen 
veya Cumhuriyet savcısının istemi ile yakalama müzekkeresi verilebileceğini ifade etmektedir. 

Dördüncü fıkra, yakalama müzekkeresinin ne gibi kayıtları içereceğini göstermektedir. Buna 
göre: Kişinin açıkça eşkâli, bilindiğinde kimliği, adı geçene yöneltilen suç ve yakalandığında 
nereye gönderileceği müzekkerede gösterilecektir. 

Madde 139. - Maddenin (1) numaralı fıkrası 133 üncü madde hükmüyle bağlantılıdır. Hakkın
da henüz bir kesin mahkûmiyet hükmü bulunmayan şüphelinin kelepçelenmiş veya hareketleri 
kısıtlanmış durumda iken resmini çekmek ve bunları yayınlamak suçsuzluk karinesinin ihlâlini 
oluşturur. Bu nedenle resim çeken veya resimleri bir suretle yayanlara ağır para cezası verilecektir. 
Ayrıca kelepçeli şüpheli veya sanığa nezaret edenlerin de resim alınmaması için gerekli tedbirleri 
sağlamakla yükümlü bulunduklarını fıkra öngörmektedir. 

Maddenin (2) numaralı fıkrası suçsuzluk karinesini güçlendirmek üzere, yakalanan veya tutuk
lanan veya hakkında soruşturma açılan kişilerin suçluluk yahut sorumluluklarına ilişkin olarak 
kamuoyu yoklaması yapılmasını, görüşlerin toplanmasını veya bunların sonuçlarının yayınlan
masını suç hâline getirmiş bulunmaktadır. 

Bu suçlardan dolayı tüzel kişilerin de sorumlu oldukları maddede hükme bağlanmaktadır. 
Madde 140. - Maddeye göre gözaltına alınan kişilerin içerisinde bulundurulacakları nezaret

hanelere ve kişilerin durumları ile yakalama işlemlerine ilişkin olmak üzere bir yönetmelik hazır
lanacaktır. Yönetmelikte düzenlenecek hususlar şunlardır: 

1. Nezarethanelerin maddî koşulları, 
2. Gözaltına alınmış olan kişi hakkındaki soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği, 
3. Bu kişinin hangi görevlinin muhafazasına tevdi edileceği, 
4. Bedensel ve tıbbî muayenesinin nasıl yapılacağı, 
5. Gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, 
6. Gözaltına alınırken ve işleme son verilirken hangi tutanakların tutulacağı, 
7. Gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği, 
8. Kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin uygulanmasında uyulacak kurallar. 
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Yönetmelik bütün bu hususları ayrıntıları ile belirtecektir. Böylece gözaltına almanın ve 
yakalamanın insancıl koşullar içerisinde sürdürülmesi, güvence altına alınmış olacaktır. 

Madde 141. - Usul kurallarına uymama veya keyfî adlî işlemler nedeniyle, suç soruşturması 
veya kovuşturması sırasında kişilerin uğrayabilecekleri maddî veya manevî zarar hâllerini, mad
denin (1) ilâ (8) numaralı bentleri teker teker göstermektedir. Bu hâller gerçekleştiğinde zarar gören 
kişiler Devleti dava etmek ve zararlarının giderilmesini istemek hakkına sahiptirler. Maddî tazminat 
istemini haklı kılan hâller şunlardır: 

Kişinin: 

1. Kanunların belirlediği koşullar dışında yakalanması veya tutuklanması yahut tutukluluğunun 
devamına karar verilmiş olması, 

2. Yasal gözaltı süresi içinde hâkim huzuruna çıkarılmaması ve böylece 131 inci maddenin 
gereklerinin yerine getirilmemiş olması, 

3. Yasal hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine 
getirilmeden tutuklanması, 

4. Tutuklandıktan sonra makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmaması veya makul 
süre içinde hüküm verilmemesi, 

5. Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra, hakkında kovuşturmaya yer 
olmadığına veya beraatine karar verilmiş olması, 

6. Mahkûm olduktan sonra, hükümlülük süresinin gözaltı ve tutuklulukta geçirilen süreden az 
olması veya kişinin sadece para cezası ile mahkûmiyetinin hukuken zorunlu olması, 

7. Yakalama veya tutuklama nedenlerinin ve suçlamalarının kendisine yazılı veya olanaklı 
bulunmadığı hâllerde sözlü olarak açıklanmaması, 

8. Yakalanması veya tutuklanmasının yakınlarına bildirilmemiş olması. 

Yukarıda (1) ilâ (6) numaralı bentlerde belirtilen hâllerde, usulsüz işlemlere muhatap olmuş 
veya bu gibi hâllerle karşılaşmış bulunan kişi, uğradığı her türlü maddî ve manevî zararlarını Dev
letten dava etmek, isteyebilmek hakkına sahip olacaktır. (7) ve (8) numaralı bentlerde ise manevî 
zararlarını istemek ve dava etmek hakkını kullanabilecektir. 

Maddenin son fıkrasına göre (5) ve (6) numaralı bentlerde belirlenen kararları veren merciler, 
esas kararları verirken ilgiliye tazminat haklan bulunduğunu bildireceklerdir; bu husus karara ay
rıca geçirilecektir. 

Madde 142. - Maddenin birinci fıkrasına göre, tazminat davasının açılması, ilgili kişi hakkın
daki kararın veya hükmün kesinleşmesiyle olanaklı hâle gelecektir. 

Kesinleşme, ilgilisine veya varsa vekiline tebliğ edildiğinde, tebellüğden itibaren üç ay içinde 
dava açılabilecektir. Karar veya hükmün, tebliğ edilememesi veya tebliğinin herhangi bir nedenle 
gerçekleştirilmemiş bulunması durumunda dava hakkı, karar veya hükmün kesinleşmesinden 
itibaren nihayet bir yıllık sürenin sona ermesiyle düşecektir. 

Tazminat istemeye hak sahibi olan kimsenin hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın 
akıbetini ve kesin sonuca bağlanışım takip ederek dava hakkını gecikmeden kullanması öngörül
düğünden bir yıllık hak düşürücü süre benimsenmiştir. 
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Dava zarara uğrayanın kendisi, yasal temsilcisi veya özel yetkili vekili tarafından açılacak, 
Devleti temsilen Hazine davalı gösterilecektir. 

Tazminat davasında yetkili ve görevli mahkeme, davacının oturduğu yer ağır ceza mah
kemesidir. Böylece kanuna aykırı işlemden zarar gören kişinin en kolay biçimde ve en masrafsız 
yöntemle hakkına kavuşabilmesi amaçlanmıştır. 

Tazminata konu asıl işlem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesince yapılmış ise 
ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi varsa dava o dairede çözülecek, bu hususta Kanunun genel 
düzenlemesi gözetilip numara itibarıyla izleyen daire yetkili olacaktır. 

Tazminatı gerektiren asıl işlem, davacının oturduğu yer ağır ceza mahkemesi tarafından yapıl
mışsa ve o yerde başka bir ağır ceza dairesi de yoksa, yer itibarıyla en yakın ağır ceza mahkemesi 
davayı görecektir. Kuşku yok ki, hâkimin çekilmesi veya reddi hususundaki genel kurallar bu dava 
türünde de geçerliliğini koruyacaktır. 

Yetkili ağır ceza mahkemesi, inceleme ve değerlendirmesini duruşma yapmaksızın dosya 
üzerinde tamamlayacak ve davayı öncelikle ve ivedilikle karara bağlayacaktır. 

Davanın dosya üzerinden yürütülmesi davacıya önemli sorumluluk yüklemekte, dava dilek
çesine açık kimliğini ve oturduğu yer adresini, Devlet Hazinesinin davalı olduğunu, zarara uğ
ramasına ve tazminata hak kazanmasına hangi soruşturma veya kovuşturmanın neden olduğunu, 
maddî veya manevî zararının nitelik ve niceliğini açık biçimde yazması gerekmektedir. 

Davacı, gözaltı veya tutuklamayla ilişkili dosyada belgelenenler dışında, her türlü zararını is
pat belgelerini de dilekçesine ekleyecektir. 

Dilekçe ve ekindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğinin neden 
ibaret olduğunu ve duyuru tarihinden itibaren bir ay zarfında tamamlanıp mahkemeye ulaştırıl-
madıkça davanın reddedileceğini, davacıya veya davayı açan temsilci veya vekiline duyuracaktır. 
Bu duyuruda esas alınacak adres dilekçede belirtilen adres olup, bu adresin yetersizlik yahut yan
lışlığı veya bildirilmeyen adres değişliği nedeniyle tebliğin yapılamaması hâllerinde mahkemece 
adres araştırılmasına girişilmeyecektir. Duyurulan yahut belirtilen nedenle duyurulma olanaksız
lığından dolayı giderilmemiş olan eksiklik karşısında dava dilekçesi mahkemece Cumhuriyet sav
cısının yazılı görüşü alınarak reddedilecektir. Bu karara karşı itiraz olunabilecektir. 

Dilekçe ve eki belgelerin yeterliliği durumunda mahkeme, gözaltı veya tutuklamayla ilişkili 
dosyayı getirtip inceleyecek, sıfat, işlem ve süre itibarıyla davanın görülebilir olduğunu öncelikle 
saptayacak, olumlu sonuca vardığında davacı tarafın sunduğu dilekçe ve belge örneklerini davalı 
Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ edecek, varsa beyan ve itirazlarını 
duyurudan itibaren otuz gün içinde bildirmesini isteyecektir. Devlet Hazinesi temsilcisinin illerde 
defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü olduğu gözetilecektir. 

Mahkeme, istemin ve delil niteliğindeki belgelerin ve davalı Devlet Hazinesinin karşı bildirim
lerinin değerlendirilmesinde ve verilecek maddî ve manevî tazminatın saptanmasında, gerekli gör
düğü her türlü araştırmayı yapmaya, hatta bilirkişi incelemesi yaptırmaya yetkilidir. 

Dosya üzerindeki her türlü inceleme ve değerlendirmeyi mahkeme, dilerse heyet hâlinde 
yapacak, dilerse başkanı veya üyelerinden birini görevlendirerek, Cumhuriyet savcısının yazılı 
görüşünü aldıktan sonra heyet hâlinde karara bağlayacaktır. 
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Esasa ilişkin karara karşı Cumhuriyet savcısı, davacı veya davalı Devlet Hazinesi, kararın ken
dilerine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurma hakkını kullanabilecek
tir. İnceleme öncelikle ve ivedilikle yapılacaktır. 

Madde 143. - Tazminat, haksız olarak hürriyetinden veya hakkından yoksun bırakılmanın kar
şılığı olmak üzere ödendiğine göre: 

1. "Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar"ı itiraz üzerine veya kamu davası açılmasını 
haklı saydıracak yeterlikteki delillerin sonradan elde edilmesi ile kaldırılan ve hakkında kamu 
davası açılan sanık, 

2. Beraat eden, ancak, aleyhinde yargılamanın yenilenmesi dolayısıyla yeniden yargılanan sanık 
mahkûm olup, bu kararı kesinleştiğinde, Devletten aldığı tazminatı yine Devlete geri vermek 

zorunda kalacaktır. 
Tazminatın geri verilmesinin gerekçesi, verilişine neden sayılan işlemin, hukuka aykırı ol

madığının sonradan ortaya çıkması ve kişinin haksız zenginleştiğinin hükümle belgelenmesidir. 
Geri alma işleminde, cezaların tümü esas alınarak, gözaltı ve tutukluluk süreleri, mahkûmiyet 

süresini aşkın değilse ödenen tazminat bütünüyle geri istenecek, aşkın ise o sürenin karşılığı kişiye 
bırakılıp, hukuka uygunluğu tartışmasız olan gözaltı ve tutukluluğun karşılığı olarak ödenen bedel 
geri alınacaktır. 

Kişiye tazminat verilmesi keyfiyeti, dosyasında belgelenmiş olacağından, geri isteme koşulları 
gerçekleştiğinde Cumhuriyet savcısı, Devlet Hazinesinin istemini beklemeden, tazminata karar 
veren mahkemeye yazılı olarak başvurmak suretiyle tazminatın geri alınması için karar verilmesini 
isteyecektir. 

Mahkeme dosya üzerinde incelemesini yapacak, geri isteme koşullarının gerçekleşip gerçek
leşmediğini değerlendirecek, tazminatın kısmen geri verilmesi gereken hâllerde gerekçeli hesap
lamayı yaparak kararını verip taraflara ve Cumhuriyet savcısına tebliğ edecektir. 

Tazminatın geri alınmasında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda yazılı yöntem uygulanacaktır. 

Karara karşı Cumhuriyet savcısının ve tarafların itiraz hakları vardır. 
Öte yandan bir başka olasılık, tazminatı gerektiren hürriyet veya hak kaybının, kötü niyetli bir 

muhbir veya şikâyetçinin ihbar veya suç duyurusundan veya tanık olarak dinlenen bir kimsenin 
yalancı tanıklığından kaynaklanmasıdır. Bu gibi durumlarda haksız ihbar, şikâyet veya tanıklığın 
hürriyet ve hak kaybına etkisi mahkemesince değerlendirilecek, bu etkinin varlığı saptandığında 
ödemek zorunda kaldığı tazminat nedeniyle Devletin, o kişi veya kişilere rücuu hüküm altına 
alınacaktır. Tazminat ödenmesine kusuruyla neden olan görevlilere de Devletin rücu etme imkanı 
bulunduğu ikinci fıkrada belirtilmiştir. 

Madde 144. - Bu madde ile, kimlerin tazminat isteyemeyecekleri tam bir açıklıkla hüküm al
tına alınmakta, uluslararası normlar, öğretide benimsenmiş görüşler ve Yargıtay içtihatları 
gözetilerek uygulamada doğabilecek tereddütlerin giderilmesi hedeflenmektedir. 

Bu düzenlemeye göre, kanuna uygun olarak gözaltına alınan veya tutuklanan kimse: 
1. Gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süresini, mahkûmiyetle sonuçlanan bir başka hüküm

lülüğünden indirme kararı alabildiğinde, indirime konu bu sürenin karşılığında tazminat is-
teyemeyecektir. Kalan "artık süre" için istemde bulunabileceği ise tartışmasızdır. 
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2. Sonradan yürürlüğe giren ve getirdiği lehte düzenlemeler ile fiili suç olmaktan çıkarma veya 
ceza yaptırımını hafifletme gibi sonuçlar öngören kanunu gerekçe göstererek tazminat is-
teyemeyecektir. 

3. Tazminat, haksızlığın bir karar veya hükümle belgelenmesini gerekli kıldığından, böyle bir 
belgelemeyi olanaksız hâle sokması nedeniyle, ölüm, genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, 
zamanaşımı ve benzeri nedenlerle hakkındaki kamu davasının düşürüldüğünden veya ortadan kal
dırıldığından veya kovuşturmasına yer olmadığına karar verildiğinden bahisle tazminat is
temeyecek, evlenme nedeniyle hakkındaki kamu davasının ertelendiğini veya düşürüldüğünü ileri 
sürerek tazminat isteminde bulunamayacaktır. 

4. Ceza ehliyetsizliği nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği 
gerekçe gösterilerek tazminat isteyemeyecektir. 

5. Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suçu işlediğini veya suça katıldığını ifade 
ederek gözaltı veya tutuklamaya şahsî kusuruyla neden olmuş ise tazminat istemeye hak 
kazanamayacaktır. 

Madde 145. - Maddenin saptadığı ilke, ifadesinin alınması veya sorgusunun yapılması için, 
kişinin davetiye ile çağrılmasıdır. Ancak madde, kişi gelmezse zorla getirilebileceğinin davetiye 
yazılabilmesini de öngörmektedir. 

Madde 146. - Madde, ihzar kurumunun içeriği ve uygulanması bakımından, usul hukukumuz 
itibarıyla önemli değişiklikler getirmiş bulunmaktadır. 

Birinci fıkraya göre, ilke olarak, hakkında tutuklama kararı verilebilmesi veya yakalama 
müzekkeresi kesilebilmesi için yeterli nedenler bulunan şüphelinin veya sanığın ihzanna karar 
verilebilecektir. Uygulamada önemli olan husus ihzar müzekkeresinin yerine getirilmesidir; bu 
nedenle son fıkra, ihmalleri ile ihzarı gerçekleştirmeyen sorumluların saptanmasını olanaklı kılmak 
üzere, yerine getirmemenin nedenlerinin saptanmasını ve bunların, köy veya mahalle muhtarları ile 
kolluk görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanağa geçirilmesini öngörmüş bulunmaktadır. 

İhzar müzekkeresinin içeriği ikinci fıkrada belirlenmiştir: Müzekkerede şüpheli veya sanığın 
açıkça kim olduğu, kendisi ile ilgili suçu, gerekiyorsa eşkali (fiziğini belirleyen özellikleri) belir
lenecek ve asıl önemlisi, zorla getirilmesine neden olan hususlar belirtilecektir. Bu müzekkerenin 
bir örneği şüpheli veya sanığa verilecektir. Bu nedenle müzekkere kopyalı olarak kolluk görevlisine 
gönderilmelidir. Böylece düzenlenecek müzekkerenin hangi süre içinde geçerli olacağı maddenin 
beşinci fıkrasında yer almıştır; ihzar belirli ölçüde zor kullanmayı gerektirebileceğinden geçerli ol
duğu sürenin belirlenmesi, özgürlüklerin korunması yönünden önemlidir. Esasen dördüncü fıkra, bu 
bakımdan diğer bir teminatı da içermektedir: İhzar edilen şüpheli veya sanık, ilke olarak derhâl, 
olanaklı bulunmadığı takdirde, yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran mercilerin 
önüne götürülecek ve yine derhâl sorguya çekilecek ve ifadesi alınacaktır. 

Süreye gelince, beşinci fıkraya göre ihzar, getirme bakımından haklı sayılacak bir saatte baş
layacak ve çağıran mercilerin sorguyu yapmaları veya ifade almaları ile sona erecektir. 

Madde 147. - Madde, karşılaştırmalı ceza usul hukukunda, kişi özgürlüğü bakımından artık 
yerleşmiş bulunan temel ilkelere uygundur. Üzerine suç atılan veya şüphe altına sokulan kimsenin 
savunma hakkını güvence altına almak amacıyla madde, sorgunun veya ifade almanın ne suretle ic
ra edileceğini, ayrıntıları ile göstermektedir. Konulan esaslar, hâkim, mahkeme, Cumhuriyet savcısı, 
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kolluk âmir ve memurları hakkında aynı derecede olmak üzere geçerlidir. Maddenin, şüpheli veya 
sanığın haklarını saptayan ve sonra sorgu yapacak ve ifade alacak yetkililere hitap eden iki kategori 
hükmü içermesi uygun görülmüştür. 

Önce hakları belirlenebilir: 
1. Şüpheli veya sanığın ifadelerinin alınması veya sorguya çekilmeleri bakımından tesis edilen 

hakların başında birinci fıkranın (5) numaralı bendinde yer alan susma hakkı geliyor. Susma hakkı, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yer alıp en temel insan haklarından birisini 
oluşturan suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurudur. Ancak susma hakkı, "isnat edilen suç hak
kında açıklamada bulunmamayı" kapsamaktadır. Yoksa kişi, (1) numaralı bentte açıkça beyan olun
duğu üzere "kimliğe ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmak zorundadır." 

2. Sorguya çekilecek veya ifadesi alınacak şüpheli veya sanığın yararlandığı ikinci temel 
savunma hakkı, avukat bulundurabilmektir. İfade alma veya sorgudan önce adı geçenlere bu haklan 
hatırlatacak, avukat atayabilecek durumda değillerse baroca seçilecek bir avukat isteyebilecekleri 
ve onun hukukî yardımından yararlanabilecekleri ve bu avukatın vekâletname aranmaksızın ifade 
ve sorguda hazır bulunabileceği bildirilecektir. 

3. Üçüncü hak, yakalanan kişinin yakınlarına yakalandığını bildirmesinin sağlanmasıdır. 
4. Dördüncü hak, adı geçenlerin somut delillerin toplanmasını isteyebileceğinin hatırlatıl-

masıdır. Bu husus sorgu ve ifade alma sırasında, şüpheli veya sanığa şüphe nedenlerini ortadan kal
dırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağının sağlanmasını emreden ve (6) numaralı bent
te yer alan hükümde, güvence altına alınmıştır. 

5. (2) numaralı bentte yer alan ve şüpheli veya sanığa isnat edilen suçun da anlatılacağını sap
tayan hüküm de esaslı bir güvence oluşturmaktadır. 

Maddenin ifade alacak veya sorgulama yapacak yetkililere hitap eden hükümleri ve yükümleri 
ise, yukarıda şüpheli veya sanığın haklarına ilişkin yükümlere ek olarak şunlardır: 

1. Kimliğin saptanması, 
2. İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel durumu hakkında bilgi alınması, 
3. İfade veya sorgunun bir tutanağa bağlanmasıdır. Bu tutanakta aşağıdaki hususlar yer alır: 
a) İşlemin yapıldığı yer ve tarih, 

b) İşlemde hazır bulunanların isim ve sıfatları ve işleme tâbi tutulanların açık kimlikleri, 

c) Maddede yer alan işlem veya yükümlülüklerin ifade almada veya sorguda yerine getirildiği, 
getirilmemiş ise nedenleri, 

d) Tutanağın bütün hazır bulunanlarca okunarak imzalanması ve bu hususun beyanı, 
e) İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. 
Madde 148. - Madde, ifade almada veya sorguda başvurulmaması gereken ve bazen kanunlara 

göre suç oluşturacak olan yasak usulleri göstermektedir. 
İfadesi alınan veya sorguya çekilen kişinin belli bir şekilde suçlanan bir kişi olması nedeniyle, 

şüpheli veya sanık statüsünde olduğu konusunda kuşku yoktur. 

Madde, şüpheli veya sanığın beyanının hür iradesine dayanması gerektiği ilkesini koymaktadır. 
Böyle olunca, özgür iradeyi engelleyici nitelikte hiçbir davranışa başvurulamaz. Birinci fıkranın 
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ikinci tümcesinde yer alan ve özgür iradeyi engelleyici nitelikteki eylemler aslında örnek olarak 
gösterilmektedir: Kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddet gibi 
bazı araçlar uygulanamaz. Bu hâllerin ortak nitelikleri ruhsal veya bedensel müdahale olarak, 
iradeyi bozmalarıdır. Ayrıca ikinci fıkra, iradeyi bozacak nitelikte kanuna aykırı yarar vaat 
edilemeyeceğini de hükme bağlamıştır. 

Maddenin son fıkrası, birinci fıkrada yer alan yasakların, usul bakımından sonucunu belirtmek
tedir. Böylece elde edilmiş ifadeler delil olarak değerlendirile-meyecektir yani nazara alınmayacak
tır. Madde bu hususa o derecede önem vermektedir ki, ifadelerin, ilgilinin rızası olsa bile geçerli 
sayılması usul yönünden yasaklanmıştır. 

Madde 149. - Çağdaş karşılaştırmalı ceza usul hukuku, suç nedeni ile takibatta bulunan ve 
takip edilen arasında çok daha büyük bir eşitlik tesis edecek surette şüpheli ve sanığın haklarını 
düzenlemiş bulunmaktadır. Bugün savcı, şüpheli ve sanık öğrenmek, katılmak ve eleştirmek hak
larına sahiptirler. Ancak bu haklar ve özellikle öğrenmek hakkı, geçen yüzyılın sonunda elde edil
miştir ve bir zafer olarak nitelendirilmelidir. Avrupa hukukunda geçen yüzyılın sonunda kanun 
koyucular, ilgilinin bir avukatın yardımından yararlanabilmesini öngörmüşlerdir. Ancak avukatın 
dosyayı bilmek, ona ulaşmak hakkını, bazı kanunlar değişik tarzda düzenlemiş bulunuyorlar. 

Bu madde, şüpheli veya sanığın soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında bir veya 
birden fazla avukatın yardımından yararlanabileceğini kabul ediyor ve avukat sayısı bakımından 
bazı Batı kanunlarından farklı olarak buna kovuşturma evresinde bir sınırlama da getirmiyor. An
cak soruşturma evresinde bu sayı üçü geçemeyecektir. 

Maddenin son fıkrası, avukatın şüpheli veya sanıkla olan ilişkisini ve haklarını belirtmektedir. 
Bu haklar: 

1. Soruşturma veya kovuşturmanın her aşamasında şüpheli veya sanıkla görüşebilmesi, 
2. İfade alma ve sorgu süresince adı geçenlerin yanında bulunabilmesi, 
3. İlgiliye hukukî yardımda bulunabilmesidir. 
Bunlar elbette ki, şüpheli ve sanığın da haklarıdır. Bu hakları engelleyici veya kısıtlayıcı her 

eylem yasaktır ve savunma haklarının ihlâlini oluşturacaktır. 
Madde, bu hükümleri itibarıyla, Batı kanunlarının sağladıklarına göre avukata daha geniş hak

lar sağlamış bulunmaktadır. 
Madde 150. - Madde, ceza soruşturmasında veya davasında avukat atanmasıyla ilgili temel 

esasları içermektedir. Aslında ceza davasında bir avukattan yararlanılabilmesi temel bir haktır. An
cak bunun sağlanması, ülkenin koşullarıyla orantılıdır. 

Maddeye göre avukatın seçilmesi ve atanması şüpheli veya sanığın iradesine bağlıdır. Ancak 
adı geçenler bu seçimi yapabilecek durumda değillerse, istemleri hâlinde kendilerine 156 ncı mad
de uyarınca avukat seçilir ve atanır. 

İkinci fıkra, zorunlu olarak avukat atanmasını gerektiren hâlleri göstermektedir. Bunlar, şüp
heli veya sanığın: 

1. On sekiz yaşını doldurmamış, 
2. Sağır veya dilsiz, 
3. Kendisini savunamayacak derecede malûl 
olmasıdır. 
Bu kişilerin avukatı yoksa bunlara istemleri aranmaksızın avukat atanacaktır. 
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Madde 151. - Madde, 150 nci madde gereğince atanan avukatın görevine ilişkindir. Bu avukat 
duruşmaları noksansız izleyecek, görevinin gereklerini yerine getirecektir. Görevini gereğince 
yerine getirmeyerek duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilecek olursa 
hâkim veya mahkeme hemen başka bir avukat atayacaktır. Böylece 156 ncı maddeye bir istisna 
getirilmekte ve avukatın atanması ile birlikte seçimi de hâkim veya mahkeme tarafından yapılmak
tadır. Bu hâl duruşmanın ertelenmesi nedeni de olabilecektir. 

Tasarıya göre ceza davasının bir duruşmada bitirilmesi esas kuraldır. Ancak ikinci fıkra, birin
ci fıkranın öngördüğü hâlde davanın erteleneceği bir hâli göstermektedir: Bu hâl avukatın savun
masını hazırlamak üzere yeterli zaman olmadığını açıklamasıdır. 

Son fıkra, birinci fıkradaki karar ve atamaya neden olan avukat hakkında iki yaptırım öngörmüştür: 

1. Avukat hakkında baroca disiplin cezası verilebilecek, 
2. Ertelemeden doğan giderler, hâkim veya mahkeme kararı ile adı geçene yüklenecektir. 
Madde hükmü yalnızca duruşmaya ilişkin olarak düzenlenmiştir. 

Madde 152. - Madde, ceza davasının, hakkaniyete uygun tarzda adil yargılama ilkesine uygun 
olarak yürütülebilmesi için, savunma yönünden çok önemli olan bir ilkeyi belirtmektedir: Avukatın, 
aynı davada birden fazla sanığı veya soruşturmada birden fazla şüpheliyi savunma görevi 
alabileceği kabul edilmiştir. Ancak bunun koşulu, bu kişilerin davanın savunulmasındaki yarar
larının çelişkili olmaması yani birbirine uygun bulunması olarak saptanmıştır. 

Madde 153. - Madde, savunma hakkı ve silâhların eşitliği ilkeleri bakımından büyük önem 
taşıyan, avukatın "bilgilere ulaşabilmesi" konusunu düzenlemektedir. Cumhuriyet savcısı, araştırma 
evresinde dosya esasen elinde bulunduğundan, her türlü bilgiye sahiptir. Avukatın dosyaya ulaşabil
mesi hakkı ise, karşılaştırmalı mevzuatta birbirine göre farklı şekillerde düzenlenmiştir. Esas ilke, 
avukatın delillerin araştırılması yönünden bir tehlike arz etmediği hâllerde dosyaya ulaşabilmesidir. 
İspanyol Usul Kanununun 302 nci ve Alman Usul Kanununun 143 üncü maddeleri bu esası 
kabul etmişlerdir. Buna karşılık Doğu Avrupa ülkelerinde dosyayı inceleme hakkı, ilke olarak 
soruşturma evresi sona erdikten sonra başlamakta, çocuk ve malûller hakkında ise ilk ithamdan 
itibaren bu hak kullanılabilmektedir. 

Esasta 1412 sayılı Kanunun 18/11/1992 tarihli ve 3842 sayılı Kanunla değişik 143 üncü mad
desindeki düzenlemeye bağlı kalan Tasarının sistemi şöyledir: 

1. Kural olarak avukat, soruşturma evresine ilişkin dosyanın tüm içeriğini inceleyebilir ve is
tediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 

2. Avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması soruşturmanın amacını 
tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkiminin kararıyla bu 
yetki sınırlanabilir. 

3. Ancak avukatın soruşturma evresinde şüphelinin ifade veya sorgusunu içeren tutanakları, 
bilirkişi raporlarını, müvekkilinin hazır bulunmaya yetkili olduğu işlemlere ilişkin tutanak ve bel
geleri incelemek ve harç ödemeden bunların örneklerini alma hakkı mutlaktır. Bunlar hakkında 
ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

4. Dördüncü fıkra gereğince soruşturma evresinin sona erdiği hususunda Cumhuriyet savcısı 
tarafından verilen kararın dosyaya kaydolunduğu tarihten itibaren henüz iddianame yazılmış bulun
masa da avukat bütün dosyayı incelemek hakkına sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



- 7 0 -

5. Beşinci fıkraya göre, iddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra avukat dosyanın bütün 
içeriğini yani maddî bütün delil, iz, eser ve emareleri, eşyayı, bilgisayar içeriklerini, velhasıl dos
yaya dahil her şeye ulaşabilmek ve tutanak ve belgelerin örneklerini harç ödemeden alma hakkına 
sahiptir. 

Maddenin içerdiği haklardan, suçtan zarar görenin avukatı da, altıncı fıkraya göre yarar
lanabilecektir. Ancak bu koşul, şüpheli veya sanığın korunmaya değer üstün yararlarının ağır bas
maması yani bu konuda suçtan zarar görenin yararları ile sanığın yararlan çatıştığında ağır basanın 
sanığın yararları olmamasıdır. 

Maddenin son fıkrasında, kamu davası açılıncaya kadar, soruşturma evresinde oluşturulan dos
ya içeriği hakkında avukat tarafından kamuya herhangi bir açıklamada bulunulamayacağı kabul 
edilmiştir. Bu hüküm, soruşturma evresinin gizliliği hakkındaki ilkenin doğal bir sonucudur. 
Adaletin adil olarak işlemesinde sistemin, savcı gibi, önemli bir yargı unsurunu oluşturan avukatın 
dosya içeriğine ulaşabilmesi, elbette ki uygundur. Ancak adalet sisteminin, hâkim ve savcı gibi bir 
yapısal unsurunu oluşturan avukat gizlilik ilkesine sadık kalacak ve bunun sonucu olarak dosya 
içeriğini sadece kanuna göre savunma işlevini yerine getirirken kullanacak, ancak işlevi dışı olan 
maksatlarla bunları kullanamayacak ve açıklamalarda bulunmayacaktır. 

Madde 154. - Madde, avukatın, vekâletnamesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına 
gerek olmadan yakalanan, gözaltına alınan, muhafaza altına alınan veya tutuklu bulunan şüpheli 
veya sanık ile her zaman görüşebileceği ilkesini getirmiş bulunmaktadır. Bu hâlde tutukevinin iç 
düzenine, elbette ki uyulacaktır. 

Maddede, görüşmenin, savunma hakkının gereğine uygun olarak cereyan edebilmesi için 
gerekli maddî koşullar da gösterilmiştir. İdare tarafından başkalarının duyamayacağı bir ortamın 
görüşmede sağlanması zorunludur. Ayrıca ilgilinin avukatı ile olan yazışmaları hiçbir suretle 
denetimden geçirilmeyecektir. 

Madde 155. - Madde, sanığın yasal temsilcisine duruşma gün ve saatinin bildirileceği ve adı geçenin 
duruşmaya kabul edilerek isterse dinleneceği hükmünü getirmiştir. Böylece yasal temsilci duruşmanın 
sonuna kadar hazır bulunmak ve gerektiğinde dinlenmesini istemek hakkına sahip olmaktadır. 

İkinci fıkraya göre sanığın eşi, karı ve koca olsun, birinci fıkranın verdiği hakkı kullanabilecek
tir. Ancak adı geçenlere, bu hakkı kullanabilmeleri için tebligat yapılması gerekmemektedir. 

Madde 156. - 150 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı hâllerde soruşturma ev
resinde şüphelinin avukatı doğrudan baro tarafından seçilir. Kovuşturma evresinde ise atama mah
kemece, seçim baroca yapılır. 

Madde, Tasarının değişik maddelerinde yer alan ve avukatın yardımından istifade ettirilmenin 
kanun gereği mecburi olduğu hâllerde işlemin ne suretle gerçekleştirileceğini göstermektedir: İlke, 
avukat atanması kararının hâkim veya mahkeme tarafından verilmesi, avukatın seçiminin ise baro 
tarafından yapılmasıdır. Avukat seçiminin de hâkim veya mahkeme tarafından yapılacağını belirten 
kanun hükümleri saklıdır. 

Seçimi yapacak olan soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yerdeki barodur. 
Şüpheli veya sanık sonradan bir avukat seçerse önceden seçilmiş avukatın görevi son bulur. 

Madde 157. - Madde, baro tarafından seçilen veya görevlendirilen avukata verilecek ücretlerin 
nasıl ödeneceğini göstermektedir: Avukata, avukatlık asgarî ücret tarifesine göre ücret ödenecek, 
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buna ek olarak da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak düzenlenecek 
tarifeye göre bir ücret ödenecektir. Bu tarifeler her yıl yeniden düzenlenecektir. 

Böylece avukata ödenen ücretler beraat eden sanıktan hiçbir suretle istenemeyecektir. Ancak 
yargılama giderleri ile de mahkûm edilen sanıklara, avukata ödenen ücretler için, baronun rücu hak
kı vardır. Ancak bu hak yargılama giderlerine mahkûm edilmiş olsa da ücreti karışlayabilecek 
durumda olanlara karşı kullanılabilecektir. 

Madde 158. - Madde, 157 nci madde gereğince avukata ödenecek olan ücretlerin kaynağını 
göstermektedir: 

1. 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan 
harçların yüzde yirmisi, 

2. İdarî nitelikteki para cezaları dışındaki para cezalarının yüzde yirmisi 

yıl içinde Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılacaktır. Ancak bu mik
tarlar Kesin Hesap Kanunu çıkıncaya kadar tayin edilemeyeceğinden, her malî yıl başında, içinde 
bulunulan yılın Bütçe Kanununda yer alan rakamlar esas alınarak bir miktar hesaplanacak ve bunun 
yüzde yetmişbeşi avans olarak Türkiye Barolar Birliğine ödenecektir. 

157 nci madde gereğince ödenecek gider ve ücretler bu hesaptan alınacaktır. 

Türkiye Barolar Birliği, kendisine aktarılan bu hesaptan barolara yapılacak tahsisleri ve ayrıca 
harcamaların nerelere ve ne suretle yapılacağına ilişkin esas ve usulleri göstermek üzere bir yönet
melik meydana getirecektir. 

Madde 159. - Soruşturma evresinin içeriği ve sınırları, bu evrenin ne suretle cereyan edeceği, 
aktörleri ve yetkileri Tasanda saptanmıştır. Soruşturma evresi genel olarak ve esas itibarıyla 
kamuya karşı gizli biçimde cereyan eder. Usul kanunlarının gösterdiği ve belirli işlemler itibarıyla 
gizli cereyan edeceği saptanan özel hâllerde ihlâlleri ayrıca cezalandıran hükümler vardır. Bu mad
dede söz konusu olan soruşturma evresindeki gizlilik ilke veya kuralının ihlâli hâllerinde uy
gulanacak yaptırımın belirlenmesidir. 

Soruşturma evresinin gizliliği, ceza adaletinin doğruluk, dürüstlük, gerçeğe ulaşma ilkelerine 
uyulması için bir zorunluluktur. Ancak her şeyden önce suçsuzluk karinesinin sağlam tutulabilmesi 
yönünden de vazgeçilemez niteliktedir. Aksi takdirde, bizde ve yabancı ülkelerde örneklerine rast
landığı üzere yargısız infazlar sonucu insanlar ıstıraplara sürüklenmekte ve suçsuzluk karinesi böy
lece lafta kalmaktadır. 

Tasarı, soruşturma evresinde tarafların ve özellikle şüphelinin ve avukatının yetkilerini belirt
mektedir. Avukat, belirli istisnalarla soruşturma dosyasını incelemek olanağına sahiptir. Ancak 
avukat adalete hizmet eden bir mesleğin mensubu olarak dosyadan elde ettiği bilgileri sadece 
müvekkilini, kanunun verdiği olanaklar çerçevesinde savunması için kullanacak, bunları yayın
lamak, örneğin medyaya vermek gibi eylemlere girişemeyecektir. Ancak, elbette ki, soruşturması 
yapılan suçlar hakkında, halkın bilgi sahibi olmak ihtiyacı da vardır. Medya bu suçlar hakkında bil
gilenerek halkın bilgi edinmek ihtiyacını karşılamak görevindedir. Medya mensupları, bu konular
da doğru haber elde edemediklerinde öteden beriden devşirilen ve çoğu kez yanlış olan bilgileri hal
ka yansıtmakta ve insanların en temel hakkı olan suçsuzluk karinesi böylece ihlâl edilmektedir. 
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Bu sakıncayı gidermek üzere, maddenin ikinci fıkrasında Cumhuriyet savcıları için kamuyu 
aydınlatma olanağı tanınmıştır. Ancak Cumhuriyet savcısı bu gereği yerine getirirken soruştur
manın gizlilik ve selâmetine zarar vermeyecek bir üslûbu veya anlatım tarzını seçecek ve bir takım 
tebliğler vasıtası ile kamuoyuna açıklamalarda bulunabilecektir. 

Soruşturma evresinde gerçekleştirilen işlemlere katılanlar, gizlilik ilkesine aykırı hareket ettik
lerinde Türk Ceza Kanununun bu fiilleri cezalandıran hükümlerine göre cezalandırılacaklardır. 

Ayrıca 153 üncü maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 
Madde 160. - Tasarının soruşturmaya ilişkin İkinci Kitabının Birinci Kısmının Birinci 

Bölümünün bu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, suçlara ait ihbar ve şikâyetlerin hangi mer
cilere yapılacağı, üçüncü ve izleyen fıkraları ise ihbar veya şikâyetin yapılmasına ilişkin usul kural
ları göstermektedir. 

İhbarlar Cumhuriyet savcılığına, kolluk makam ve memurlarına ve sulh ceza hâkimlerine, vali 
ve kaymakamlara, yurt dışında işlenip Türkiye'de takibi gereken yani Türk Ceza Kanununun 3 ilâ 
7 nci maddelerinde belirtilen suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik veya konsolosluklarına 
yapılabilecektir. 

İhbarlar sözlü veya yazılı olabilirler. Sözlü yapıldığında hemen tutanağa bağlanacaktır. İhbarı alan 
ve yukarıda belirtilen bu merciler ihbarı hemen, yerine göre yasal veya adlî mercilere vereceklerdir. 

Şikâyet usulünü dördüncü ve beşinci fıkralar göstermektedir: 
Suç soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı ise şikâyet, Cumhuriyet savcılığına, mah

kemeye veya yukarıda gösterilen idarî mercilere yapılabilecektir. Şikâyet yazı ile yapılabileceği gibi 
sözlü olarak da ifade edilebilir. Bu ikinci hâlde şikâyet, başvurulan merci tarafından bir tutanağa 
bağlanacaktır. 

Maddenin beşinci fıkrasıyla, soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda önceden 
usulüne uygun bir şikâyet bulunmasa da hak düşümü süresi içinde olmak koşuluyla mahkemeye 
yazı ile veya duruşma tutanağına geçirilecek beyanla yapılacak şikâyetin, şikâyet yokluğunu or
tadan kaldıracağı kabul edilmiştir. 

Maddenin son fıkrası, soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda ihbarın şikâyet 
hükmünde olduğunu beyan ile bu husustaki Yargıtay içtihadını kanun hükmü hâline getirmiştir. 

Madde 161. - Madde, ölümün, Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirilmesini, 
belirli merciler için zorunlu kılan hâlleri göstermektedir. Bu hâller ölümün doğal nedenlerden mey
dana gelmediği kuşkusunu doğuracak emarelerin varlığı veya ölünün kimliğinin belir-
lenememesidir. Bu iki hâlde kolluk, belediye memurları veya köy muhtarları durumu derhâl Cum
huriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirmekle yükümlü kılınmışlardır. 

Bu ihbar üzerine, ceset hakkında ne gibi işlemlerin yapılması gerektiğini adı geçen merciler 
takdir edecekler ve defin ancak onların verecekleri yazılı ruhsat ile yapılabilecektir. 

Madde 162. - Madde, Cumhuriyet savcısının temel görevini belirtmektedir. Cumhuriyet sav
cısı bir suçun işlendiği görünümünü veren bir hâli öğrenir öğrenmez hemen gerçeği saptamak üzere 
harekete geçecektir; hedefi kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermektir. Demek 
oluyor ki, ilk iş şüphe karşısında gerçeği belirlemeye çalışmaktır. Bu aşamada kolluk Cumhuriyet 
savcısının temel yardımcısıdır. Batı hukukunda, kolluğun temelde işi yürüttüğü bu aşamaya araştır
ma (enquete) denilmektedir. Cumhuriyet savcısı, esaslı ihbar üzerine işin gerçeğini araştıracaktır 
ama, ihbarın, daha başlangıçtan esassız olduğu anlaşılıyorsa, araştırmaya yine de girişilmesi gerek
tiği söylenemez. 
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Esasta madde, soruşturma evresinin açılmasını belirtmektedir. Tasarı bazı Batı kanunlarından 
farklı olarak soruşturma evresini açmak görevini Cumhuriyet savcısına vermiştir. Özel kişiler ihbar 
yolu ile sadece soruşturma evresinin açılmasını tahrik edebileceklerdir. Kolluğun rolü Cumhuriyet 
savcısının yardımcısı olmaktan ibarettir. Bu bakımdan Tasan Batı'daki bazı görüş ve uygulamalar
dan farklıdır. 

Maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde, diğer bazı Batı kanunlarında da olduğu gibi, 
Cumhuriyet savcısının adlî kolluk ve amir ve memurlarının bütün yetkilerini kullanabileceği belir
tilmiştir. Bu yetki, adlî işlemlerin gözetim ve denetimini elbette ki ifade etmektedir. 

Cumhuriyet savcısının temel görevi, suç işlendiği izlenimini veren bir hâli görüp öğrendiğinde 
gerçeği araştırarak işe girişmek olduğundan ikinci fıkrada bir direktif yer almaktadır. Cumhuriyet 
savcısı, şüphelinin aleyhine ve lehine olan hususları eşit bir çaba göstererek araştıracaktır. Aynı 
zamanda suça ait delil, iz, eser ve emareler toplanacak ve muhafaza altına alınacaktır. 

Bilindiği üzere, soruşturma evresinde temel görevi yerine getiren organın faaliyetlerinde üç il
ke egemen olmalıdır: Bunlar etkinlik, sür'at, dürüstlük ve hakkaniyettir. Maddenin ikinci fıkrasında 
yer alan hüküm dürüstlük ilkesinin gereğidir. Bu ilkeyi Alman Usul Kanununun 160 inci maddesi 
de, bizde olduğu gibi ifade etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesine göre 
her kişinin, davasının adil olarak görülmesini istemek hakkı vardır. Soruşturma organı delilleri ah-
lâkîliğe uygun olarak toplamakla yükümlüdür. 

Madde 163. - Madde, soruşturma evresinde gerekli araştırmalar yapılırken görevli kolluk eleman
ları, diğer memurlar ve kamu hizmeti yapmakla görevli olanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilke Cumhuriyet savcısının, 162 nci maddede belirtilen 
amaca ulaşmak üzere her türlü araştırmayı yapabilmesidir. Bu amaçla Cumhuriyet savcısı, 162 nci 
maddede gösterilen sonuçlara varmak amacı ile bütün memurlardan ve kamu hizmeti yapmakla 
görevli olanlardan her türlü bilgiyi isteyebilecektir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereği, mensup 
olduğu mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıktığında, o yere 
giderek gerekli işlemi yapabilecektir; o yer Cumhuriyet savcısına da işlemi havale edebilir, ancak 
kendisi giderek yaparsa o yer Cumhuriyet savcısını durumundan haberdar edecektir. 

Soruşturma evresi, gerçeğin araştırılması amacıyla gerçekleştiren işlemlerden oluşmaktadır. 

162 nci maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere bu araştırmalarda yetkili o yer Cum
huriyet savcısıdır. Maddenin ikinci fıkrası, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcılığı ile kolluk 
ilişkilerini düzenlemektedir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcılığı bakımından karşılaştırmalı 
usul hukukunda değişik sistemler vardır: Esas itibarıyla kolluğun araştırmaları yürütmesi, kolluk ile 
savcılığın iştirak hâlinde soruşturmayı yürütmeleri, kolluğun soruşturma evresinde Cumhuriyet sav
cılığına bağlı olması. 

Tasarının kabul ettiği sistemde kolluk, soruşturma işlemlerinin yürütülmesinde Cumhuriyet sav
cısının emrindedir. Bu sistem çerçevesinde fıkra şu esasları koymuştur. Kolluk âmir ve memurları: 

1. Suçun işlenmesi nedeniyle elkoydukları olayları, yakalanan kişileri uygulanan tedbirleri 
hemen Cumhuriyet savcılığına bildireceklerdir. 

2. Cumhuriyet savcısının, adliyeye ilişkin yazılı ve ivedi hâllerde sözlü ve kolluk âmirinin de 
haberdar edildiği, emirlerini derhâl yerine getireceklerdir. 
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3. Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine yakalanan kişileri, olayın şüphelisi veya tanıkları 
belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunduracaklardır. 

4. Aynı suretle yapılan işlemlere ilişkin evrak da hazır bulundurulacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, adliye ile ilgili olarak kanun dairesinde kendilerinden istenen iş
lerde ve görevlerde ihmal veya kötüye kullanmaları görülen memur ve kamu görevlileri hakkında 
Cumhuriyet savcılığınca doğrudan doğruya soruşturma açılacağı açıklanmış ve vali ve kaymakam
lar müstesna, bunlar hakkında, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Kolluk âmir ve memurları hakkında da ay
nı esas uygulanacaktır. 

Maddenin son fıkrasında, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel 
hükümlere göre soruşturma yapılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak soruşturma, kaymakamların 
mensup oldukları il ve valilerin bulundukları il'e en yakın il Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat 
yapılacaktır. Kovuşturma da aynı yerdeki görevli mahkemede yapılacaktır. Adı geçenlerin kişisel 
suçları ağır cezalı ise ve suçüstü olarak işlenmişse o zaman kanunun genel hükümleri uygulanacak, 
bu istisna hükmü uygulanmayacaktır. 

Madde 164. - Tasarının kabul ettiği sistemde soruşturmanın Cumhuriyet savcısı tarafından 
yapılması ve kolluğun yardımından yararlanılması esastır. Ancak soruşturma işlemleri kişi özgür
lüklerine ve özel hayata müdahaleyi gerektirdiğinde hâkime başvurulması esastır. Cumhuriyet sav
cısı bir araştırma işleminin hâkim tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu da takdir edebilir. Sor
gu hâkimi bulunmayan sistemlerde bu husus zorunluk da arz edebilir. 

İşte madde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kaleme alınmıştır: Cumhuriyet savcısı ancak hâkim 
tarafından yapılabilecek bir soruşturma işlemine gerek görürse, bu işlemin yapılacağı yerin sulh 
ceza hâkimine başvuracaktır. Böyle bir hâlde hâkim önce istenen işlemin kanuna uygun olup ol
madığını inceleyecektir; uygun ise olumlu kararı vermekle beraber gereğini yerine getirecektir. 

Böylece madde soruşturma işlemlerinde hâkim kararına bağlı olanların ne suretle yerine 
getirilebileceğini saptamış bulunmaktadır. 

Madde 165. - İfade almada usul konusunu düzenleyen bu madde sorgu ve ifade alma ayrımını 
netleştirmektedir. Sorgu, hâkim tarafından yapılan bir işlemdir; ifade alma ise Cumhuriyet savcısı 
ve kolluk tarafından yapılır. Bununla birlikte Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından yapılacak 
olan ifade almalarda yasak sorgu metotlarının geçerli olmadığı yeniden vurgulanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında vurgulanan hüküm, tutuklanan şüphelinin kolluk tarafından 
yeniden ifadesinin alınamayacağını belirtmektedir; ancak, kolluk araştırmaları yönünden böyle bir 
ihtiyacı saptadığında, Cumhuriyet savcısına durumu bildirecek ve ihtiyaç dairesinde ifade Cum
huriyet savcısı tarafından alınacaktır. 

Madde 166. - Madde, suç karşısında kolluk âmir ve memurlarının temel görevini belirtmek
tedir; bu görevlerin yerine getirilmesi için Cumhuriyet savcısından emir alınmasına gerek yoktur. 

Görev, suçluları aramak ve işin aydınlatılması için ivedi tedbirleri almaktır. Böylece suç karşısında 
kolluğa düşen araştırma fonksiyonunun yerine getirilmesine derhâl girişileceği açıklanmış olmaktadır. 

Söz konusu görevler yerine getirilirken düzenlenecek evrak herhangi bir gecikmeye neden 
olunmaksızın hemen Cumhuriyet savcılığına gönderilecektir. Böylece madde araştırma görevinin 
çerçeve ve kapsamını, kolluğun Cumhuriyet savcılığına niyabeten ilk araştırmaları yaptığını ifade 
etmiş olmaktadır. 
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Madde 167. - Madde, 166 ncı maddenin belirttiği görevin icrasında ortaya çıkabilecek (engel
leyecek) olaylar karşısında kolluğun yetkisini belirtmektedir. Olay yerinde kolluk, görevini yapar
ken giriştiği işlemleri kasten ihlâl eden veya yetkili olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri 
gerektiğinde kuvvet de kullanarak zorla bu eylemlerinden men edecektir. Bu men ediş, işlemler 
sonuçlanıncaya kadar devam edebilecektir. 

1412 sayılı Kanunun 157 nci maddesinde bu gibi hâllerde gözaltına alma yetkisinin uygulan
ması söz konusudur. Tasarı bunun yerine işlemleri engelleyen eylemleri zor kullanarak giderme yet
kisini ikâme etmiş ve böylece hem soruşturmanın etkinliği ve hem de kişi özgürlüğü ilkelerine yer 
verilmiştir. Maddenin yasakladığı eylemler nedeniyle koşullan varsa Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi uygulanabilecektir. 

Madde 168. - Bu madde, bir bakıma 164 üncü maddede yer alan hükümlerin tamamlayıcısı 
niteliğindedir. Soruşturma evresinde temel yetkili Cumhuriyet savcısıdır. Ancak, bu maddeye göre, 
suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısına erişilemediğinde 
soruşturma işlemleri sulh ceza hâkimi tarafından yapılabilecektir. 

Madde, üçüncü bir hâl olarak da, olayın genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının gücünü aş
masını öngörmüştür. 

Sulh ceza hâkiminin, bu madde gereğince soruşturma yaptığı hâllerde kolluk âmir ve memur
ları 163 üncü madde gereğince yükümlü oldukları görevleri yapacaklar ve onun tarafından em
redilen tedbirleri alacaklar ve araştırmaları yerine getireceklerdir. 

Bu madde gereğince sulh ceza hâkimi adeta bir Cumhuriyet savcısı gibi yetki kullandığından 
düzenlediği dosyayı Cumhuriyet savcısına göndermesi ve soruşturma sırasındaki kararların onun 
tarafından verilmesi gerekir. 

Madde 169. - Madde 162 nci maddenin ikinci fıkrasında yer almış bulunan direktifin bir 
bakıma tekrarı, bir bakıma ise uygulanmasına ilişkin bir görevi içermektedir. 

168 inci maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere, belirli hâllerde soruşturma yapabilen 
sulh ceza hâkimine de 162 nci maddenin ikinci fıkrası hitap etmekte bulunduğundan hâkim bu hük
me uyacaktır. 

Madde, sulh ceza hâkiminin suç failinin ifadesini alırken, fail suçsuzluğu yönünde bazı delil, 
iz, eser ve emareler gösterir ve hâkim de bunu yerinde görürse bunları toplayacaktır. Aynı suretle 
sözü geçen hususlar tutuklu şüphelinin serbest bırakılmasını gerektirir nitelikte ise yine bunları top
layacaktır. Sulh ceza hâkiminin hiçbir işlem olmasa da bunları toplayabileceği açıktır. 

Söz konusu delil, iz, eser ve emareler, başka bir mahkemenin yargı çevresinde ise bunların top
lanmasına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi o yer sulh ceza hâkiminden istenecektir. 

Madde 170. - Esas soruşturma görevi Cumhuriyet savcısına ait olduğundan, 168 inci ve 169 
uncu maddelerde kendisine verilen görevi yerine getiren sulh ceza hâkimi soruşturmaya son verme 
kararını vermeden dosyayı ve topladığı bütün delil, iz, eser ve emareleri yetkili Cumhuriyet sav
cısına tevdi edecek ve sonraki işler yetkili Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak ve kararlar 
verilecektir. Esasen doğal olan bu hususu madde ayrıca vurgulamaktadır. 

Madde 171. - Madde, soruşturma evresinde yapılacak işlemlerin icrası yönünde bir temel 
koşulu göstermekte ve işlemlerin tutanağa bağlanması usulünü düzenlemiş bulunmaktadır. 
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Soruşturma işlemleri yapılırken mutlaka bir zabıt kâtibi bulunacaktır; aksi takdirde işlem 
hukuken yok sayılır. Zabıt kâtibi kanun ve nizamlara göre atanmış bir Devlet memuru olacaktır; an
cak ivedi hâllerde, Cumhuriyet savcısı veya o yer sulh ceza hâkimi, yemin vererek diğer bir kim
seye, istisnaen, zabıt kâtibi görevini verebilirler. Arz olunan koşulun sonucu her işlem, ikinci fık
ranın da belirttiği üzere bir tutanağa bağlanacaktır. Tutanağın hüküm taşıması için ise işlemi ger
çekleştiren Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi ile zabıt kâtibinin imzalarını taşıması ve hazır 
bulunduğu işlemlerde avukatın isim ve imzasına yer verilmesi zorunludur. Ayrıca işlemde hazır 
bulunan ilgililere, düzenlenen tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunacak yahut okumaları 
için kendilerine verilecek ve bunları onamaları istenecektir. Ayrıca bütün bu hususların yerine 
getirildiği tutanağa geçirilecektir. Adı geçenler tutanağı imzadan kaçınacak olurlarsa, kaçınma 
nedenleri de tutanağa geçirilecektir. 

Madde 172. - Madde, soruşturma evresinde bütün işlemler yerine getirildikten ve gerçeğin 
meydana çıkarılması için her türlü çabaların gösterilmesinden sonra Cumhuriyet savcısı tarafından 
soruşturma evresinin sona erdiğine dair bir karar verilmesini ve bunun dosyaya kaydolunmasını ve 
takip eden kararların ondan sonra alınmasını öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu kararın meydana getirdiği bir sonuç 153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer almış 
bulunmaktadır. 

Madde 173. - Tasarı bu maddesi ile kamu davasını açmak görevini, doğrudan doğruya Cum
huriyet savcısına vermiş bulunmaktadır. Kanunların gösterdiği istisnalar dışında dava Cumhuriyet 
savcısı tarafından açılacaktır. 

Bu konuda karşılaştırmalı mevzuatta birbirinden farklı usullere başvurulduğu görülüyor. Tür
kiye'nin de dahil bulunduğu tipteki mevzuatlar, soruşturmayı yürütenin kamu davasını da açmasını 
kabul etmektedir. Alman Usul Kanunu 170 nci maddesinde bu usulü kabul etmiş bulunuyor. Şüpheli 
bakımından daha fazla güvence oluşturmak amacı ile soruşturma ajanı ile, soruşturma sonuçlarına göre 
kamu davası açacak olan ajanları ayıran ülke mevzuatı da vardır; Fransa, Belçika gibi. Common Law 
ülkelerinde davanın açılmasına duruşmalı bir aşamayı gerçekleştiren ayrı bir merci karar vermektedir. 

Tasarının bu maddesinin ikinci fıkrası, soruşturma evresinin sona ermesi kararından sonra 
Cumhuriyet savcısının bir iddianame ile kamu davasını açmasını kabul etmiştir; toplanan delil, iz, 
eser ve emareler, adı geçenin kanaatına göre, kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelik ve 
yeterlikte ise yani söz konusu esaslar şüpheyi "yeterli güçte şüphe" saydıracak düzeyde ise, kamu 
davası açılacaktır. Ancak kamu davasının, münhasıran Cumhuriyet savcısının kararı ile açılması, 
kişi bakımından tam bir güvence oluşturmadığından ve ayrıca noksan soruşturma ile açılan 
davaların kovuşturma evresinin uzamasına neden olarak bir duruşmada davayı neticelendirme il
kesini ihlâl ettiğinden, Tasarıda Türkiye'nin koşullarına uygun olarak soruşturma ve kovuşturma ev
releri arasında bir "orta aşama" kabul edilmiştir. Almanya'da da benzeri bir usul kabul edilmektedir. 
Soruşturma ile dava açma evre ve aşamalarını ayıran ülkelerde bu tür bir orta aşama yoktur. 

Orta aşamayı oluşturan hükümler 178 ilâ 181 inci maddelerde yer almış bulunduğundan bu 
hususta söz konusu maddelerin gerekçelerine bakılmalıdır. 

Böylece Tasarı, kamu davasının açılması yönünden yasallık sistemini benimsemiş, yani yeter
li kuvvette şüphe hâlinde Cumhuriyet savcısını kamu davasını açmaya mecbur kılmıştır. Oysa 
yasallık sistemi, günümüz Batı hukukunda gittikçe yer kaybetmekte ve maksada uygunluk sistemi 
gelişmekte bulunduğundan 172 nci maddede yasallık sistemini yumuşatıcı bir istisna kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bu hususta sözü geçen maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
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Maddenin dördüncü fıkrası iddianamesini veren Cumhuriyet savcısına duruşmaya başlan
madan önce, yeni hâller ve nedenlerle sanık lehine olarak iddianamesini değiştirmek veya geri al
mak yetkisini vermektedir. 

Maddenin beşinci fıkrasında Adalet Bakanının Cumhuriyet savcısından davayı açmasını is
teyebileceği ve bu istemin yerine getirileceği kaydedilmiştir. Maddenin son fıkrasına göre, valiler 
de Adalet Bakanından bu yetkisini kullanmasını isteyebileceklerdir. 

Madde 174. - Günümüz karşılaştırmalı ceza muhakemesi hukukunda önemli bir sorun da 
Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak, kamu davasını açmak veya açmamak yetkisine sahip 
olup olmamasıdır. Bunun anlamı yasallık sistemi yanında maksada uygunluk sistemine ne derecede 
veya ölçüde yer verilebileceğidir. Yasallık anlayışı Almanya, İtalya, İspanya'da, İsviçre'nin bazı 
kantonlarında ve hemen bütün doğu Avrupa ülkelerinde ve bugüne kadar ülkemizde geçerlidir. 

Hemen açıklanmalıdır ki, yasallık sisteminin anlamı da hemen davayı açmak hususunda Cum
huriyet savcısını bir otomatizme sevk etmek değildir: Birinci olarak Cumhuriyet savcısı bazen 
kamu davasının harekete getirilip getirilmeyeceğini, kendisine ulaşan olayların bir temeli bulunup 
bulunmadığını, söz gelimi ihbarın anonim olup olmadığını belirlemek için şekli olmayan bir araş
tırma yapar ve bunun sonucunda soruşturmayı sürdürmemeye karar verebilir yani yasallık 
otomatiklilik anlamını taşımaz. 

İkinci olarak örneğin İsviçre kantonları sosyal yarar zorunlu kılmadıkça, soruşturma yapmanın 
mecburî olmadığını kabul etmektedirler. 

Çağdaş eğilim, yasallık ve maksada uygunluk sistemleri arasında bir yakınlaşmayı ifade et
mektedir. 

Tasarının temel amacı yargılamanın, adil yargılama ilkesine tam sadık kalınarak sür'atlendiril-
mesi ve kovuşturmanın duruşmadan duruşmaya sürüklenmesini ve böylece parçalı adaleti önlemek 
olduğundan ve bu amaca ulaşmanın bir çaresi de ceza adalet sistemini, olanak ölçüsünde boşaltmak, 
soruşturma evresindeki filtreyi etkinleştirmek olduğundan değişik hükümler getirilmiş ve bunlar
dan önemli birisini de bu madde oluşturmuştur. 

Maddeye göre, belirli koşullarla Cumhuriyet savcısı, soruşturmasını tamamladığı suçtan dolayı 
davanın açılmasını kabahatlerde bir yıl, cürümlerde üç yıl süre ile erteleyebilecek ve bu süreler için
de fail aynı cins veya daha ağır bir suç işlemeyecek olursa kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verecektir; aynı cins veya daha ağır yeni bir suç işlenecek olursa hemen kamu davası açılacaktır ve 
belirtilen süreler içinde zamanaşımı işlemeyecektir. 

Ertelemenin koşulları ise şunlardır: 

1. Fiil için kanunda öngörülen ceza üç ay ile iki yıl arasında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ol
malıdır. Üç aya kadar olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda önödeme uygulaması zorunlu bulunduğu 
bilinmektedir. 

2. Fail daha önce bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmemiş olmalıdır. 
3. Erteleme hâlinde, yeniden suç işlenmeyeceğini soruşturma sonuçları ortaya koymuş ol

malıdır. 

4. Ertelemenin şüpheli ve toplum bakımlarından daha yararlı olacağı anlaşılmış bulunmalıdır. 
5. Fail, suçtan meydana gelen ve Cumhuriyet savcısının saptayacağı zararı ödemelidir. 
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Bütün bu koşullar gerçekleştiğinde Cumhuriyet savcısı davanın açılmasının ertelenmesini aslîye 
ceza hâkiminin onamasına sunacak ve hâkim bu husustaki kararını beş gün içinde verecektir. 
Görülüyor ki, Cumhuriyet savcısı öneride bulunmakta ve esas karar hâkim tarafından verilmektedir. 

Madde 175. - 1412 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinde, yeterli delil bulunmaması veya key
fiyetin takibe değer görülmemesi hâlinde, takipsizlik kararı verilmesine dair hüküm yer almaktadır. 
Tasarı ilk olarak bu işlemi belirlemek üzere "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" terimini 
getirmiştir. Soruşturma evresinden kovuşturmaya geçip geçmeme söz konusu olduğundan bu terim 
değişikliği uygun görülmüştür. Madde ayrıca kamu davasının açılması için şüpheyi haklı kılacak 
yeterlikte ve kuvvette delil, iz, eser ve emarenin elde edilmemesi ölçütünü kullanmaktadır. Yeterli 
kuvvette makul şüphe bulunduğu anlaşılacak olursa, kovuşturma evresine geçilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, kamu 
davasının, aynı eylem ve aynı kişi hakkında açılabilmesi yeni delil, iz, eser ve emarenin meydana 
çıkmasına veya şüphe nedenlerinin takdirinde ağır hata olmasına bağlanmıştır. Böylece kovuştur
maya yer olmadığına dair kararların zamanaşımı süresince şüphelinin başında, tâbir yerinde ise 
Demoklesin Kılıcı gibi durması ve onun özgürlükler bakımından bir tehdit oluşturması önlenmek 
istenmektedir. Bazı usul kanunlarında mahkemelerin beraat kararlarının temyize tâbi tutulmadığı 
görülüyor. 

Bu yeni düzenleme neticesinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığına dair bir 
karar verdikten sonra yeni delil, iz, eser ve emare bulunmadıkça artık Adalet Bakanı da Cumhuriyet 
savcısından kamu davası açmasını isteyemeyecektir. Maddenin son fıkrasında yeni delil, iz, eser ve 
emarenin ne olduğu tanımlanarak uygulama açısından açıklık getirilmiştir. 

Madde 176. - Madde, Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına 
karşı itirazı ve bunun incelenmesi ile görevli mercii ve usulü göstermektedir. Kovuşturmaya yer ol
madığına dair kararlara karşı maslahata uygunluk sistemini kabul eden ülkelerde de Cumhuriyet 
savcısının vereceği takipsizlik kararlarına karşı kanun yoluna başvurulabilmesi kabul edilmektedir. 
Tasarı 175 inci maddesinde kovuşturmaya yer olmadığı hakkındaki kararların, yeni delil, iz, eser 
ve emare olmadan değiştirilemeyeceğini kabul etmiş bulunduğundan, itiraz olanağı daha fazla önem 
taşımaktadır. 

Madde, itiraz hakkını esasta suçtan zarar gören şikâyetçiye ve şikâyetçisi bulunmayan hâller
de karar veren Cumhuriyet savcısının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet 
başsavcısına vermiş bulunmaktadır. İtiraz süresi, kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gündür. 
İtiraz mercii, Cumhuriyet savcısının mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahkeme dairesine en 
yakın bulunan ağır ceza işlerini gören mahkemenin başkanıdır. 

İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını haklı gösterebilecek olaylar, delil, iz, eser ve 
emarelerin gösterilip açıklanması zorunludur. Aksi takdirde işlem hemen ret olunur. Usulüne uygun 
şekilde düzenlenerek süresi içinde verilmiş dilekçe veya yetkili Cumhuriyet başsavcısının yazısı 
üzerine başkan kararını vermek için şu işlemleri gerçekleştirebilir: 

1. Cumhuriyet savcısından soruşturma dosyasını göndermesini isteyebilir. 
2. Bir diyeceği varsa bildirmesi için, bir süre belirleyerek dilekçeyi şüpheliye tebliğ edebilir. 

3. Gerekli görürse, soruşturmanın genişletilmesi için sulh ceza hâkimini görevlendirebilir. An
cak bu hâlde, hangi hususta soruşturma yapılacağını görevlendirme kararında göstermelidir. 
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Bu incelemesi sonunda başkan şu iki karardan birisini verecektir: 

1. İstemin geçerli olduğu hususunda kanaat getirecek olursa, kamu davasının yani kovuştur
manın açılmasına karar verecektir. 

2. Bu kanaate varamazsa, istemi gerekçeli olarak ret edecektir yani istemin dayandığı hususları 
neden dolayı geçerli görmediğini kararında belirtecektir. Bu hâlde, istemde bulunan suçtan zarar 
görmüş şikâyetçi ise adı geçeni giderleri ödemeye mahkûm edecek ve kararını Cumhuriyet sav
cısına ve şüpheliye bildirecektir. 

Maddenin (3) numaralı fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısının yeni delil, iz, eser ve emarelerin 
varlığı nedeniyle kamu davası açması ağır ceza mahkemesi başkanının bu hususta karar vermesi 
koşuluna bağlanmıştır. Bu düzenlemenin nedeni 175 inci maddede kovuşturma açılmaması kararına 
bağlanan otoritedir. 

Madde 177. - Ceza adalet sisteminin işlemesinde, temelde soruşturma ve kovuşturma evreleri 
arasında bir orta aşama (Almanların Zwishenverfahren adını verdikleri) bulunduğu 173 üncü mad
denin gerekçesinde açıklanmıştır. Ayrıntılar için söz konusu maddenin gerekçesine bakılmalıdır. 
Orta aşamada yapılacak işlemler için 178 ilâ 181 inci maddelere ve gerekçelerine bakılmalıdır. 

Tasarı bu orta aşamayı kovuşturma evresi kapsamında kabul ettiği için, iddianamenin verilmesi 
ile kamu davası açılmış olacak ve iddianamenin kabulünü takiben duruşma hazırlığı aşaması baş
lamış bulunacaktır. 

Madde 178. - Cumhuriyet savcısının iddianamesini vermesi ile kamu davası açılırsa da, işin 
esasta bir duruşmada çözülebilmesini sağlayacak bir soruşturmadan sonra kovuşturma evresine 
sevk edilmiş olup olmadığını araştırmak üzere hukuk sistemlerinde 173 ve 177 nci maddelerde ve 
gerekçelerinde açıklanan bir orta aşama kabul edildiği açıklanmıştır. 1412 sayılı Kanunda 1985 
yılında yapılan değişiklikten önce benimsenen ilk soruşturma, bu işlevi yerine getiriyordu. Hâlen 
temyiz davasının açılmasında, kişisel davada, yargılamanın yenilenmesinde aynı sistem söz 
konusudur. Mahkeme önüne giden davalarda Türkiye'ye özgü yüksek beraat kararı oranlarının 
(%30) ortaya koyduğu gerçek, davaların, olgunlaşmadan ve soruşturmada yeterli delil, iz, eser ve 
emareler toplanmadan, basit şüpheler üzerine açıldığıdır. Tasan, bu maddesinde iddianamenin iadesi 
ve 179 uncu maddesinde iddianamenin reddi kurumlarım, bu gerçek dolayısıyla kabul etmiştir. 

İddianamenin iadesini düzenleyen bu maddeye göre, davaya bakacak olan mahkeme kamu 
davasının açılması için delillerin yeterli şüpheyi ortaya koymasına karşın, iddianamede bazı fazla 
önemli olmayan noksanlık saptarsa, örneğin şüphelinin açık kimliğinin belirtilmemesi, uygulanması 
gereken kanun maddesinin gösterilmemesi, bütün delillerin mahkemeye verilmemiş olması ve ben
zeri gibi, iddianameyi tamamlaması için Cumhuriyet savcılığına geri verilmesine karar verecektir. Geri 
verilme nedenleri maddede dokuz ayrı bentte gösterilmiştir. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı eksik
leri tamamlayarak aynı iddianameyi veya gerekiyorsa yeniden düzenleyeceği iddianameyi mahkemeye 
sunacaktır. Amaç, davanın bir duruşmada sonuçlanmasını sağlayacak alt yapıyı oluşturmaktır. 

Önödemeye bağlı bir suç hakkında yanlışlıkla dava açılmış ise, bu da iddianamenin iadesi 
nedeni sayılmıştır. Cumhuriyet savcısı bu gibi hâllerde dosyayı gerekli kararı vermesi için yetkili 
mercie gönderecek ve Yargıtaya kadar gidip de yıllar sonra bozma kararı verilmesini önleyerek 
davaların önemli surette hızlanmasına katkıda bulunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



- 8 0 -

Madde 179. - Tasarı, davanın tek veya zorunlu olduğunda birbirini izleyen duruşmalarla ve 
olanaklı ise bir günde sonuçlandırılmasını gerçekleştirebilmek amacıyla; iddianamenin, hukuken 
geçerli ve yeterli delillerin toplanmasından ve dava açma koşullarının gerçekleşmesinden sonra, 
tüm yönleriyle doğru ve eksiksiz olarak, suçun kanıtlanmasına yardım edecek belge ve şeylerle bir
likte mahkemeye verilmesini sağlamak üzere iddianamenin reddi konusunu bu madde ile düzen
lemiştir. Böylece soruşturmanın gereğince tamamlanmadan dava açılmasının sakıncaları, duruş
maların uzaması ve ertelenmesi önlenmek istenmiştir. 

Mahkeme, kendisine verilen iddianame ve hazırlık soruşturması belgelerini beş gün içinde in
celeyip, iddianamede; şüphelinin açık kimliğinin veya en azından onu başkalarından ayırt etmeyi 
sağlayacak özelliklerinin belirtilmediğini, yükletilen suçun ne olduğunun açıklanmadığını, suçun 
yasal unsurları ile uygulanması gereken kanun maddelerinin gösterilmediğini, suçun delil, iz, eser 
ve emareleriyle duruşmanın yapılacağı yetkili ve görevli mahkemenin gösterilmemiş veya eksik 
veya hatalı gösterilmiş olduğunu, hazırlık soruşturmasının verdiği esaslı sonuçların yazılmadığını, 
varsa gözaltı, tutukluluk ve salıverme tarihlerinin veya suç tarihi ve yerinin açıklanmadığını, suçun 
ispatlanmasına yardım edecek belge ve şeylerin verilmemiş bulunduğunu, önödemeyi, yar
gılamanın durmasını veya düşmesini gerektiren hâllerin varlığını, başkaca eksik ve hatalı noktaların 
bulunduğunu saptarsa, eksik ve hatalı noktaları belirtmek suretiyle ve tamamlanması için id
dianamenin 178 inci madde gereğince iadesine karar verebilecektir. 

Bu maddede söz konusu edilen hâl ise, yeterli delil, iz, eser ve emareler bulunmadan veya top
lanmadan âdeta delilsiz davanın açılmış olması ve bunun sonucu olarak mahkemenin soruşturma 
yapmak zorunluğunda kalacağının anlaşılmasıdır. Bu hâlde mahkeme duruşmaya başlamadan id
dianamenin reddine karar verecektir. 

Mahkemenin bu kararı üzerine Cumhuriyet savcısı yeniden soruşturma yapacaktır. Mah
kemenin kararı böylece, Cumhuriyet savcısının soruşturmaya son verme kararını kaldırmış olmak
tadır. Yaptığı bu soruşturma sonunda yeterli delil, iz, eser ve emare saptayabildiğinde Cumhuriyet 
savcısı yeniden kamu davasını açacak yani tamamladığı dosyayı yeni bir iddianameye bağlayarak 
kamu davasını açacaktır; yeterli delil, iz, eser ve emare bulamazsa kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verecektir. 

Görüleceği üzere iddianamenin iadesi kararı, iddianamedeki noksanların giderilmesi ve böy
lece noksanların giderilmesi için mahkemenin zaman kaybetmemesi amacına yönelik olduğu hâlde, 
iddianamenin reddi kararı âdeta delilsiz dava açılmış bulunmasına ve kuvvetli şüpheyi belirtecek 
hususların eksikliğine dayanmaktadır. Her iki hâlde de ortak amaç, davayı hızlandırmak ve bir 
duruşmada bitirebilmektir. 

Madde 180. - Tasarının benimsendiği sistem, itiraz edilebilen kararları tek tek gösterme olduğu 
için madde, 178 ve 179 uncu maddeler gereğince verilen kararlara karşı, Cumhuriyet savcısına 
itiraz hakkını vermiştir. Şüphelinin yararı olmadığı için, onun itiraz hakkı söz konusu olmaz. Suç 
mağduruna gelince, neticede takipsizlik kararı verilirse, 176 ncı madde uyarınca itiraz hakkı vardır; 
aksi hâlde ise iş zaten duruşmaya gideceği için suç mağduru bakımından sakıncalı bir netice söz 
konusu değildir. 

Madde 181.- Mahkeme başkanı veya hâkim, 178 ilâ 180 inci maddeler gereğince kararlar ver
mediği veya ıslahtan sonra verilen iddianamenin geçerli olduğunu saptadığında iddianamenin 
kabulü kararını verecekler ve sonra duruşma hazırlığına derhâl girişip yargılamanın bir duruşmada 
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kesintisiz bir şekilde yürüyebilmesi için aşağıdaki maddelerde gösterilen işlemleri gerçekleştirecek
tir. Duruşma hazırlığında yeniden keşif ve muayene yapma yetkisi 187 nci maddede veya tanık ve 
bilirkişi dinleme yetkisi 186 ncı maddede verilmiş, duruşma başladıktan sonra soruşturma 
aşamasında eksik yapıldığı anlaşılan işlemleri yapma yetkisi davanın bir duruşmada bitirilmesi 
amacıyla kabul edilmiştir. 

Maddenin getirdiği önemli yenilik mahkeme başkanı veya hâkime iddianamede yer almayan 
başkaca ispat araçlarının toplanmasına karar verme yetkisinin kabul edilmesidir. Böylece dosyanın 
duruşma hazırlığı aşamasında olgunlaşması ile davanın bir duruşmada bitirilmesinin alt yapısı oluş
turulmuş bulunmaktadır. 

iddianamenin kabulü kararıyla yargılamanın duruşma aşaması başlamakta, hakkında soruştur
ma yapılan ve bu aşamaya kadar "şüpheli" olarak adlandırılan kişi de "sanık" sıfatını almaktadır. 

Aralarında bağlantı bulunması nedeniyle birleştirilerek açılmış olan davalarda, her biri yönün
den mahkemece 178 ve 179 uncu maddeler ile 180 inci madde ışığında yapılan değerlendirme 
sonunda doğru ve tam açılmış bölüm için kabul, diğeri için de iade veya ret karan verilebilir. 

Ayrıca maddenin birinci fıkrasına göre duruşmanın yapılacağı günü mahkeme başkanı veya 
hâkim belirler; ancak duruşma gününü belirlerken Cumhuriyet savcısının ve sanığın avukatının 
görüşünü de almak zorundadır. Bu zorunluk hem savunmayı güçlendiren ve hem de davanın bir 
duruşmada bitirilmesini sağlamaya yönelik diğer bir önlemdir. 1412 sayılı Kanunun 206 ncı mad
denin ikinci fıkrasında yer alıp diğerlerinden önce görülecek olan davaları belirleyecek olan hüküm 
bu nedenle Tasarıya alınmamıştır. 

Maddenin getirdiği diğer bir yenilik celpnameleri düzenleme ve tebliğ yetkisinin doğrudan 
doğruya mahkeme başkanı veya hâkime verilmiş olmasıdır; değişiklik, dosyaya eli değen aktör 
sayısını azaltmak için yapılmıştır. Gerçekten yapılan araştırmalar dosyanın aynı oda içerisinde bir 
masadan diğer masaya gittiği hâllerde, bazen günlerle ifade edilebilen bir boşuna bekleme süresinin 
eklendiğini ortaya koymuştur. Tasan, bu tür makul olmayan ve davayı uzatan uygulamalan olanak
lar ölçüsünde azaltma esasını kabul etmiş bulunmaktadır; 

Getirdiği yenilikler yukanda özetlenen maddenin temel hükümleri şöylece ifade olunabilir: 
1. Davanın bir veya zorunlu olduğunda birbirini izleyen duruşmalarda bitirilmesi ve parçalı 

adalet uygulamasına son verilmesi. 
2. Mahkeme başkanı veya hâkimin, davada yer alan kişileri doğrudan doğruya davet etmesi, 

duruşmanın bir günde bitmeyeceği anlaşılırsa, ilgilileri, hemen izleyen duruşmaya çağırabilmesi. 

Madde 182. - Maddenin birinci fıkrasına göre iddianame, bütün ceza yargılamalannda, sulh 
ceza işleri de dahil olmak üzere sanığa davetiye ile birlikte tebliğ edilecektir. Sanığın, ne ile suçlan
dığını öğrenmesi temel haklardan olduğundan, madde bu hakkı sağlama amacına yönelik olarak 
düzenlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası, 1412 sayılı Kanunun 209 uncu maddesindeki mazereti olmaksızın gel
meyen sanığın tutuklanacağı deyimi yerine yakalama müzekkeresi çıkarılmasını öngörmüştür. Bu 
hüküm, Tasannın kabul ettiği tutuklama sistemi gereğidir. 

Diğer yandan, maddenin üçüncü fıkrasında tutuklu sanığa savunma hakkının tam olarak sağ
lanması amacıyla, işlemin "zabıt kâtibi" tarafından değil, mahkeme önüne getirilerek saptanması 
zorunluluğu kabul edilmiştir. Bu düzenleme Tasannın sanık haklanna ve savunmaya verdiği 
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önemin sonucudur. Getirilen sanıktan, savunma için bir istemde bulunup bulunmayacağı, 
bulunacaksa bunları bildirmesi istenecektir. Sanığın bunları nasıl bildireceği ise 183 üncü maddede 
gösterilmiştir. 

Davetiyenin tebliği ile duruşma günü arasında en aşağı bir hafta geçmesi zorunludur. Savunma 
hakkının kısıtlanması mutlak bir bozma nedeni olduğu için gerekli sürenin verilmediği anlaşıldığın
da süre verilerek duruşmaya ara verilmesi gerekir. 

Savunma hakkı yönünden maddenin üçüncü fıkrasına göre, tutuklu sanık duruşma günü tebliğ 
edilerek çağırılacaktır. 

Madde 183. - 182 nci madde gereğince sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya bazı savun
ma delillerinin toplanmasını isteyecek olursa, duruşma gününden en az beş gün önce mahkeme baş
kanına veya hâkime bir dilekçe ile bunları ve istemine ilişkin olayları bildirecektir. Mahkeme baş
kanı veya hâkim bu dilekçeyi hemen inceleyerek kararını verecek ve kararını sanığa bildirecektir. 
Sanığın kabul edilen istemleri ise aynı surette Cumhuriyet savcısına da bildirilecektir. 

Madde 184. - Madde, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, bir kimsenin daveti hakkında 
183 üncü maddeye göre sanık tarafından yapılan istemin, reddine ilişkindir. 

Madde ret hâlinde sanığa iki hak vermektedir. 
1. Sanık, o kimseyi doğrudan doğruya davet ettirebilir. Bu hâlde sanık bir dilekçe ile başvurur 

ve o kimsenin yol giderleri ile tarifesine göre ödenmesi gerekli tazminat bedelini mahkeme 
kalemine yatırır. Bunun üzerine kişi mahkemece çağırılır ve davetiye ile birlikte yatırılan para ken
disine verilir. Adı geçen artık davete uymakla yükümlüdür. Sözü geçen para tebligat sırasında veril
memekle beraber mahkeme kalemine yatırıldığı tebligatta kaydedilmiş olursa yine hazır bulunmak
la yükümlü olur. 

2. İkinci hâl sanığın, davet edilmesini istediği kimseyi kendisinin getirmesidir. Bu kişinin açık
lamaları olayın aydınlatılmasına yarayacak olursa, mahkeme, gider ve tazminatın Devlet Hazinesin
den ödenmesine karar verebilecektir. 

Madde 185. - Maddenin birinci fıkrası, yargılanan sanığı, silâhların eşitliği ilkelerini göz önün
de bulundurmak suretiyle ve savunma hakkının gereği olarak, doğrudan doğruya davet ettireceği ve 
getireceği bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini, Cumhuriyet savcısına makul bir süre içinde bildir
mekle yükümlü tutmuştur. Cumhuriyet savcısı böylece bir sürpriz ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

İkinci fıkra, yine silâhların eşitliği ilkesini uygulamış ve bu defa Cumhuriyet savcısının, id
dianamede gösterilen veya sanığın istemi üzerine davet edilen tanık ve bilirkişiler dışında gerek 
mahkeme başkanı veya hâkim kararıyla, gerek kendiliğinden başka kimseleri davet ettirecek ise 
birinci fıkrada belirtilen şekilde sanığa makul süre içinde bildirmesi hükmünü getirmiştir. 

Madde 186. - Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde yer alan "adil yargılama" 
ve "sözlülük" ilkeleri gereği ve bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusun
da; esas hakkında hükmü verecek olan mahkemenin tanığı (ve özellikle sanığı) bizzat kendisinin 
duruşmada dinlemesi zorunludur. 

Maddede bu kuralın kabul edilebilen ender istisnalarından birisi düzenlenmiştir. Madde 
gereğince tanık veya bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenebileceği hâller şunlardır: 

1. Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan bir nedenle tanık veya bilirkişinin 
uzun veya önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulunamayacağının anlaşılması, 

2. Tanık veya bilirkişinin konutlarının uzak bulunmasından dolayı davet edilmelerinin zor olması. 
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Maddenin dördüncü fıkrasında, davaların uzamasına neden olan bir uygulamayı ortadan kal
dırmak amacı ile, istinabe edilen ilgili mahkemenin, büyükşehir belediye sınırları içerisinde kendi 
yargı çevresinde bulunmasa bile, istinabe evrakını geri çeviremeyeceği ve gereğini yapacağı açık
lanmış ve üçüncü fıkrada da ayrıca büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan şikâyetçi, 
katılan, sanık, avukat, tanık ve bilirkişilerin istinabe yolu ile değil, doğrudan davet edilerek din
lenecekleri hükmü getirilmiştir. 

Tanık veya bilirkişinin istinabe yoluyla dinlenmelerinden doğabilecek sakıncaları ortadan kal
dırmak veya en aza indirmek için, esas hakkında hükmü verecek mahkemece de görüntülü biçimde 
izlenip soruların da sorulabileceği video marifetiyle yayın yönteminin olanak bulundukça uygulan
ması gerekli görülmüştür. Bu sistemin, nasıl kurulup işletileceğine ve buna olanak verecek teknik 
donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenecektir. 

Madde 187. - Madde, gecikmeye neden olup olmayacağını göz önüne almaksızın tanık ve 
bilirkişinin dinleneceği günü bildirme zorunluluğunu getirmiştir. Belirlenen gün Cumhuriyet sav
cısına, sanığa ve avukatına bildirilecektir. Düzenlenen tutanağın örneği de hazır bulunan Cum
huriyet savcısına ve avukata verilecektir. Ayrıca duruşma hazırlığı aşamasında mahkeme yeniden 
keşif veya muayene yaparak dosyayı olgunlaştırmak ve duruşmaya tam olarak hazırlamak gerek
sinimini duyarsa, bundan Cumhuriyet savcısını, sanığı ve avukatı haberdar edecektir. Bu yeni 
düzenleme, Tasarının ana fikri olan silâhlarda eşitlik sağlanması yolu ile savunmanın güçlendiril
mesi ve etkin bir ceza adaleti sisteminin oluşturulması ilkelerine uygundur. Gerçekten duruşma 
hazırlığı aşamasında avukatın da hazır bulunduğu bir tanık dinleme, keşif, bilirkişi incelemesi iş
lemi yapıldığı takdirde, bunlara karşı olan görüşler bu aşamada ileri sürülerek çözülebileceğinden, 
duruşma hazırlığı aşaması uzarsa da, aslında bu yolla duruşma aşaması hızlanabilecek ve Tasarının 
gerçekleştirmeye çabaladığı davanın bir duruşmada bitirilmesi sistemine kavuşmada önemli bir kat
kıda bulunmuş olacaktır. 

Maddenin son fıkrasına göre tutuklu, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu 
tür işlerde hazır bulundurulmasını isteyebilecektir. Ancak hâkim veya mahkeme, gerekli ve zorun
lu gördüğünde, şüpheli veya sanığın bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verebilecektir. Doğal 
olarak tutuklu ve avukatı bu gibi hâllerde talepte de bulunabileceklerdir. 

Madde 188. - Duruşma aşamasının genel karakterleri, bütün karşılaştırmalı ceza usulü mev
zuatında, açıklık, sözlülük (şifahîlik), tartışmalılık (diyalog) ve işi bir duruşmada bitirme (Fransızca 
deyimi ile concentation) dir. Açıklık, şifahîlik, tartışmalılık usulde egemen ithamî niteliğe bağlıdır. 

Duruşmanın açıklığı; hem iyi bir adaletin güvencesidir ve hem de suç yönünden genel ön
lemeyi sağlar. 

Madde, açıklık kuralını duruşmayı ilgilendiren bir kurum olduğu için sistematik açıdan duruş
ma bölümünün başına almıştır. 1412 sayılı Kanunun kaynağı Alman Kanunu, 1929 yılında kabul 
edilirken, ayrıca Alman Mahkemeler Teşkilâtı Kanunu alınmadığı için, Almanya'da Mahkemeler 
Teşkilâtı Kanununda düzenlenmiş olan açıklık kuralı, 1412 sayılı Kanunun arkasına genel sis
tematiğe aykırı bir biçimde yerleştirilmişti. 

Madde, başta Anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin kabul ettiği bir esası tekrarlamakta ve 
açıklığı tanımlamaktadır: Açıklık duruşmanın herkese açık olması demektir; tabiî olarak maddî 
olanakların zorunlu kıldığı hâller saklıdır. Başka bir deyişle açıklık, mahkeme salonuna alabildiği 
kadar kişinin, kabul koşullarına tâbi tutulmaksızın girebilmesi demektir. Herkese açık olmak, bir 
kayda tâbi tutulmadan, mahkeme salonuna kişinin girebilmesi anlamını taşır. 
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İkinci fıkra, iki hâlde duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılabilmesine olanak 
vermektedir: 

1. Genel ahlâk, 

2, Kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kılması. 
Maddeye göre bu iki hâlde kapalılığa mahkemece karar verilecektir. Bu karar mutlaka gerek

çeli olacak ve hüküm herhalde açık duruşmada açıklanacaktır. 

Çocukların yargılanmasına ilişkin hükümler saklıdır. Duruşmanın kapalı olarak yapılabileceği 
diğer hâller 191 inci maddede gösterilmiştir. Bu maddenin gerekçesine de bakılmalıdır. 

Madde 189. - Madde, ülkemiz bakımından yeni bir hüküm getirmiş olmaktadır, italya, İspan
ya, Polonya'da, bazen duruşmalar kayda alınarak veya kısmen televizyonda yayınlanmakta ve bu 
yayınların halkın haber alma gereksinimini karşılaması veya eğitim amacıyla yapıldığı öne sürül
mektedir. Ancak öğreti, bu tür yayınların suçsuzluk karinesini ihlâl ettiğini, mahkeme salonuna şid
det getirdiğini, adaletin koşulu olan sükûneti bozduğunu, savunmayı güçleştirdiğini, adalete 
siyasetin karıştırılmasını tahrik ettiğini ileri sürmekte ve mahkeme salonlarına kameraların sokul
masının yasaklanmasını istemektedir. 

Fransız kanun koyucusu duruşmalarda televizyon kayıtlarını ancak adlî tarih yönünden arşiv 
kurmak amacı ile ve istisnaî olarak kabul etmektedir. (11 Temmuz 1985 Kanunu) 

Maddede, 186 ncı maddenin son fıkrası ile 202 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü saklı kal
mak üzere duruşma salonunda ve adliye binasının içerisinde ses veya görüntü kaydedici aletlerin 
kullanılması yasaklanmaktadır. Hüküm, Fransız ve Alman Kanunlarından esinlenerek düzenlenmiş
tir. Duruşmanın açıklığı, kullanılagelen duruşma salonunun alabildiği kadar kişiye açık bir duruşma 
yapılması demektir. Naklen yayın şeklinde duruşmanın yayınlanması açıklığın gereği değildir. Bu 
tür yayınlar sanığın suçsuzluk karinesinin ihlâli niteliğinde görülmüştür. Yasak, adliye binası dışın
daki diğer adlî işlemlerin icrası sırasında da uygulanacaktır. Diğer bir ifadeyle hâkim veya Cum
huriyet savcısı tarafından yapılan keşif veya polis tarafından istisnaî hâllerde yapılabilen yer gös
terme işlemlerinde de ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasaklanmaktadır. Tutanak düzen
lenmesi amacıyla yapılan ve yasanın izin verdiği ses ve görüntü kayıtlarının bu yasak kapsamına 
girmeyeceği açıktır. 

Madde, her türlü sesli ve görüntülü kayıt ve nakil olanağı sağlayan aletleri yasakladığından 
fotoğraf çekilmesine engel yoktur. Ancak mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın amacını ihlâl 
edecek surette abartılı biçimde fotoğraf cihazlarının kullanılmasını yargılamanın düzenini sağlamak 
hususundaki yetkisine dayanarak menedebilir. Adliye binası içerisinde söz konusu aletler mutlak 
olarak kullanılamayacak, bu suretle adliye koridorlarında taraflar arasındaki dövüşmeleri tahrik 
edebilecek faaliyetlere son verilecektir. Duruşma salonunda ise duruşma başladıktan sonra söz 
konusu aletlerle görüntü alınması yasaklanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, birinci fıkra hükmüne aykırı hareket edenler veya bu suretle el
de edilmiş ses ve görüntüleri yayınlayanlar hakkında beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar 
para cezasına hükmedilecektir. 

Madde 190. - Madde, 188 inci madde gereğince açıklığın kaldırılması istemine ilişkin olarak 
yapılacak duruşmanın esasta açık olacağını, istem hâlinde veya mahkemenin takdirine göre kapalı 
da yapılabileceğini kabul etmektedir. 
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Madde 191. - Madde sanığın yaş küçüklüğü nedeniyle duruşmanın kapalı yapılacağı hâli gös
termektedir. Tasan, onsekiz yaşını doldurmamış olanların duruşmalarının kapalı olacağını kabul et
miştir. Bu hâlde, hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. 

Maddenin ikinci fıkrası, cezalardan ayrı olarak hükmedilebilecek güvenlik tedbirlerine ilişkin 
duruşmalann da kapalı olarak yapılmasını kabul etmiştir. Gerçekten güvenlik tedbirleri münhasıran 
kişinin lehine yönelik olduğundan, adı geçenleri açıklığın neden olabileceği damgalama (stig-
matizasyon) sürecinden korumak gerekli sayılmaktadır. 

Madde 192. - Açıklık, adîl yargılama yönünden duruşmanın temel karakterini oluşturduğundan 
ve açıklığın kaldınlması ancak zorunlu ve Kanunun belirlediği hâllerde söz konusu olabileceğin
den, açıklığı kaldırma karannın bütün nedenleriyle birlikte tutanağa geçirilmesi kabul edilmektedir. 

Madde 193. - Madde, kapalı duruşmalarda hazır bulunabilecek kimseleri ve bu konudaki yayın 
yasaklannı düzenlemiş bulunmaktadır: 

Mahkeme, bazı kişilerin duruşmada hazır bulunmasına izin verebilir. Bu kişiler duruşmanın 
kapalı olmasını gerektiren hususları açıklamamaları için mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 
uyarılırlar; uyarıldıkları tutanağa geçirilir. Bu duruşmaların içeriğinin yayınlanması dördüncü fık
radaki ağır para cezasının uygulamasını gerektiren bir cürüm oluşturur. 

Bu yayın yasağı üçüncü fıkranın öngördüğü hâllerde, açık duruşmaların içeriği bakımından da 
cezayı gerektiren bir cürüm oluşturmaktadır. Söz konusu hâller duruşma içeriğinin, millî güvenliğe, 
genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına dokunması, suç işlemeğe kışkırtacak 
nitelikte olmasıdır. Bu hâllerin takdiri mahkemeye aittir. Mahkeme, bu takdirini kullanırken sözü 
geçen olası sonuçlan önlemek amacını göz önünde bulundurarak, gerektiğinde içeriğin kısmen veya 
tamamen yayınlanmasını yasaklar ve kararını açık duruşmada açıklar. Böylece yasağın bütün yayın 
organlannı kapsaması sağlanmış olacaktır. 

Maddede geçen "yayımlanamaz" sözcüğü, yazılı, görsel ve işitsel nitelikteki bütün iletişim 
araçlannı kapsamaktadır. 

Madde 194. - Maddenin birinci fıkrası duruşmada mutlaka bulunmaları zorunlu olan usul ak
törlerini belirlemektedir. Tasarı, sulh ceza mahkemelerindeki duruşmalarda Cumhuriyet savcısının 
bulunmaması hakkındaki uygulamayı sürdürmektedir. Yabancı ülkelerin bazılannda bu tür basit ve 
hafif suçlan yargılayan mahkemelerde polisin iddiacı olarak bulunması yeterli sayılmaktadır. 

Maddenin son fıkrası, hukukumuz yönünden çok önemli bir konuyla ilgilidir. Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesinin kararlanna ve adil yargılama ilkesine göre bütün kovuşturma evresinde ay
nı hâkimlerin görev yapmaları ve hükmü vermeleri gerekir; doğru olan da budur. Ülkemizde uzun 
süren parçalı yargılama uygulaması, maalesef bir dava görülürken hâkimlerin değişmesine neden 
olmaktadır. Bu gibi hâllerde, yeni hâkim huzurunda bütün usul işlemlerinin yenilenmesi adil yar
gılama gereğidir. Tasan, davanın bir duruşmada ve bir günde görülmesini ilke olarak kabul etmiş
tir; dolayısıyla parçalı yargı uygulaması ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte maddenin son fıkrası, 
bir duruşmada bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak üyenin yerini almak ve oya 
katılmak üzere yedek üye bulundurulabilmesini öngörmüştür. Personel sıkıntısı, bazı Batı ülkelerin
de olduğu gibi bu hükmün zorunlu hâle getirilmesini engellemiştir. 

Yedek üyenin hazır bulunduğu tutanağa geçirilecektir. Yedek üye, duruşma sırasında herhangi 
bir müdahalede bulunamaz ve fakat duruşmaları dikkatle izler. 
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Madde 195. - Madde duruşmaya katılacak Cumhuriyet savcısı ve avukat sayısı bakımından 
herhangi bir kısıtlama getirilemeyeceğini hükme bağlamış bulunmaktadır. Bazı ülkelerde kabul 
edilmiş olan bu kısıtlama olanağını Tasarı uygun görmemiştir. 

Madde 196. - Maddenin kabul ettiği ilke, duruşmaya ara verilmeksizin devam olunması ve 
hüküm verilmesidir; zorunlu hâllerde en kısa süre ile ara verilebilecektir. 

Sanık, avukatının mazeretinin bulunması nedeniyle duruşmaya ara verilmesini isteyemez; an
cak avukat zorunlu vekil ise, yani Kanunun zorunlu avukatlığı kabul ettiği bir hâl varsa, duruşmaya 
ara verme isteminin kabulü gerekir. Bu hâlde de en kısa sürenin verilmesi birinci fıkranın hükmü 
gereğidir. Ancak bu yeni avukatın dosyayı incelemesi ve sanık ile temasını mümkün kılmak üzere 
sürenin makul olması gerekir. 

Böylece madde, Kaynak Kanunda mevcut bulunan ve 1412 sayılı Kanunun da, önceden benim
sediği tehir ve talik ayrımına yani uzun süreli ara vermelerde (talik) duruşmaya yeniden başlanması 
kuralına yer vermeksizin düzenlenmiş ve 1412 sayılı Kanunun 222 nci maddesi zorunluluk ol
madıkça sekiz günden fazla ara vermeme kuralına uygulamada esasen uyulmadığından, Tasarıya 
alınmamış ve bunun yerine en kısa süre formülü benimsenmiştir. 

Madde 197. - Duruşmanın başlamasına ilişkin bu madde ile, 1412 sayılı Kanunun 236 ncı mad
desine göre yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 

Sanığa iddianame okunduktan sonra susma ve yüklenen suç hakkında konuşmama hakkı ol
duğunun bildirilmesi yeni bir ektir. Yeni maddeye göre, sanığa haklarının gerçekten anlayabileceği 
bir biçimde açıklanarak anlatılması zorunlu hâle getirilmiştir. 

Getirilen yeni ve önemli hüküm, iddianamenin kabulü kararının okunmasıdır. Bu okunma anı 
büyük önem taşımaktadır. Zira bazı yetkiler bundan sonra kullanılmaktadır ve duruşmanın baş
lamasına bağlıdır yani yetkiler duruşmanın açılmasıyla kullanılabilir veya kullanılamazlar. 

İddianamenin kabulü kararının, soruşturmadan kovuşturma evresine geçişin sınır taşını oluş
turduğu evvelce açıklanmıştı. İddianame kabul edilince kovuşturma evresi başlamakta ve duruşma 
hazırlığına girişilmektedir. İddianamenin kabulü ile duruşmanın başladığının salonda mahkeme 
başkanı veya hâkim tarafından açıklanarak iddianamenin kabulü kararının okunması ile dar anlam
da duruşma başlar ve bunun birbirini izleyen usul işlemlerinin ara vermeksizin aynı yerde yoğun bir 
biçimde yapılmasının sonunda, aynı hâkim tarafından hükmün verilmesi, dar anlamda duruşma 
aşamasını oluşturacaktır. 

Bundan sonra sanığın ve avukatının hazır bulunup bulunmadığı saptanacaktır. Tasarının temel 
hedeflerinden biri, savunmayı güçlendirmek olduğundan bu hüküm getirilmiştir. 

Daha sonra mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın açık kimliğini ve kişisel durumunu sap
tayacak, iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunacak ve sanığa "susma hakkı" ve "yük
lenen suçla ilgili konuşmama hakkı" olduğu bildirilecektir. 

Madde 198. - Madde, bütünü ile duruşmayı yönetme ve sanığı sorguya çekme görevini mah
keme başkanı veya hâkime vermiş bulunmaktadır. Delillerin ikame edilmesini, sırasını ve belirlen
mesini, tartışılmasını da yine mahkeme başkanı sağlayacaktır. Ancak mahkeme başkanı tarafından 
emrolunan bir tedbire taraflardan birisi itiraz ederek, böyle bir tedbirin kabul edilemeyeceğini iddia 
edecek olursa, o zaman mahkemenin bir karar vermesi gerekecektir. Görülüyor ki, ikinci fıkra hük
mü ancak toplu mahkemelerde söz konusu olacak, tek hakimli mahkemede, hâkim itiraz hakkında 
kendisi karar verecektir. 
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Madde 199. - Madde, kovuşturma evresinin sözlülüğü ve tartışmalılığı ilkesini vurgulamak
tadır. Sanık hazır bulunmadan duruşma yapılacak olursa bu ilkeler uygulanmış olamaz. Ancak 
hukuk düzeni çok ayrık hâllerde ve değişik nedenlerle sanık bulunmadan duruşma yapılacak hâlleri 
göstermiş bulunuyor. 

Temel esas sanığın huzuru ile duruşma yapılması olduğundan, sanık gelmemesinin geçerli 
nedenlerini ispat edemezse ihzarına karar verilebilecektir. Alman Kanunu, sanığın duruşmada 
bulunmasını güvence altına almak üzere hakkında kamu davası açılan her kişinin tutuklanacağını 
hüküm altına almıştır. 

Üçüncü fıkra, birinci fıkrada yer alan kanunun ayrık tuttuğu hâller bakımından belirli bir hâli 
düzenlemektedir: Yargılandığı suçtan dolayı verilmiş tutuklama kararından sonra firar eden sanık, 
duruşmada sorguya çekilmiş ve artık duruşmada hazır bulunması mahkemece gerekli görülmemiş 
ise, dava yokluğunda görülüp bitirilebilecektir. Ancak bunun için sanığın mutlaka bir avukatının 
bulunması, avukatı yoksa bir avukat atanmasına karar verilmesi ve avukatın baro tarafından seçil
mesi; adı geçenlerin özellikle duruşmada bulunmaları şarttır. 

Madde 200. - Maddenin birinci fıkrasına göre, gelen sanığın duruşma süresince hazır bulun
masının sağlanması için gereken tedbirlerin alınması, mahkeme başkanı veya hâkimin görevidir. Bu 
amaçla, mahkeme başkanı veya hâkim sanığın bir yerde gözetim altında tutulmasına da karar 
verebilecektir. 

İkinci fıkrada, sanığın savuşması veya ara vermeyi izleyen duruşmaya gelmemesi hâlinde, sor
guya çekilmiş olması ve artık huzuruna mahkemece gerek görülmemesi koşuluna ek olarak, sanığa 
diğer bir güvence sağlanması amacıyla, mahkemece bir avukatın atanması zorunluluğu kabul edil
miştir. Böylece mahkeme, savuşan sanık hakkındaki davayı yokluğunda bitirmek istiyorsa, ona 
zorunlu olarak bir avukat atayacaktır. Avukatı baro seçecektir. 

Sanığın kendisini bilerek ve isteyerek yargılanabilme ehliyetinden yoksun bir duruma soktuğu 
hâllerde, duruşmaların sona erdirilmesi önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun 
yasa ile çözümlenmesi amacıyla, Alman Ceza Usul Kanunundaki düzenlemelerden yararlanılarak, 
kendisini yargılanabilme ehliyetinden yoksun duruma sokan sanıkların bu durumu, bilirkişi in
celemesi sonucunda sabit olduğu ve sanığın durumunun duruşmanın adı geçenin huzuru ile yürütül
mesine veya devamına engel oluşturduğu hâllerde mahkemenin, sanığın duruşmada hazır bulun
masını gerekli görmemesi koşuluyla, bir avukat atayarak duruşmayı sürdürme ve hüküm verme yet
kisi kabul edilmiştir. Ancak savunma hakkının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine uygun bir şekil
de sağlanmış olması amacıyla, sanığın iddianamede yer alan iddialar hakkında, gerekli açıklamaları 
hâkim huzurunda yapmak olanağına sahip olması koşulu da hükme bir fıkra olarak eklenmiştir. 
Burada önemli olan savunma hakkının sanığa Devlet tarafından fiilen tanınmış ve bu olanağın onun 
yararlanmasına sunulmuş olmasıdır. Tüm bu olanaklar sağlandığı hâlde, sanığın bunları kullan
maması, onun tercihine bırakılmaktadır. 

Maddenin son fıkrasında, sanığın yargılanabilme ehliyetini henüz hüküm verilmeden önce el
de etmesi hâlinde duruşmaya kabul edileceği ve duruşmaya yeniden alındığında yokluğunda 
yapılan işlemlerin ona açıklanacağı belirtilmektedir. 

Madde 201. - Madde, sanık bulunmadan yargılama yapılabilecek olan bir hâli göstermekte ve 
gıyabî yargılamayı bu hâlde kabul etmektedir; bu hâl suçun sadece para, hafif hapis ve müsadere 
cezalarını gerektirmesidir. Sanığın hazır bulunabileceği açık olduğundan, kendisine elbette ki, teb
ligat yapılacak ve davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılacaktır. 
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Madde 202. - Maddenin birinci fıkrasında, mahkemece sorgusu yapılmış olmak koşuluyla 
sanığın, kendisinin veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde avukatının istemi ile 
duruşmada hazır bulunmaktan vareste tutulabileceği kabul edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, sanığın kendisine ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek 
isteyip istemediği sorulduktan sonra istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir. Ancak üst sınırı beş yıl 
veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda istinabe suretiyle sorgu yapılamaz. 

Sanığın istinabe yoluyla sorgusunun yapılabileceği hâllerde sorgu için belirlenen gün, Cum
huriyet savcısı ile avukata bildirilir; ancak bunların sorgu sırasında hazır bulunmaları zorunlu değildir. 

186 ncı maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi sorgunun istinabe yoluyla yapılmasının 
neden olacağı sakıncaların giderilmesi veya en aza indirilebilmesi için, olanak bulundukça esas hak
kında hükmü verecek mahkemece görüntülü olarak izlenip gerekli soruların da sorulabileceği video 
marifetiyle yayın yönteminden yararlanılması uygun görülmüştür. 

Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde konu edilen "adil yargılanma 
hakkı" ilkesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu konudaki kararı gözetilerek, hâkimlerin 
hüküm vermeden önce sanığı bizzat görmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Maddenin son fıkrasında ise, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla duruşmaya getirilmemesine 
karar verilebilecek sanıklara ilişkin 1412 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinin son fıkrasındaki hük
me yer verilmiştir. 

Madde 203. - Uygulamada bazı hâllerde, duruşmaya gelmeyen sanıkların, gelmeleri için zor
lanmaları düşüncesiyle, sanık yoksa avukatın duruşmaya kabul edilmediği görülmektedir. Savunma 
hakkının özünün kısıtlanması anlamına gelen bu uygulamaya son verilmesi için, daha önce 1973 
yılında 1412 sayılı Kanunun 227 nci maddesi değiştirilmişse de, uygulamanın tam olarak sona er
mediği görüldüğünden bu defa daha net ve açık bir şekilde, bu madde getirilmiştir. 

Madde 204. - Madde, usulün yüzyüzeliliği, sözlülüğü, tartışılırlığı ve adil yargılama ilkelerini 
birlikte olarak güvence altına alan bir hükme birinci fıkrasında yer vermiş bulunmaktadır. Sanık, 
kendi istemi üzerine duruşmada hazır bulunmak zorunluğuna tâbi tutulmamış ve avukatı ile temsil 
edilmek yetkisini kullanmamış olduğu takdirde, hazır bulunmaksızın duruşma yapılmış, adlî işlem
ler yerine getirilmiş ise, karar ve işlemlerin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, 
sürenin geçmesinden doğan sonuçlan gidermek için yasal nedenlere dayanarak karar ve işlemler 
hakkında eski hâle getirme isteminde bulunabilecektir; sanığın kendi istemi ile bulunmaması ve 
avukatı ile temsil olunduğu hâllerde ise bu yetkisi söz konusu olmayacaktır. 

Madde 205. - Maddeye göre, kovuşturma evresinin yüzyüze, sözlü, tartışılmalı olması gereği 
hazır bulunmamasına önceden karar verilmiş olsa da, sanığın hazır bulunmasına her zaman karar 
verilebilecek ve hakkında ihzar veya yakalama müzekkeresi kesilerek zorla getirilmesi sağlanacaktır. 

Madde 206. - Duruşmanın yüzyüze, sözlü ve tartışmalı olması ilkelerine uygun olarak sanığın 
huzuru zorunludur. Ancak sanığın suç ortaklarından birisinin adı geçenin yüzüne karşı gerçeği söy
lemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme sorgu ve dinleme sırasında sanığın dışarı çıkarılmasına 
karar verebilecektir. Bu hususta karar verip vermemek sadece mahkemenin takdiri içindedir; tabiî 
olarak Cumhuriyet savcısı veya taraflar da böyle bir istemde bulunabilirler. 

Dinleme sona erdikten sonra sanık içeriye alınacak ve gıyabında sarf edilen ve yapılan işler 
kendisine mahkeme başkanı veya hâkim tarafından bildirilip anlatılacaktır. 
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Madde 207. - Madde, Türk hukuku bakımından çok önemli bir yenilik getirmiş bulunmaktadır. 
Common Law sisteminde ve Avrupa'da İtalyan hukukunda ceza davasının taraf muhakemesi şek
linde cereyan ettiği ve bu nedenle çapraz sorgu sisteminin uygulandığı bilinmektedir. Mahkemenin 
delil araştırma yetkisine sahip bulunduğu Kontinental sistemlerde, tam bir çapraz sorgulamanın 
kabulünün Tasarının bütünü ile bağdaşmayacağı bilindiğinden, savunma hakkını sağlam tutmak 
amacı ile bu madde getirilmiştir. Bu madde ile Cumhuriyet savcısı, katılan, sanık ve avukatların 
mahkeme başkanı veya hâkimden söz isteyerek, tanıklara, katılana, bilirkişilere ve duruşmaya çağ
rılmış diğer kişilere, doğrudan soru yöneltebilecekleri kabul edilmiştir. Yine sanık ve katılanın da 
mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile aynı kişilere soru yöneltebilmeleri olanaklı kılınmıştır. 
Aynı kişilere sorulan soruya karşı gelme hakkı tanınmıştır; madde de karşı gelmeye "itiraz" denil
mekte ise de, teknik anlamda kanun yolundaki itiraz olmayıp, karşı gelme, bu konuda hâkimin karar 
vermesini istemek niteliğindedir. Bu hâlde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, 214 ün
cü maddedeki usule göre mahkeme karar verecektir. Dikkat edileceği üzere maddenin getirdiği 
esas, Common Lavv sistemine yakın ise de, bundan farklıdır. Tasarının 197 nci maddesinde açık
landığı üzere, duruşma hâkimin sorgusu ile başlamaktadır. Common Law sisteminde ise ceza davası 
taraf muhakemesi şeklinde cereyan ettiğinden, hâkim tam tarafsızdır ve sorgu yapamayacağı gibi, 
çok istisnaî hâllerde tanıklara soru da soramaz; sadece taraflar arasında soru yöneltmeden kaynak
lanan karşı koymaları çözüme bağlar. 

Tasarının sistemi o derecede farklıdır ki, 208 inci madde mahkeme üyelerine de soru sormak 
hakkını tanımaktadır. Kaldı ki, Common Law sisteminde duruşmada sanık sorguya çekilmez; ancak 
istemi olduğunda tanık gibi dinlenir ve hatta kendisine bu hâlde yemin verilir. 

Netice olarak getirilen madde, savunma hakkını güçlendirici ve avukatın daha enerjik ve etkin 
olmasını sağlayan bir hüküm niteliğindedir. 

Madde 208. - Madde, duruşmada mahkeme üyelerinin de tanıklara veya bilirkişilere soru 
yöneltmelerine olanak tanınacağını yani üyelerin tanıklara veya bilirkişilere soru sorma yetidsine 
sahip bulunduklarını ifade etmektedir. 

Madde 209. - Madde, Tasarının kabul etmiş bulunduğu, mağdurun korunması ilkesine de yer 
vermek suretiyle savunma hakkını pekiştirmek amacını vurgulamaktadır. Böylece Türkçe bilmeyen 
sanığa veya mağdura, bir eşitlik içinde dosya içeriğinin savunma için gerekli ve yararlı olan kısım
larının, bunların dillerine bir tercüman tarafından çevrilerek anlatılması kabul edilmiştir. 

Sağır ve dilsiz olan sanığa veya suç mağduruna yapılacak açıklamalar yazı ile bildirilecek, adı 
geçenler okumayı biliniyorlarsa 58 inci maddede yemin bakımından kullanılan usul ve araçlara baş
vurulacaktır. 

Madde 210. - Maddeyle duruşmada bulunmaları uygun görülmeyen çocukların salondan uzak
laştırılmalarına ilişkin düzenlemeye açıklık getirilmiş ve bunların onsekiz yaşını doldurmamış olan 
çocuklar olduğu açıklanmıştır. 

1412 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinde yer alan disiplin cezaları değiştirilmiştir. Hâlen bir 
haftaya kadar olan "disiplin hapsi" yedi günden onbeş güne kadar çıkarılmış ve yine 1412 sayılı 
Kanunun 379 uncu maddesinde öngörülmüş bulunan hafif para cezasına ilişkin hüküm Tasarının il
gili maddesine alınmamıştır. 
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Maddede, duruşmanın düzen ve disiplinin sağlanması konusunda getirilen hükümlerle duruş
manın düzen ve disiplinin bozulmasına neden olabilecek olayların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 
Esaslar şöylece ifade olunabilir: 

1. Mahkeme başkanı veya hâkim duruşmanın düzen ve disiplini sağlayacaktır; bu amaçla, hâlin 
gerekli kıldığı tedbirleri alabilecek ve uyarıları yapabilecektir. 

2. Duruşma sırasında ne suretle olursa olsun düzeni bozan dinleyici, tanık, bilirkişi, katılan, 
malen sorumlu ve diğer kişilerin salondan çıkarılmasını görevlilere emredecektir. 

3. Dışarı çıkarılması sırasında direnç gösteren veya karışıklıklara neden olanların yakalan
malarını emretmekle beraber bunların yedi günden onbeş güne kadar disiplin hapsine konul
malarına karar verecektir. 

4. Onsekiz yaşını doldurmamış olan çocukların veya bunlardan bazılarının duruşmada bulun
mamalarına karar verebilecektir. 

Madde 211.- Maddenin birinci fıkrası duruşmada sanığın mutlaka hazır bulundurulması il
kesine önemli bir istisna getirmektedir: Davranışları nedeniyle hazır bulunmasının duruşmanın 
düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığı takdirde sanığın duruşma salonundan 
çıkartılmasına karar verilecektir. Hâkim veya mahkeme böylece çıkarılmış olan sanığın duruşmada 
hazır bulunmasını savunması bakımından zorunlu görmezse, bir avukatı bulunmadığı takdirde, ken
disine bir avukat atanması suretiyle duruşmaya devam edip bitirecektir; dikkat edilmelidir ki, bu 
hâlde avukatın huzuru temel koşuldur. 

Dışarı çıkarılan sanığın duruşmaya yeniden alınabilmesini sağlanmak üzere, bu hususta görev
li olanlar tarafından duruşmanın sonuna kadar adı geçen muhafaza altında tutulacak ve kendisine 
her duruşma sonunda zabıt kâtibi tarafından bulunmadığı duruşmaya ilişkin tutanaklar okunacaktır. 
Ayrıca Cumhuriyet savcısının iddiaları ile sanığın bulunmadığı döneme ilişkin kararlar tebliğ 
edilecektir. 

Madde 212. - Madde, esasta Common Law hukukunda yer almış bulunan ve bugün birkısım 
Avrupa hukukunca da benimsenmiş olan, İngilizce deyimi ile "Contempt of Court" "mahkemeye 
saygısızlık" suçunu hukukumuza getirmektedir. Duruşma sırasında işlenen suçların yargılanmasın
da Batı hukukunda var olan özellikler Tasarıya yansıtılmıştır. 

Duruşma sırasında işlenmiş bulunan suçların soruşturma evresine tâbi tutulmadan, bizzat mah
keme tarafından yargılanması ve hükme bağlanması bugün Batı hukukunda kabul edilmiş ilkeler
dendir. Hüküm mercilerinin duruşma yapılırken huzurlarında işlenen suçlara hemen elkoymak yet
kisine sahip olmaları, tarafsızlık ilkesine de aykırı sayılmamaktadır. 

Madde, duruşma yapılırken kim tarafından işlenirse işlensin bu suçların failleri hakkında mah
kemenin neler yapacağını üç ayrı olasılığı nazara alarak düzenlemektedir: 

1. İşlenen suç kabahat türünden ise mahkeme, işlenen suçu hemen bir tutanağa bağlayacak 
suçun failini, gerektiğinde olaya tanık olanları, Cumhuriyet savcısını, varsa avukatı dinleyecek ve 
sonra kanunun öngördüğü cezaya hükmedebilecektir. Mahkeme belirtilen işlemleri yerine getirdik
ten sonra, gereği için işin evrakını sanık ile birlikte Cumhuriyet savcısına da sevkedebilir. 

2. İşlenen suç cürüm türünden ise mahkeme, suçun failinin yakalanmasını hemen emreder, sor
guyu yapar, olayı bir tutanağa bağlar ve kişiyi, hemen soruşturma açması için evrakı ile birlikte 
Cumhuriyet savcılığına sevkeder. 
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3. İşlenen suç mahkemeye veya üyelerden birisine karşı işlenmiş veya Cumhuriyet savcısına 
saldırı niteliğinde ise mahkemece olay bir tutanağa bağlanır ve fail ve evrak hemen Cumhuriyet sav
cısına gönderilir. Ancak bu suçların yargılanmasında saldırıya uğramış hâkim ve Cumhuriyet sav
cıları görev alamazlar. 

4. Yukarıda arzolunan suçlan işleyenler hakkında hâkim veya mahkeme, elbette ki, 210 uncu 
maddede yer alan tedbir ve yaptırımları kendisi ayrıca uygulayabilecektir. 

Avukatlar hakkında Avukatlık Kanununa göre işlem yapılacağı, 210 uncu maddedeki istisnanın 
geçerli olduğu son fıkrada açıklanmıştır. 

Madde 213. - Delil, ceza yargılama usulünün bütün dallarının en çok ve en karmaşık kısmıdır. 
Bir yazarın doğru olarak açıkladığı gibi delil iki karşılıklı, belki de birbirine zıt mantığın kesişme 
noktasında bulunmaktadır. Bir tarafta bireyin haklan diğer yanda ise toplumun hakları söz 
konusudur. 

Delillerin türleri, koşulları, elde edilme usulleri Tasarının geçen kısımlarında ve özellikle 
Birinci Kitapta, Üçüncü Kitabın Dördüncü Bölümünde ise delillerin ikamesi hususundaki kurallar 
213 ilâ 227 nci maddelerde yer almış bulunmaktadır. 

Madde, birinci fıkrasında delillerin ikamesi kavramını tanımlamaktadır: İkame, tanıkların ve 
bilirkişinin dinlenmesi ve diğer ispat araçlarının ortaya konulmasıdır; yani delillerin açıklanması, 
ortaya konulması ve tartışılırlığının sağlanması, delilin ikamesi kapsamındadır. 

Asıl olan bütün delillerin, ispat araçlarının soruşturma ve duruşma hazırlığı evre ve aşamaların
da bir araya getirilmesi ve böylece davanın bir duruşmada bitirilmesidir. 

Maddenin ikinci fıkrasında sanığın sorgusunun bitirilmesinden sonra delillerin ikamesine yani 
incelemesine ve irdelenmesine geçileceği belirtiliyor. Delillerin ikamesine sanığın sorgusundan 
sonra geçilmesi kural olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle sanığın sorgusu yapılamamış ise bu key
fiyet delillerin ikamesine engel olmayacaktır. 

Üçüncü fıkranın (a) ilâ (g) bentlerinde, ret olunacak deliller teker teker gösterilmiştir. İstemde 
bulunan iyi niyetle hareket etmiş olsa da, mahkemenin takdirine göre gerçeğin ortaya çıkmasına 
yardımı olmaksızın yargılamanın ertelenmesini gerektirecek nitelikte ise, istem ret olunabilecektir. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre, üçüncü fıkranın (a) ilâ (g) bentlerinde belirtilen hâller, esas 
olarak duruşma hazırlığında, böyle olmazsa ilk duruşmada hükme bağlanmalıdır. 

Beşinci fıkra, bir tanığın, bilirkişinin veya başka herhangi bir delilin ikamesinden vazgeçilebil-
mesini Cumhuriyet savcısı, katılan, sanık veya avukatının birlikte açıklayacakları rızalarına bağ
lamış bulunmaktadır. Son fıkraya göre katılan, yalnız kişisel haklarını ispat için gösterdiği delilden 
her zaman vazgeçebilecektir. 

Kabahat derecesindeki suçlarda ise mahkeme delillerin hangi sınırlar içinde ikame edileceğini 
belirlemek hususunda mutlak yetkiye sahip bulunmaktadır. 

Madde 214. - Maddenin birinci fıkrasına göre, bir delilin ikamesi hususundaki istemin Cum
huriyet savcısı veya taraflardan birisi tarafından reddi hâlinde veya bazı delillerin ikamesinin yar
gılamanın ertelenmesini gerektireceğinin anlaşılması durumunda, gerekli kararlar mahkemece 
verilecektir. 
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Maddenin ikinci fıkrasında ifade edildiği üzere ceza davasında ilk ve aslî hedef gerçeğin ortaya 
çıkarılmasıdır. Bu nedenle Tasan delil serbestliği ilkesini kabul etmiştir. İlke delil serbestliği olun
ca mahkeme, re'sen veya istem üzerine bütün ispat araçlarının hazırlanmasına ve ortaya konul
masına karar verebilecektir. 

Madde 215. - Madde, birinci fıkrasında bir delilin toplanması isteminin, delil veya olayın geç 
bildirilmiş olması nedenine dayalı olarak ret edilemeyeceğini belirtmektedir; ancak, Tasarının 
davanın bir duruşmada bitirilip hükme bağlanması ilkesine zıt olan bu hüküm çok dikkatle ve 213 
ve 214 üncü maddelerdeki hükümler göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır. 

İkinci fıkra ise, tanık veya bilirkişinin adının veya ispatı gerekli olayın Cumhuriyet savcısına, 
sanığa ve katılana geç bildirilmesi hâlinde duruşmanın ertelenebileceğini beyan etmektedir. Ancak, 
bu erteleme delillerin ikamesi sona erinceye kadar yapılabilecektir. Aynı hak üçüncü fıkraya göre 
mahkeme başkanı veya hâkimin emri ile davet olunacak tanık ve bilirkişiler hakkında da geçerli 
olacaktır. 

Maddenin içerdiği bütün istemler hakkında mahkemece karar verilmesi zorunludur. 
Madde 216. - Madde, dinlenmiş bulunan tanıkların ilke olarak, duruşma sona erinceye kadar 

mahkeme salonunda kalacakları ve ancak mahkeme başkanı veya hâkimin, önce Cumhuriyet sav
cısına, sonra taraflara ve avukatlarına sorduktan sonra, vereceği izin ile duruşma salonundan 
çıkabileceklerini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Mahkemece, dinlenmesine karar verilmiş bilirkişiler hakkında 69 uncu madde hükümlerinin 
uygulanacağı ikinci fıkrada belirtilmektedir. 

Madde 217. - Madde, duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanakları düzenlemektedir. 
Maddeye göre: 

1. Bir belge veya yazının delil olarak kullanılabilmesi duruşmada okunmasına bağlıdır. 
2. Önceden verilmiş mahkûmiyet ilâmları ile adlî sicil özetleri ve kişisel hâl sicilleri duruşmada 

okunacaktır. 

3. Keşif, muayene ve naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifadesine ilişkin tutanaklar 
okunacaktır. 

4. Sanığın sorgusunun naip veya istinabe yoluyla yapıldığı hâllerde sorgu tutanağı duruşmada 
okunacaktır. 

Yukarıda (3) ve (4) numaralarda belirtilen hâllerde bu tutanakların okunması ancak kanunun 
naip veya istinabe yoluyla ifade alınmasına veya sorgu yapılmasına cevaz verdiği hâllerde söz 
konusu olabilir. Aksi hâlde duruşma aşamasının yüzyüzelik (vicahî); sözlülük (şifahî) ve tar
tışılabilir olması ilkeleri yok edilmiş olur. 

Madde 218. - 217 nci maddenin gerekçesinde de açıklandığı üzere, delillerin hükmü verecek 
mahkeme huzurunda ortaya konulması, tartışılması ve irdelenmesi adil yargılama ilkesinin temel 
gereklerindendir. Bu itibarla, duruşmada sanık ve tanığın ifadesine ait tutanakların okunması ile 
yetinilmesi, ancak zorunlu hâllerde kabul olunabilir, 219 uncu maddede söz konusu hâllerde olduğu 
gibi. Madde, üç fıkra hâlinde tutanakların okunamayacağı hâlleri göstermektedir: 

1. Olayın delili bir tanığın bilgi veya görgüsünden ibaret ise bu tanığın duruşmada dinlenmesi 
zorunludur. 
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2. Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi duruşmada çekinecek olursa, önceki ifadesini içeren 
tutanak okunamaz. 

3. Sanığın tavır ve hareketine ilişkin açıklamaları içeren belgeler duruşmada dosyada yer alsa 
da, okunamaz. 

Madde 219. - Bu maddede, 218 inci maddeden farklı olarak tanık, bilirkişi ve sanığın suç or
tağının dinlenmesi yerine tutanağın okunabileceği hâller gösterilmiştir. Sanığın suç ortağı hakkında 
başka bir mahkemede dava açılmamış bulunması söz konusudur; sanığın suç ortağı hakkındaki 
dava, elbette ki, birleştirilerek görülecektir. 

Tanık veya sanığın suç ortağının dinlenmesi yerine daha önce yapılan dinleme sırasında düzen
lenmiş tutanağın okunmasına bu hâllerde olanak vardır; bu hâllerde okuma mahkemenin takdirine 
bağlıdır: 

1. Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş veya hâlen bulunduğu yer 
öğrenilememiş ise, 

2. Hastalık, sakatlık veya ortadan kaldırılamayan başka bir engel nedeniyle tanık veya sanığın 
suç ortağının belli olmayan bir süre içinde duruşmada bulunması olanağı yoksa, 

3. Tanığın duruşmada hazır bulunması ifadesinin önem derecesi yönünden gerekli say ılınıyor
sa, örneğin tanık diğer tanıkların beyanını tekrarlamaktan başka bir şey yapmamış veya teferruata 
ilişkin, esası ilgilendirmeyen bir hususta beyanda bulunmuş ise, 

4. Cumhuriyet savcısı, katılan, sanık veya avukat, tutanakların okunmasına rıza göstermişler-
se. Bu hâlde mahkeme, gerekli görürse tanığın veya sanığın suç ortağının dinlenmesine yine karar 
verebilecektir. 

Bütün bu hâllerde, son fıkraya göre mahkemece açıklanmış biçimde gerekçeli bir karar 
verilecektir. 

Madde 220. - Bilindiği gibi, suç olarak nitelenen olay hakkında beş duyulan marifetiyle öğren
diklerini, kovuşturma makamlarına anlatan üçüncü kişilere tanık, bunların yaptıkları açıklamalara 
da tanık açıklamaları denilmektedir. Bu açıklamalar yapılırken, kural olarak, tanıkların notlarına 
bakmasına izin verilmeyeceği gibi, daha önce alınan ifadelerine ilişkin tutanaklar da okunamaz. Bu 
husus tanık kavramından, vasıtasızlık ve sözlülük ilkelerinden kaynaklanan bir kuraldır. Ancak bu 
kuralın Kıt'a Avrupası Hukukunda iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tanığın bir 
hususu hatırlayamadığını beyan etmesi, ikincisi de önceki ve duruşmadaki açıklamalar arasında 
çelişkinin ortaya çıkmasıdır. Bu istisnaların temel nedeni ceza muhakemesinde maddî gerçeğin 
araştırılması, şeklî gerçekle yetinilmemesidir. 

Maddeye göre, açıklanan esaslardan hareketle, tanık bir hususu hatırlamadığını söylediğinde, 
hafızasını harekete geçirmek üzere mahkeme başkanı veya hâkim, önceki, örneğin kollukta veya 
Cumhuriyet savcılığında alınmış ifadesine ilişkin tutanağın bütününü değil ve fakat ilgili kısmını 
okuyarak tanığın hatırlamasına yardım edecektir. İki ifade arasında çelişki saptandığında ise evvel
ce alınan ifade bütünüyle okunarak çelişkinin giderilmesi için çaba gösterilecektir. Ancak, bu 
çabanın tanığın serbest iradesini zedeleyecek telkin niteliğinde olmaması gerekir. 

Madde 221. - Sanığın, yüklenen suçu işlediğini hâkim huzurunda kabul etmesine ikrar denil
mektedir. Böyle bir kabul hâkim huzurunda olmamışsa ikrardan bahsedilemez. Ancak, bunlar ikrar 
sayılmasalar da "sanık açıklamaları" delili olarak ceza yargılamasında değer taşırlar. Hâkim, 
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tutanakları aynı davanın duruşmasında sanığın ikrarına delil olmak üzere okuyabilir. Buna karşılık, 
Cumhuriyet savcılığında, kollukta ve diğer soruşturma organlarında yapılan bu tür açıklamalar ik
rar sayılamayacağından, bu açıklamalara ilişkin tutanaklar da ikrara delil olmak üzere duruşmada 
okunamaz. Böyle bir hükmün konulmasının temel nedeni, insan haklarına gösterilen saygıdır; zira 
ancak hâkim tarafından düzenlenen tutanak tam olarak güvenilir olabilir. 

Sanık açıklamaları sadece ikrardan ibaret değildir. İkrar dışında sanık tarafından yapılan diğer 
açıklamalar arasında bir çelişkinin bulunması hâlinde, bu açıklamalara ait tutanaklar duruşmada 
okunabilir. 

Madde 222. - Ceza muhakemesinde esas olan vasıtasızlık ilkesidir. Duruşmada sanıklar ve 
tanıklar dinlenecek, tutanak gibi dolaylı araçlara başvurulmayacaktır. Ancak 220 ve 221 inci mad
delerde öngörülen hâllerde sanık ve tanıkların önceki ifadelerine ait tutanakların okunması 
gerekebilir. Bu gibi durumlarda okuma ve nedenleri tutanağa yazılacaktır. Bu suretle, ilgili işlem
lerin denetimine olanak bulunacaktır. 

Madde 223. - Maddeye göre, açıklama veya görüşü içeren resmî belge ve diğer yazılar, örneğin 
açılan bir davada Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklama niteliğindeki resmî yazısı veya fennî 
muayene ve doktor raporlarının okunmasından sonra bunlarda imzası bulunanlar açıklamada bulun
mak üzere duruşmaya çağırılabileceklerdir. Esasen 69 uncu madde, bilirkişi olduklarında, muayene 
yapan ve rapor yazan doktorların davet edilerek dinlenmelerine olanak tanımış bulunmaktadır. 

Bir kurul tarafından söz konusu yazıların kaleme alınması hâlinde, kurulun görüşünü açıklama 
görevini üyelerden birisine vermesi kurula önerilebilecektir. Bu hususta 66 ncı maddenin dördüncü 
fıkrasına ve 214 üncü madde gerekçelerine bakılmalıdır. 

Madde 224. - Maddeye göre, tanığın, bilirkişinin veya sanığın suç ortağının dinlenmesinden 
veya herhangi bir belgenin okunmasından sonra Cumhuriyet savcısına, hazır bulunuyorsa katılana, 
sanığa ve avukatına, söylenenlere karşı diyecekleri sorulacaktır. 

Madde, ceza davasının adil yargılama ilkesini güçlendiren yeni bir katkı olarak kabul edilmelidir. 

Madde 225. - Delillerin ikamesi ve tartışılması bitince, maddî olayın ispatına ve niteliğine iliş
kin iddia ve savunmaların bildirilmesi aşamasına ulaşılır. 

Bu konuda önce davaya katılana iddia ve isteklerini bildirmesi için olanak tanınır. Sonra Cum
huriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirir. Bundan hemen sonra sanığa söz verilir. Varsa 
sanığın savunmasını avukatı da yapabilecektir. 

Katılan terimine, suçtan zarar görenler ile malen sorumlu dahil olup, 249 uncu madde uyarın
ca katılan sıfatını kazananların tümü girmektedir. 

İddialar ve savunma nedeniyle Cumhuriyet savcısı sanığa, sanık ve avukatı Cumhuriyet sav
cısına cevap verebilirler; başkanın izniyle katılan da her ikisine cevap verebilir. Ancak son söz mut
laka sanığa aittir. Savunma sanık adına avukatınca yapılmış olsa da buna ekleyecek bir şey olup ol
madığı sanığa sorulacaktır. 

Katılan veya sanık sayısı birden fazla ise bunların iddialarını veya savunmalarını bildirme 
sıralarını başkan düzenleyecektir. 

Tasarının davanın bir veya birbirini izleyen duruşmalarda sonuçlandırılması amacına uygun 
olarak katılan, Cumhuriyet savcısı, sanık ve varsa avukatının duruşmaya hazırlıklı gelmeleri; duruş
manın ertelenmesi sonucunu doğuracak söz ve davranışlardan kaçınmaları gerekir. Duruşma 
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gününün belirlenmesinde, başkanın, Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının görüşünü almasının 
nedeni, adı geçenlerin duruşmaya hazırlıklı gelmelerini sağlamaktır. Durumun gerektirdiği ve hak
lı istemlerin kabulü esas olmakla beraber, mahkeme başkanı veya hâkim davanın bir duruşmada 
bitirilmesini sağlayacak önlemleri elbette ki alacaktır. 

Madde 226. - Ceza davasında ulaşılması amaçlanan temel hedef, gerçeğin meydana çıkarıl
masıdır. Madde, gerçeğe ulaşmak bakımından delillerin serbestliği ilkesini kabul etmiş bulunmak
tadır. Türk sistemi, maddenin birinci fıkrasında ifade edildiği üzere, suçun varlığının ve sanığın 
sorumluluğunun, kanunun ayrıca hüküm koyduğu hâller dışında, her türlü delille saptanabileceğini 
kabul etmiş bulunmaktadır. Aynı hüküm Fransız Kanununun 427 nci ve Portekiz Kanununun 125 
inci maddelerinde de, değişik kelimelerle ifade edilmektedir. İtalyan Kanunu 189 uncu maddesinde, 
hâkimin olayların, eylemlerin gerçeğini ortaya koyabilecek nitelikte olduğunu düşündüğünde, 
kanunun öngörmediği bir delili de kabul edebileceğini beyan etmektedir. Tasarı, delil, iz, eser ve 
emareleri de ayrıca zikretmek suretiyle Alman usulünden ayrılmış bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında yer almış ikinci temel ilke, hâkimin kararını, ancak duruşmaya 
getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayalı vicdanî kanaatine dayandırabileceğidir. Fransız 
Kanununun 353 üncü maddesi vicdanî kanaati "akla dayalı izlenim" olarak tanımlamaktadır. Por
tekiz Kanunu vicdanî kanaati "tecrübe kurallarına göre bir takdir" deyimi ile ifade etmektedir. 

Maddenin ikinci fıkrası, hâkimin, ceza davasının hükme bağlanması, idarî düzenleyici işlem
lerin veya emirlerin uygulanmasına bağlı olduğu hâllerde, bunların yasallığını takdir ederek ve 
yasallıkları yönünden değerlendirerek sonucuna göre hüküm vermek yetkisine sahip bulunduğunu 
açıklamaktadır. Hâkimin takdir hakkına aidiyeti itibarıyla, hükme bu maddede yer verilmesi uygun 
görülmüştür. 

Maddenin son fıkrası, usul hukuku yönünden olağanüstü önem taşıyan ve adil yargılama ile 
bağlantılı bir ilkeyi belirtmektedir. İlke, delilin doğruluğunu, haklılığını hakkaniyete uygunluğunu 
sağlamak amacını gütmektedir. Böylece ister soruşturma ister kovuşturma evrelerinde olsun, 
hukuka aykırı olarak, örneğin, işkence, narko analiz, hataya sürükleyici eylemler, sorgulamalar, bas
kılar, kişinin fizik ve moral bütünlüğüne saldırılar yolu ile elde edilmiş deliller hükme esas 
alınamayacaktır. 

Böylece son fıkra soruşturma ve kovuşturma ile görevli olanların hukuka aykırı şekilde elde et
tikleri delillerin hükme esas alınamayacağını belirterek bunlara ilişkin usul yaptırımını düzenlemiş 
olmaktadır. Son fıkra ayrıca, 3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 38 inci mad
desinde yapılan değişikliğin Tasarıya yansıtılması niteliğindedir. Delili böylece elde etmiş olanlar 
hakkında ceza ve disiplin soruşturması da yapılması gerekeceği ise açıktır. 

Ayrıca şu hususa işaret edilmelidir ki, hukuka aykırı olarak elde edilen delilin geçersiz 
sayılacağı hâlleri sınırlandırmak amacı ile de, bazı hukuk sistemlerinde çaba gösterilmektedir: Söz 
gelimi İngiltere'de delilin geçersiz sayılması, ağır kusur, kabulünün davanın adilliğine, hakkaniyete 
zarar vereceği anlaşıldığı hâllerde söz konusu olmakta, yani mahkemeye bir takdir yetkisi tanın
maktadır. 

Anayasal hakları ihlâl suretiyle yapılmış soruşturma işlemlerinin geçersiz olduğunu kabul eden 
Amerika Birleşik Devletleri hukuku bu hususta iki sınırlama getiriyor: Kanuna aykırı eylemlere 
hedef kılınan kişi sanık değilse, kanuna aykırı olarak elde edilen delil geçersiz sayılmamaktadır. 
Delil, her ne suretle olursa olsun keşif olunacak idi ise geçerli sayılmaktadır. 
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Madde 227. - Dava konusu uyuşmazlığın çözülmesi, diğer bir deyişle bir eylemin suç olup ol
madığının veya niteliğinin saptanması, ceza hukukunun kapsamına girmeyen bir meselenin 
çözümüne bağlı ise ceza mahkemesinin önünde üç seçenek bulunmaktadır: 

1. Ceza davasının bir an önce sonuca ulaşmasını sağlamak için bu sorun hakkında da ceza 
hukukundaki usul ve deliller için geçerli kurallara göre karar vermek. 

Kuşkusuz ceza mahkemesinin bu sorun hakkında verdiği karar, sadece dava konusu uyuşmaz
lık yönünden geçerli olmak üzere ve esas dava bakımından gerekli olduğu ölçüde verilmiş bir karar 
sayılacaktır. 

2. Çözülmesi uzmanlığı gerektiren bir sorunun söz konusu olduğunu saptadığında, mahkeme 
yargılamaya ara vererek sorunun konusuna göre hukuk davası veya idarî dava açılması için ilgililere 
süre verebilecektir. 

3. Yetkili mahkemede bu hususta bir dava açılmışsa bu mahkemenin kararını da bek
leyebilecektir. 

Özetlemek gerekirse, ceza mahkemesi dava konusu uyuşmazlığın çözümünde etkili bulunan 
ve ceza hukuku dışında kalan bir sorun hakkında gerekli hâllerde kendisi karar verecek, sorunun 
nitelik ve kapsamına göre bu sorunun çözümünü bekletici sorun kabul ederek ilgililere süre de 
verecektir. 

Duruşma sırasında, suçtan zarar görenlerle sanıkların yaşlan bakımından gerekli görülecek 
düzeltmelerin yerine getirilmesi 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanunundaki usullere göre 
ceza mahkemesince yapılacaktır. Bu hususta verilecek karara karşı maddede yazılı kanun yollarına 
başvuru hakkı tanınmıştır. 

Ancak yukarıda (2) numaralı paragrafta da açıklandığı üzere, mahkemenin ceza davasını beklemeye 
alması, ancak çok zorunlu ve uzmanlığa ilişkin bir husus söz konusu olduğunda karar verilebilecek bir 
hâl sayılmalıdır. Aksi takdirde davanın makul sürede bitirilmesi ilkesi ihlâl edilmiş olur. 

Madde 228. - Duruşmada yapılan işlemleri belgelemek üzere bir tutanak tutulması gereklidir. 
228 ilâ 231 inci maddeler sırasıyla duruşma tutanağını, içereceği hususları ve duruşma tutanağının 
ispat gücünü düzenlemektedir. 

Teknolojideki gelişmelerden duruşmalarda da yararlanılmasını sağlamak için, mahkemece 
gerekli görüldüğünde bu hususta teknik araçlardan yararlanılabileceği hükmü getirilmiştir. 

Tutanak mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanacaktır. Toplu mah
kemelerde mahkeme başkanının mazeretinin bulunması hâlinde tutanak en kıdemli üye ile zabıt 
kâtibi tarafından imzalanacaktır. 

Teknik araçlardan yararlanılması hâlinde bunlarla yapılan saptamalara göre sonradan düzen
lenecek duruşma tutanaklarının, duruşma aşamalarına uygun olduğu mahkeme başkanı veya hâkim 
ile bu tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından açıkça tutanağa kaydedilerek imzalanacaktır. 

Madde 229. - Maddede gösterilen sırayla yapılan işlemleri içeren duruşma tutanağı düzen
lenecektir. Duruşma genel olarak mahkeme başkanının veya hâkimin söylemesi ve zabıt kâtibinin 
yazmasıyla tutanağa bağlanır. 228 inci maddenin belirttiği olanağın kullanılması hâlinde de bu mad
denin belirttiği hususlara mutlaka yer verilecektir. 

Madde duruşma tutanağının içereceği şekle ilişkin hususları ayrıntılı biçimde göstermiştir. 
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Buna göre tutanakta, duruşmanın yapıldığı yerin ve tarihin, hâkimlerin, Cumhuriyet savcısının, 
zabıt kâtibinin ve varsa tercümanın adlarının, iddianamede nitelendirildiği şekliyle suçun ne ol
duğunun, sanıkların, avukatların, davaya katılanların adlarının, yargılamanın açık mı yoksa kapalı 
mı yapıldığının belirtilmesi zorunludur. 

Madde 230. - 229 uncu madde özellikle duruşmaya başlarken yapılması gerekli saptamaları ve 
durumları içermektedir. Bu madde ise duruşmanın seyri ve sonuçlarının dayandırılacağı duruşmaya 
ilişkin ana hatları düzenlemektedir. Kanunun öngördüğü yasal şekillere uyulup uyulmadığı 
tutanağın gözlenmesi ile anlaşılacağından, tutanakta bu hususlara açık bir biçimde yer verilmelidir. 

Ayrıca tutanakta, okunan yazılar ile okunmasından vazgeçilen yazılar da belirtilir. Duruşmada 
alınan ifadelerin ana hatları da tutanağa geçirilir. 

Duruşma tutanağında, duruşma sırasında öne sürülen istemler, verilen kararlar ve hüküm fık
rası yer alır. 

Maddede ayrıca bir olayın saptanması veya bir ifadenin ve açıklamanın kelime kelime saptan
masının önem kazanması durumunda, yapılan duruşmanın tam olarak tutanağa geçirilmesine ilişkin 
esaslar da belirtilmektedir. 

Maddenin son fıkrası, hüküm fıkrasının tutanağa yazılmadan tebliğ edilmeyeceğini belirtmektedir. 

Madde 231. - Madde ile, duruşmada yasal şekil ve usullere uyulup uyulmadığının tutanakla is
pat edileceği, tutulan bu tutanağa karşı sadece "sahtecilik" iddiasında bulunulabileceği hüküm al
tına alınmıştır. 

Tasarının bu düzenlemesi olumlu ve olumsuz iki karine getirmektedir: Tutanağa yazılmış olan 
her şeklî kuralın uygulanmış ve buna karşılık tutanakta yer almayan noktaların gerçekleşmemiş ol
duğu kabul edilmiştir. 

Maddeden açıkça anlaşılacağı gibi, tutanağın bu ispat gücü sadece Tasarının 229 uncu maddesi 
ile 230 uncu maddenin birinci fıkrasındaki, "duruşmanın seyrini ve sonuçlarını ana çizgileriyle yan
sıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu" göstermesi bakımından geçer
lidir. Buna karşılık, tutanakta yazılan diğer hususlar bakımından geçerli değildir. İspat gücü sadece 
"duruşma tutanağı" için kabul edilmiştir. Sulh ceza hâkimi veya Cumhuriyet savcısı tarafından 
soruşturma evresinde hazırlanan tutanakların böyle bir ispat gücü yoktur. Bu nedenle, "yasal şekil 
ve usuller" dışında kalan ve tutanakta yer alan açıklamalar bakımından genel kurallar uygulanır ve 
vicdanî delil sistemine göre, sahtelik iddiasına gerek olmadan o husus ispat edilebilir. Tasarı ile 
duruşma tutanakları, yukarıda açıklanan gerekçelerle, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli bir 
yazılı belge olarak kabul edilmiştir. Kabul edilen bu yasal karinenin çürütülmesi için, duruşma 
tutanağının sahte olduğunun ispat edilmesi şart koşulmuştur. Ancak şunu da hatırlatmak gerekir ki, 
karinenin sağlam sayılması, onu yasal delil hâline getirmeyecektir. Hâkimler, makul sınırlar içinde 
kalmak koşulu ile delillerle bağlı tutulamazlar. 

Alman hukukunda hâkim veya zabıt kâtibi tarafından "tutanağın hatalı olduğu açıklanırsa" 
yasal merasim bakımından da sahtelik iddiasına gerek olmadığı kabul edilmektedir. 

Madde 232. - Maddede duruşmaya son veren, mahkemenin işten el çektiği kararların; beraat, 
mahkûmiyet, davanın reddi, davanın ortadan kaldırılması veya düşmesi, yargılamanın durması, 
görevsizlik, yetkisizlik, hükmün geri bırakılması, ceza ehliyetsizliği nedeniyle ceza verilmesine yer 
olmadığı, tedbir, evlenme nedeniyle davanın veya cezanın ertelenmesi olduğu belirtilmiştir. Bunlar-
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dan uyuşmazlığın esasını çözen; beraat, mahkûmiyet, davanın reddi, davanın ortadan kaldırılması 
veya düşmesi, adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik, ceza ehliyetsizliği 
nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı, tedbir, evlenme nedeniyle dava ve cezanın ertelenmesi 
kararlarının hüküm niteliğinde bulundukları açıklanmıştır. 

Bu ayırım aynı zamanda hüküm ve kararların tâbi oldukları kanun yolunun belirlenmesinde de 
kolaylık sağlamaktadır. Hükümlere karşı istinaf yolu ve bunların dışında kalan yargılamanın dur
ması, adlî yargı içerisinde kalan görevsizlik, yetkisizlik ve hükmün geri bırakılması kararlarına kar
şı da itiraz yolu açıktır. 

Böylece yargılamanın durması kararının tâbi olacağı kanun yolu konusunda uygulamada 
zaman zaman çıkan tereddütler ortadan kaldırılmış, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 
17/12/1930 gün ve 23/31 sayılı kararı doğrultusunda bu konunun itirazı kabil kararlardan olması 
benimsenmiştir. 

Davayı sona erdiren kararlar kural olarak duruşma sonunda verilir. Ancak davanın reddi, or
tadan kaldırılması veya düşürülmesi, yargılamanın durması, görevsizlik, yetkisizlik ve maddenin 
yedinci fıkrasında tanımlanan derhâl beraat kararlarının, duruşma açılmadan, duruşma hazırlığı 
aşamasında verilmesi olanağı vardır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında, davanın reddine karar verilebilecek hâller, beşinci fıkrasında 
yargılamanın durması koşulları gösterilmiştir. 

Madde, ayrıca davanın ortadan kaldırılması veya düşmesi hâllerinin varlığı veya yargılama 
koşulunun gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hâlinde doğrudan ortadan kaldırma veya düşme kararı 
verilmesi gerektiğini de hükme bağlamıştır. 

Fiilin suç oluşturmaması veya yeni bir yasal düzenleme ile suç olmaktan çıkarılması gibi her
hangi bir araştırmayı gerektirmeyen hâllerde derhâl beraat kararı verilmesi gerekir. 

Madde 233. - Maddede yer alan "hükmün geri bırakılması" bugün hemen bütün Batı ül
kelerinin ceza mevzuatında yer alan bir kurumdur. Özellikle 1950'li yıllardan sonra Kara Avrupası 
ceza hukukuna girmiş ve bugün gerek Batı ve gerek Doğu Avrupa ülkeleri ceza sistemlerindeki 
yerini almıştır. "Hükmün geri bırakılması" kurumu önce Anglo-Sakson hukukunda ortaya çıkmış 
ve daha sonra Kara Avrupası hukukunu etkileyerek ceza kanunlarına girmiştir. Nitekim Fransız 
hukukunda bu kurum, ilk önce 2/2/1945 tarihli Kanunla çocuk suçlular hakkında uygulanmaya baş
lanmış, daha sonra 1975 yılında yapılan değişiklikle yetişkinleri de kapsamına almıştır. Belçika'da 
aynı kurum 29/6/1964 tarihli bir Kanunla hukuk sistemine getirilmiştir. Bu örneği, Hollanda, Japon
ya, Polonya, İsviçre gibi ülkelerde de görmek olanaklıdır. 

Hükmün geri bırakılması kurumu Anglo-Sakson hukuk sisteminde yargılanması tamamlanmış 
olan sanığın belli bir süre denetim altında tutulması "probation" esasına dayanır. Hâkim, sanığın 
suçluluk ve kusurluluğunu saptamakla beraber cezaya hükmetmeyi geri bırakmakta ve onu belirli 
bir süre içinde denetim altında tutmaktadır. Davranışları, tâbi tutulduğu denetim süresi içinde olum
lu bulunduğu takdirde suçlu için bir mahkûmiyet kararı verilmemektedir. Böylece deneme süresini 
başarıyla geçirmiş olan suçlu, damgalama süreci dışına çıkarılmakta, bir yargı kararına muhatap ol
mamaktadır. Bu kurum, çağdaş ceza hukukunun amaçlarından biri olan kişiyi mümkün olduğu 
kadar damgalamamayı ve toplum ile uyum sağlanmasını gerçekleştirici bir uygulama niteliğindedir. 
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İşte çağdaş ceza hukukunda vatandaşlık hakkını kazanmış olan bu kurum, bu Tasarıyla Türk 
hukukuna getirilmektedir. Böylece Türk ceza uygulamasında yeni bir döneme girildiğini söylemek 
olanağı vardır. 

Tasarının bu maddesinde yer aldığı şekliyle hükmün geri bırakılması konusunda hâkime tam 
bir takdir hakkı verilmiştir. Maddede, hükmün geri bırakılması ile ilgili koşulların somut olayda 
gerçekleşmiş olması sanık hakkında hükmün geri bırakılması için bir hak oluşturmamaktadır. 

Hükmün geri bırakılması kurumunun uygulanması için suçlunun yargılanması ve işlediği fiil 
karşılığında kanunda para cezası, hafif hapis veya en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis cezasının 
öngörülmüş bulunması gereklidir; dikkate alınacak ceza, kanunda fiil karşılığında öngörülmüş 
bulunan soyut cezadır. 

Hâkim yargılamakta olduğu suçla ilgili olarak sanığın kişisel durumunu, işlediği fiili bütün 
yönleriyle inceleyerek, delilleri toplayacak ve yargılamayı bitirecektir. Ancak son hükmü açık
lamayacaktır. Bunun yanı sıra hâkim sanığa bir ilâ iki yıllık bir denetim süresi içinde, denetimli ser
bestliğe tâbi tutulacağını ve hükmün geri bırakıldığını bildirecektir. Ancak bu süre içinde dava 
zamanaşımı duracaktır. 

Hâkimin tamamen takdir yetkisi içinde kalan bu kurumun uygulanabilmesi için beş koşulun 
var olması gerekmektedir: 

1. Sanık aleyhine bir suç nedeniyle ilk defa kamu davası açılmış olması, 

2. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşması, 
3. Sanık hakkında kişilik özellikleri itibarıyla cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi; 

daha açık ifadeyle gerekli ise, ceza ile amaçlanan sonucun esasen var olmaması, 
4. Suçun neden olduğu zararın giderilmiş olması, 

5. Suçla bozulan huzur ve sükûnun yeniden sağlanmış bulunması. 
Maddede yer alan diğer koşullar ise cezanın ertelenmesine ait koşullarla benzerlik göstermektedir. 
Hakkında verilecek hüküm geri bırakılmış olan sanık, tâbi tutulduğu denetim süresi içinde bir 

cürüm işlediği veya denetimli serbestlik tedbirinin gerektirdiği davranış kurallarını ısrarla ihlâl et
tiği takdirde hâkim, yargılama sonunda ulaştığı hükmü açıklayacaktır. 

Buna karşılık sanık, denetim süresi içinde denetim koşullarına uygun olarak hareket ettiğinde 
hâkim, adı geçen hakkında açılmış bulunan kamu davasının düşmesine karar verecektir. Böylece 
hükmün geri bırakılmasına tâbi tutulan kişiye suçlu damgası vurulmamış olacaktır. Ancak yar
gılama sonunda bazı şeylerin müsaderesine karar verilmiş veya bir kısım eşyanın mülkiyeti Devlete 
geçmiş ise, davanın düşmesine karar verilse de bu şeyler geri verilmeyecektir. 

Maddede, ayrıca bu karara karşı kanun yolu da gösterilmiş bulunmaktadır. Hükmün geri 
bırakılması kararına karşı ilgililerin itiraz yoluna başvurma hakları vardır. Davanın düşmesine karar 
verildiği hâllerde de genel hükümlere göre istinaf yolu açık bulunmaktadır. 

Madde 234. - Birden çok hâkimin katılmasıyla oluşan toplu mahkemelerde, her hâkim mah
kemenin karar ve hükümlerine ilişkin oyunu bildirmekle yükümlüdür. Bunun sonucunda karar ve 
hükümler oybirliği veya oy çokluğu ile verilir. 

Oy çokluğu ile verilen karar ve hükümlerde, azınlıkta kalan hâkimin karşı oyu mutlaka 
tutanakta gösterilir. Karşı oy sahibi hâkimin buna ilişkin gerekçesi de tutanakta gösterilir. 
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Madde 235. - Mahkeme dava edilmeyen bir fiil hakkında kendiliğinden yargılama yapamaz ve 
hüküm veremez. Bunun doğal sonucu, iddianamede gösterilen fiil hakkında hüküm kurulmasıdır. 

Hükmün konusunu, iddianamede sınırları belirtilerek dava nedeni yapılan maddî olay (fiil) 
oluşturur. Diğer bir anlatımla, kamu davasının konusu ile hükmün konusu maddî olay (fiil) 
bakımından aynıdır. Hüküm, iddianamede gösterilen sanık ve ona yükletilen fiil hakkında kurulur. 

Ancak mahkeme, fiilin hukukî yorumunda, değerlendirmede tamamen serbesttir; iddia, savun
ma mahkemeyi bağlamaz. Mahkeme aynı fiili başka suretle yorumlayabilir. 

Madde 236. - İddianamede gösterilen fiilin hukuk yönünden değerlendirilmesini yaparken id
dia ve savunma ile bağlı olmayan, tümüyle serbest bulunan mahkeme, suçun hukukî niteliğinin 
değişmesini veya cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını 
gerektiren nedenlerin ilk defa duruşmada ortaya çıkması hâlinde sanığı haberdar edecek ve ona bu 
konuda savunma olanağı sağlayacaktır. 

Bu kurala, ilke olarak, suçun hukukî niteliğindeki değişme sanığın yararına da olsa uyulur. 

Sanık istemde bulunursa ek savunmasını hazırlaması için kendisine süre verilir. Ayrıca duruş
ma aşamasında meydana gelen fiilî ve hukukî değişiklikler nedeniyle iddia ve savunmanın gerek
tiği şekilde hazırlanabilmesi için de istem üzerine veya mahkemece re'sen, duruşmaya ara 
verilebilir. 

Ek savunmaya ilişkin bildirimler varsa sanığın avukatına yapılır. Sanığa tanınmış haklardan 
avukatı da yararlanır. 

Suçun hukukî niteliğinin sanık yararına değişmesi, yani iddianamede gösterilen kanun mad
desinin öngördüğü cezadan daha az bir cezanın verilmesi gerektiği hâllerde, sanık ve vekiline bu 
konuyu açıklayan davetiyenin tebliğine rağmen, duruşmaya gelmedikleri veya kendi kusurları 
nedeniyle davetiye tebliğ olunamadığı takdirde yokluklarında hüküm kurulabilir. 

Madde 237. - Duruşma sırasında sanığın, iddianamede gösterilen suçtan başka bir suç işlemiş 
olduğu anlaşılırsa, mahkeme ilgili belge ve tutanakları eklemek suretiyle bu konuda suç duyurusun
da bulunmakla yetinebileceği gibi, Cumhuriyet savcısının istemi ve sanığın kabulüyle her ikisi bir
likte hükmolunmak üzere duruşması yapılmakta olan işle bu suçun yargılanmasını birleştirebilir. 

Ancak bu, yeni suçun da yargılamayı yapan mahkemenin yetki ve görevi içinde ve aynı yar
gılama usulüne tâbi olması hâlinde olanaklıdır. 

Yeni suçun yargılanmakta olan suçla birleştirilmesi hâlinde Cumhuriyet savcısının 173 üncü 
madde uyarınca iddianamede bulunması gereken hususlara göre iddiasını tutanağa yazdırması, 
mahkemenin de sanığı sorguya çekmeden önce 147 nci maddede yazılı tüm haklarını hatırlatması 
zorunludur. 

Madde 238. - Adlî yargı içindeki mahkemelerden, sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek 
hâkimden, ağır ceza mahkemesi üç hâkimden oluşur. Karar ve hükümlerde kanunun belirlediği 
sayıda hâkimin bulunması zorunludur. Bu hâkimlerin özel kanundaki usule göre atanmış olmaları 
gerekir. 

Mahkemelerin karar ve hükümlerini kanunda belirtilenden az veya çok sayıda hâkimin katıl
masıyla vermeleri mutlak bozma nedenidir. 
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Madde 239. - Madde, müzakerelerin sadece karara ve hükme katılacak hâkimler tarafından 
yapılacağı ilkesini getirmiş bulunmaktadır. Danışma amacıyla olsa bile, başka hiç bir kimse 
müzakerelere katılamaz. Bu ilke tarafsızlığın zorunlu bir gereğidir. Ancak mahkemede staj yapmak
ta olan hâkim ve avukat adaylarının müzakerelerde hazır bulunmalarına mahkeme başkanı izin 
verebilecektir. 

Madde 240. - Müzakereyi yönetmek, düzenini sağlamak ve çözümlenecek sorunları belirleyip 
sıraya koymak görevi mahkeme başkanına aittir. 

Sorunlar ve sırası, karar ve hükmün özellik ve türüne göre değişir. 
Hükümle ilgili müzakerede sıralamanın; dava koşullarının bulunup bulunmadığı, delillerin tar

tışılması, kovuşturmanın genişletilmesinin gerekip gerekmediği, ispat, nitelik, cezayı artırıcı veya 
azaltıcı nedenler, temel ve sonuç cezanın belirlenmesi biçiminde yapılması yararlı olabilir ve mad
denin gereğidir. 

Madde 241. - Toplu mahkemelerde müzakere tamamlandıktan sonra oy verme işlemine 
girişilecektir. 

Kıdemsiz üyenin, kıdemlinin ve tüm üyelerin de mahkeme başkanının etkisinde kalabileceği 
olasılığına yer bırakmamak için mahkeme başkanı en kıdemsiz üyeden başlamak suretiyle ayrı ay
rı oy toplar ve sonunda kendi oyunu açıklar. 

Müzakereye katılan hâkimler karar ve hükümle ilgili olarak oy kullanmaktan kaçınamazlar. 
Mahkeme başkanı ve üyeler bir konu veya sorun hakkında azınlıkta kaldıklarını öne sürerek oy
lamaya katılmaktan çekinemezler. 

Oylama sonunda oybirliği veya oy çokluğu sağlanamaz yani oylar dağılırsa, sanığın en aley
hine olan oy kendisine en yakın oya eklenir. Böylece çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Madde 242. - Anayasanın 141 inci maddesinin üçüncü fıkrası "Bütün mahkemelerin her türlü 
kararları gerekçeli olarak yazılır." ilkesini getirmiştir. 

Bu madde ise, yargılamanın sonunda verilen hükmün gerekçesinin neleri, hangi sırayla 
içereceğini, mahkûmiyet, beraat ve bunlar dışında kalanlar bakımından ayrı ayrı belirtmiştir. 

Hangi hüküm türüne ilişkin olursa olsun gerekçenin, akla, hukuka ve maddî olaya uygun, 
yasal, yeterli ve geçerli olması, sonuca ulaştıran mantıksal zinciri aralıksız ve boşluksuz göstermesi 
gerekeceği şüphesizdir. 

1. Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde sırayla: 
a) İddia ve savunma, bunların dayandırıldığı ve mahkemece toplanan delillerin neler olduğu, 
b) Delillerin tartışılması, değerlendirilmesi ve reddedilen veya ispat yönünden tercih ve kabul 

edilen deliller ve nedenleri, 

c) Tüm bunların ışığında ulaşılan kanaat; sanığın suç oluşturduğu kabul edilen eylemi, bunun 
yasal unsurları ve nitelendirilmesi, uygulanacak kanun maddesi, 

d) Cezayı ağırlatan veya hafifleten yasal veya takdiri nedenlerle, cezayı kaldıran yasal neden
lerin bulunup bulunmadığı, bunlara ilişkin istemlerin kabul veya reddiyle temel cezanın belirlen
mesine ilişkin nedenler, 

e) Cezanın ertelenmesine, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına, tedbirlerden birine çevril
mesine veya ek güvenlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin veya bu konulardaki istemlerin kabul 
veya reddine ait dayanaklar gösterilecektir. 
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Maddenin söz ve ruhuna göre, bütün bu hâllerde tüm deliller irdelenip tartışılmalı, değerlen
dirilmeli, ret ve kabul edilenler ve nedenleri açıklanmalı, sonra ulaşılan kanaat; sanığın suç oluştur
duğu kabul edilen eylemi yasal unsurları, niteliği ve uygulanması gereken yasa maddesiyle birlikte 
belirtilmelidir. 

Gerekçede, cezayı kaldıran veya hafifletici veya ağırlatıcı yasal ve takdiri hâllerin bulunup 
bulunmadığı, varsa bu konudaki istemlerin kabul veya ret nedenleriyle temel cezanın belirlen
mesine, cezanın ertelenmesine, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına, tedbirlerden birine çevril
mesine veya bunların yerine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin nedenlere veya 
bu hususlardaki istemlerin kabul veya reddine dair dayanaklara özellikle yer verilecektir. Özellikle 
Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesi hükmü özenli olarak yerine getirilecektir. 

2. Beraat hükmü, suç olarak ileri sürülen eylemin işlenmediğine veya failin sanık olduğunun 
sabit olmamasına veya sanığın fail olmadığının saptanmasına, diğer yönden eylemin sanık tarafın
dan işlendiği sabit olduğu hâlde suçun yasal unsurlarının bulunmamasına dayandırılabilir. 

Beraat hükmünün gerekçesinde bunların ve yasal unsurların oluşmaması hâlinin, örneğin 
sanığın sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak suç işlediğini ve bu 
husustaki yanlış inancının haklılığını kanıtlaması, taksirle işlenenler ve kabahatler ayrık olmak üzere 
suç kastının bulunmaması, kanuna göre eylemin suç sayılmaması veya suç olmaktan çıkarılması, 
hukuka aykırılığı kaldıran meşru müdafaa hâlinin bulunması, yasama bağışıklığında olduğu üzere 
cezalandınlabilme unsurunun eksikliği gibi nedenlerden hangisine dayandığının açıklanması gerekir. 

Uygulamada daima rastlandığı üzere, beraatin gerekçesi olarak, delil yetersizliğinin gösteril
mesi, suçsuzluk karinesine uyumsuzluğu ifade edeceğinden bu gibi hâllerde sanığın suçsuzluğunun 
sabit olduğu şeklinde beraat kararı gerekçelendirilmelidir. 

3. Davanın reddine veya ortadan kaldırılmasına, düşmesine ve adlî yargı dışındaki bir yargı 
yerine yönelik görevsizlik hükümlerinin gerekçelerinde de yasal dayanakları ve nedenleri gösterilir. 

Madde 243. - Hükmün sonucunu oluşturan hüküm fıkrasının, duruşma sonunda mutlaka 
tutanağa geçirilmesi gerekir. 

Hükmün açıklanması, yazılmışsa gerekçe ve hüküm fıkrasının okunması, gerekçe henüz yazıl
mamışsa, tutanağa geçirilmiş olan hüküm fıkrasının okunması ve gerekçesinin ana hatlarının sözlü 
olarak açıklanması suretiyle yapılır. 

Hüküm fıkrasının 244 üncü maddede açıklanan hususları içermesi zorunludur. 
Sanık hazırsa kanun yolları kendisine bildirilir. Kanuna göre olanaklı ise beraat eden sanığa 

tazminat hakkı bulunduğu da bildirilecektir. 

Hüküm açıklanırken mahkeme kurulu ve Cumhuriyet savcısı hariç, duruşma salonunda 
bulunan herkes ayağa kalkmak zorundadır. 

Madde 244. - Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu nedenle 
hükmün başına Türk Milleti adına verildiği yazılacaktır. Hükmün başlık bölümünde ayrıca mah
keme başkan ve üyeleri veya hâkim, Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi, katılan, sanık ve avukatların 
da gösterilmesi zorunludur. 

Hükmün gerekçesi tümüyle duruşma tutanağına geçirilmemişse, açıklanmasından itibaren on-
beş gün içinde yazılıp dava dosyasına konulur. 
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Maddeye göre, hükmün gerekçesi ile açıklanan ve hükmün esasını oluşturan hüküm fıkrası 
(kısa karar) uyumlu olmalı, sonradan yazılan gerekçeye göre kısa karar değiştirilmemelidir. 

Açıklanan hüküm fıkrasında, 232 nci maddeye göre kararın ne olduğunun, uygulanan kanun 
maddelerinin, ceza miktarının, kanun yollarına başvurma olanağının bulunup bulunmadığının, baş
vuru olanağı varsa süresi ve merciinin açıkça ve tereddüde yer vermeyecek şekilde belirtilmesi 
maddenin altıncı fıkrasının emridir. Maddenin altıncı fıkrasında getirilen bu hükümle, 4709 sayılı 
Kanunla Anayasanın 40 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik sonucu, Devletin, iş
lemlerinde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek 
zorunda olduğuna ilişkin Anayasa hükmüne uygulama yeteneği kazandırılmıştır. 

Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimlerce imzalanır. 
Hükümlerin nüshaları ve özetleri de mahkeme başkanı veya hâkim ve zabıt kâtibi tarafından 

imzalanır ve mühür konulur. 
Hâkimlerden biri geçerli bir mazereti nedeniyle karar ve hükmü imzalayamayacak durumda ise 

engelin nedeni mahkeme başkanı tarafından ve aynı nedenle yokluğunda ise hükme katılan hâkim
lerden en kıdemlisi tarafından hükmün altına yazılacaktır. 

Madde 245. - Şikâyetçi ve mağdur soruşturma veya kovuşturma evrelerinde Cumhuriyet sav
cısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından davetiye ile çağrılarak dinlenecektir. Davet konusun
da tanıklara ilişkin kurallar geçerli olacaktır. 

Madde 246. - Tasarıda kişisel davaya yer verilmemiştir; ancak şikâyetçi ve mağdura tanınan 
bazı önemli haklar ile bunların hukukî durumları, kişisel davacıya göre daha iyi bir düzeye getiril
miştir. Bundan böyle şikâyetçi ve mağdur soruşturma evresinde de aktif olabilecek, kolluk ve Cum
huriyet savcılığından delil toplanmasını, soruşturmanın selâmetini bozmamak koşuluyla Cum
huriyet savcısından belge örneği isteyebilecek, 153 üncü maddenin altıncı fıkrasına uygun olarak 
avukat vasıtasıyla soruşturma belgelerini ve muhafaza altına alınan eşyayı inceletebilecek, Cum
huriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın denetlenmesini isteyebilecektir. 
Mağdur ve şikâyetçiye son soruşturmada, yani kovuşturma evresinde de, duruşmadan haberdar edil
me, kamu davasına katılabilme, katıldığı kamu davasında kişisel haklarını isteyebilme, tutanak ve 
belgelerden örnek isteyebilme, tanıkların davetini isteyebilme, avukatı yoksa, 251 inci madde 
gereğince baro tarafından bir avukat atanmasını isteyebilme, davaya katılmış ise kanun yollarına 
başvurabilme haklan tanınmıştır. Bütün bu haklar, mağdur ve şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu 
husus tutanağa geçirilir. 

Madde 247. - Dilekçede veya tutanağa geçirilmiş olan beyanda belirtilen adrese yapılan teb
ligata rağmen gelmeyen mağdur veya şikâyetçiye bir kez daha tebligat yapılmaz. Aksi tutum, yar
gılamanın gereksiz yere uzamasına yol açardı. Ancak, bu kişilerin mutlaka dinlenmesi gerekiyorsa, 
ceza yargılamasında maddî gerçek araştırıldığı, şeklî gerçekle yetinilmediği için, mağdur bir şekil
de aranıp bulunacaktır. Bu husus maddenin son fıkrasında açıklanmış bulunmaktadır. 

Madde 248. - Suçun mağdur ve şikâyetçisi olayın tarafı durumunda bulundukları için yemin
siz dinlenmeleri kuraldır. Ancak, Cumhuriyet savcısı veya hâkim gerekli görürse yani delil olma 
değeri itibarıyla yemin verebilir. Yeminli beyan tanık beyanına ilişkin hükümlere tâbidir. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre, yemin altında dinlenen mağdur ile şikâyetçiye ödenecek tazminat 
ve giderler bakımından da 63 üncü maddede belirtilen tanıklara ilişkin hükümler uygulanacaktır. 
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Madde 249. - Maddeye göre, yalnızca gerçek kişiler değil, tüzel kişiler de kamu davasına 
katılabileceklerdir. İlk olarak katılma ilk derece mahkemelerinde ve kovuşturma evresinde hüküm 
verilinceye kadar mümkün olabilecektir. Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay aşamalarında 
yapılacak katılma istekleri kabul edilmeyecektir. Ancak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmüş 
olup da karara bağlanmayan veya reddolunan katılma istekleri, istinaf yoluna başvurulduğunda 
açıkça belirtilmiş olması koşuluyla incelenip bölge adliye mahkemesince karara bağlanacaktır. 

Bu düzenlemeyle, katılmanın ne zamana kadar ve hangi aşamalarda istenebileceği sorusuna 
yasal düzeyde açık cevap verilmektedir. Kamu davasına katılanlar kişisel haklarını da isteyebilecek
ler; başka bir anlatımla kişisel hak isteminde bulunabileceklerdir. 

Madde 250. - Madde, katılma yöntemini belirtmektedir; katılma bir dilekçe vermek veya 
duruşmada sözlü katılma başvurusunun tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılacaktır. Sanığa hakları 
hatırlatıldığına göre, burada mağdura da hakları söylenecek, duruşma sırasında suçtan zarar görene 
katılma hakkı hatırlatılacaktır. Katılma istemi üzerine karar, Cumhuriyet savcısı, sanık ve varsa 
avukatının bu hususta dinlenmelerinden sonra verilecek ve tabiî olarak istemin Kanuna uygun 
bulunup bulunmadığını içerecektir. Bu kararlara itiraz olanağı yoktur. Ancak esas hükümle birlikte 
istinaf veya temyiz yollarına gidilebilecektir. 

Sulh ceza mahkemelerinde görülen davalarda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmayacaktır. 

Madde 251. - Tasarının dayandığı temel ilkelerden birisinin de mağdurun korunması olduğuna 
ilgili madde gerekçelerinde değinilmiştir. Bu madde, söz konusu ilkenin hayata geçirilmesini ifade 
eden önemli bir hüküm getirmekte; mağdura tanınan haklar çerçevesinde, maddî ve hukukî durumu 
elverişli olmayan katılanlara, istemleri hâlinde baro tarafından avukat seçimini öngörmektedir. Eğer 
katılan onsekiz yaşını henüz doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunmayacak 
derecede malûl ve avukatı da yoksa, avukat atanması için istem aranmaz, bu husus re'sen yerine 
getirilir. Türk hukukunda insan hakları alanında önemli bir anlayış değişikliğini ortaya koyan bu 
modern hüküm, suç ile mağdur duruma düşürülen kimselerin bir de yargılamada mağdur ol
malarının önüne geçecek bir tedbir oluşturması bakımından önem taşımaktadır. 

Madde 252. - Katılma Tasarıda, mağduru korumanın da bir aracı olarak tesis edilmiş ve buna 
dayalı hükümler getirilmiş olmakla birlikte bu hususta istemde bulunmuş olan kimsenin hakkını 
kullanmaya devam etmeye zorlanamayacağı açıktır. Bu nedenle katılma davayı durdurmayacağı 
gibi, gecikmesine de neden olmayacaktır. Katılanın gelmemesi veya gecikmede sakınca bulunan 
durumlarda çağırılmaması yüzünden ceza muhakemesi işlemlerinin geciktirilmesi kabul edil
meyeceğinden ikinci fıkra bu gibi hâllerde işlemlerin belirli gününde yapılacağını açıklamıştır. 
Davanın asıl takipçisi Cumhuriyet savcısı olduğundan hüküm böylece düzenlenmiştir. 

Madde 253. - Katılmadan önce verilen ve Cumhuriyet savcısına bildirilen kararlar katılana teb
liğ edilmez. Bu tür kararlara karşı Cumhuriyet savcısı için kabul edilen denetim muhakemesine baş
vurma süreleri katılan için de geçerlidir. Bunun dışındaki kararlar katılana da bildirilecektir. 

Madde 254. - Katılan, bir muhakeme hukuku süjesi olarak, Cumhuriyet savcısından bağımsız 
biçimde denetim muhakemesi yoluna gidebilir. Katılanın başvurusu olumlu sonuçlanırsa, Cum
huriyet savcısı işi yeniden takip edecektir. Bu durum kovuşturma zorunluluğu ilkesinin doğal bir 
sonucudur. 

Madde 255. - Madde, katılanın vazgeçmesi veya ölümü hâlinde katılmanın hükümsüz 
sayılacağını kabul etmiştir. Bu niteliği itibarıyla katılma hakkı, kişiye sıkı surette bağlı haklardan-
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dır. Maddede ayrıca, mirasçıların, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilecekleri ve 
hüküm tarihi ile hükmün kesinleşmesi tarihi arasında katılanın ölmesi hâlinde tebligatın mirasçılara 
yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 256. - Maddenin birinci fıkrası gaibi tanımlamaktadır; bulunduğu yer bilinmeyen veya 
yurt dışında bir ülkede bulunup da yetkili bir mahkeme önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun 
bulunmayan sanık gaip sayılır. Bu durumda, kural olarak, kendisine ulaşılamayan bir sanık söz 
konusudur. Öyle ki, sanık, hakkında yargılama yapılmakta olduğunu bile bilemeyebilir. Mah
kemenin daha yüzünü bile görmediği bir sanığı, gıyabında, savunmasız olarak yargılayıp mahkûm 
etmesi kabul edilemez. Bu nedenle Tasarı, gaiplik hâlinde sadece delillerin muhafaza altına alın
ması ile yetinilmesini öngörmüş, gıyapta hüküm verilmesine izin vermemiştir. 

Sanığın yokluğu durumlarını ifade için de "gıyap" ibaresi kullanılmaktadır. Oysa sanığın yok
luğu kavramı, yukarıda açıklamaya çalıştığımız gaiplikten farklıdır. Gerçekten gaiplik hâlinde ken
disine ulaşılamayan bir sanık var iken, sanığın yokluğu durumlarında, örneğin sanığın duruşmadan 
vareste tutulmasında olduğu gibi, kural olarak, sanığa ulaşmak her zaman olanaklıdır; ancak hazır 
bulunmasına gerek görülmemektedir. Bu nedenle de sanığın yokluğunda yargılama yapılabilmesi 
daha kolay kabul edilebilmektedir. 

Gaiplik, kaçak (firari) olmaktan da farklıdır. Mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan, hak
kında yapılan yargılamanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla böyle bir durum yaratan ve bu 
nedenle yurt içinde saklanan veya yabancı bir ülkede bulunan kişiye kaçak denilmektedir. Görül
düğü gibi, gerek gaiplik ve gerek kaçaklıkta kendisine ulaşılamayan bir sanık söz konusudur; ancak 
gaiplikte bu durum bilinçli bir şekilde yaratılmış değil iken kaçaklık durumunda sanık bunu her 
zaman bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektedir. Gaipliği kaçaklıktan ayıran en önemli ölçüt budur. 
Zaten Tasarı kaçaklar hakkında uygulanabilecek ayrı bir yargılama usulüne 286 ilâ 289 uncu mad
delerinde yer vermiş bulunmaktadır. 

Böyle bir gaip sanık hakkında duruşma açılmaz; sadece deliller toplanarak muhafaza altına 
alınır ve gaibin ortaya çıkması veya çıkarılması beklenir. Bir naip hâkim veya istinabe olunan mah
keme tarafından da yapılabilecek olan delillerin toplanması ve muhafazası işlemleri sırasında 
avukat, yasal temsilci veya gaibin eşi hazır bulunabilir. Hatta gerektiğinde mahkeme re'sen bir 
avukat da atayabilecektir. 

Madde 257. - Madde, konutu bilinmediği için kendisine ulaşılamayan gaibe her türlü iletişim 
araçları ile ihtar yapılabileceğini kabul etmektedir. Amaç gaibin ortaya çıkmasını sağlamaktır. 

Madde 258. - Madde, gaibin yargılamaya gelmesini sağlamak amacı ile kendisine tutuklan
mayacağına dair güvence verilebilmesini öngörmektedir. Bu güvence bir belge ile verilecektir ve 
ortaya çıkması hâlinde gaip sanığa, tutuklanmayacağı yolunda teminat sağlanmış olacaktır. Alman
ya'da devlete karşı işlenen suçların yargılanmasında kıyasen kaçaklar hakkında da kullanılan bu 
araç, aslında adil bir şekilde yargılanmayı isteyip de tutuklanmaktan korkarak ortaya çıkmayan gaip 
sanıkların yargılama makamının huzuruna çıkmasını sağladığı için yararlı bir araç sayılmaktadır. 

Gaip sanıkların kaçak durumuna düşmelerine engel olması, bu belgenin bir başka önemli 
yararıdır. Burada, kural olarak, kaçaklık söz konusu değildir. Hakkında yargılama yapıldığını bil
meyen, bilse de hukukî ve fiilî nedenlerle yetkili mahkeme huzuruna gidemeyen, bu nedenle de hak
kındaki kovuşturmayı sonuçsuz bırakmak gibi bir amacı olmayan sanığa, Devletin verdiği bir 
olanak söz konusudur. 
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Güvence belgesinin iki türü vardır. Bunlardan biri sanığa, diğeri de suça verilen güvence bel
gesidir. Sanığa verilen güvence belgesi, sanığı, işlediği iddia edilen bütün suçlardan tutuklanmak
tan kurtarırken; suça verilen güvence belgesi, hangi suç için verilmişse o suç bakımından geçerli 
olacaktır. Böylece sanık, örneğin başka bir suç oluşturan ruhsatsız silâh taşımak suçundan tutuk
lanabilecektir. 

Tasarı, suça güvence belgesi sistemini kabul etmiştir. Bu güvence belgesi, örneğin mağdurun 
zararını giderme gibi koşullara bağlanabilecektir. 

Sanık hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olur veya kaçma hazırlığında bulunur veya 
güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belge hükümsüz kalır. 

Madde 259. - Madde, tüzel kişilerin yargılamalarında izlenecek usulü düzenlemektedir. Tüzel 
kişilerin yargılamalarında izlenecek yargılama usulü, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 
üzere bu Kanunda yer alan hükümlerdir. Ancak bu hükümler dışında, Tasarının genel hükümlerinin 
uygulanması gerektiği maddede belirtilmiştir. 

Bu Bölüm ile, hukuk sistemimizdeki önemli bir boşluk giderilmiş olmaktadır. 

Madde 260. - Madde, tüzel kişinin suç işlemesi durumunda hangi Cumhuriyet savcısının ve 
mahkemenin yetkili olacağını belirtmektedir. Tüzel kişiye bir suç yüklendiğinde soruşturma, tüzel 
kişinin suç işlediği veya merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısınca yapılacak, yetkili 
mahkeme de Cumhuriyet savcısının bulunduğu yerdeki mahkeme olacaktır. 

Ekonomik ve malî suçlar hakkında diğer kanunlar ile getirilmiş özel hükümler saklı tutulmuştur. 

Tasarının 13 üncü maddesinde belirtilen genel yetki kuralından farklı olarak tüzel kişinin mer
kezinin bulunduğu yer Cumhuriyet savcısını ve mahkemesini bu madde hükmüyle yetkili kılmak, 
tüzel kişilerin gerçek kişilere göre hukukî durumlarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Tüzel 
kişilerin uğraşı alanlarının değişik bölge ve yerlerde olması, genel yetki kuralından ayrılmayı zorun
lu kılmaktadır. 

Madde 261. - Maddeye göre, tüzel kişilere yönelik suç iddiasında kamu davası, tüzel kişiliği 
temsilen yasal temsilciye karşı açılacaktır yani adı geçen şüpheli veya sanık sayılacaktır; her türlü 
tebligat ona yapılacak ve işlemlere tüzel kişi adına yasal temsilci muhatap olacaktır. Tüzel kişinin 
temsilcisi aynı zamanda işlenen suçta gerçek kişi olarak sanık durumunda ise, tüzel kişiliğe, davaya 
bakan mahkemece kayyım atanacak ve tüzel kişiliği mahkemede bu kayyım temsil edecektir. An
cak maddenin birinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki olanak saklıdır. Demek ki kayyım, bu cüm
lede söz konusu edilen olanak kullanılmadığında veya kabul edilmediğinde atanabilecektir. 

Temsilci değişikliğinde de aynı hükümler uygulanacaktır. 

Yetkili bir temsilci bulunmadığı takdirde mahkeme, Cumhuriyet savcısının veya davaya 
katılanın istemi üzerine tüzel kişiyi temsil etmek üzere kayyım atayabilecektir. 

Madde 262. - Madde, tüzel kişinin temsilcileri hakkında bu sıfatları nedeniyle uygulanacak 
tedbirleri göstermektedir. Bu tedbirler, tanıklar için uygulanan hükümler olacak ve bunlar dışında 
hiçbir tedbir alınamayacaktır. Tüzel kişi temsilcilerine şüpheli ve sanıktan ayrı hükümler uygulan
ması, temsilcilerin hukukî durumlarından kaynaklanmakta ve ceza sorumluluğunun aslında tüzel 
kişiliğe ait olmasından ileri gelmektedir. Tanıklar duruşmaya nasıl çağrılıyor ve haklarında ne şekil
de hükümler uygulanıyorsa yasal temsilciye de benzeri durumlarda aynı hükümler uygulanacaktır. 
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Madde 263. - Maddeyle, 112 nci maddede belirtilen adlî kontrol yükümlülüklerinin bazılarının 
tüzel kişilere de uygulanmasına olanak sağlanmakta ve mağduru koruma ilkesinin varlığı ortaya 
konmakta, yargılama yapılırken, adlî kontrol yükümlülüklerinden hangilerinin uygulanacağı belir
tilmektedir. Gerçek kişilere uygulanan adlî kontrol tedbirlerinden farklı olarak, tüzel kişilere uy
gulanacak tedbirler malî niteliktedir. 

Bu tedbirler; 

1. Mahkeme başkanı veya hâkim tarafından miktarı ve ödeme koşulları saptanacak bir güven
cenin yatırılması, 

2. Mağdurun veya zarar görenin haklarını güvence altına almak amacı ile kişisel veya aynî bir 
güvencenin tesis edilmesi, 

3. Tüzel kişinin, lehine keşide edilmiş çekleri tahsil etmek veya kredi kartıyla ödeme yapmak 
dışında, çek kullanmasına yasak getirilmesi, 

4. Fiil, mesleğin icrası veya herhangi bir etkinlik yoluyla işlenirse bu mesleğin icrası veya et
kinliklerin icra edilememesidir. 

Adlî kontrol tedbirinin süre ve kullanımı gibi hâllerde bu husustaki genel hükümlerin uy
gulanacağı doğaldır. 

Maddenin son fıkrası, (3) ve (4) numaralı bentlerde öngörülen yasaklara, verilebilecek cezalar 
ölçüsünde hükmedileceği açıklanmıştır. Özellikle (4) numaralı bent bakımından böylece hâkimin 
takdir hakkına bir sınır getirilmiş olmaktadır. 

Madde 264. - Ceza Kanunumuza geçen yıllarda girmiş bulunan ve niteliği yönünden hem mad
dî ceza hukukunu ve aynı zamanda, hatta daha ziyade usul hukukunu ilgilendiren önödeme kurumu, 
büyük yük altında bulunan mahkemelerimiz yönünden çok yararlı etkiler yaptı. Batı ülkelerinde de, 
değişik şekil ve koşullarla uygulanan bu kurum yanında ve bazen bunun yerini almak üzere "uzlaş-
ma"ya da yer verilmiş bulunmaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uy
gulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısının 17 nci maddesiyle, Türk Ceza Kanununa eklenmesi ön
görülen 118/a maddesi ile uzlaşma kabul edilmekte ve çok yerinde olarak önödemenin sınırı bir 
miktar daraltılmakta ve böylece kurumun işlevinin bir kısmını kısmen de olsa uzlaşma almaktadır. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
Tasarısının 18 inci maddesiyle de, Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi değiştirilerek 
önödeme yapılabilecek hâller gösterilmekte ve koşulları yerine getiren kimse hakkında kamu 
davasının açılamayacağı belirtilmektedir. 

Maddenin birinci fıkrasında Türk Ceza Kanununun önödeme yönündeki maddî hukuk 
bakımından koşullarına yollama yapıldıktan sonra, usul işlemlerinin ne suretle yürütüleceği, ne gibi 
kararlar alınacağı belirtilmekte ve bu bakımdan soruşturma ve kovuşturma evreleri ayrılarak çözüm 
yolları açıklanmaktadır: 

1. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, önödeme yapılabilecek hâllerde, şüpheliye 
aşağıdaki hususları içeren bir tebligatta bulunacaktır: 

a) Şüpheli üzerine atılan suç ve ilgili kanun maddesi, 

b) Tebligattan itibaren on gün içinde ödenecek para miktarı ve soruşturma giderleri, 
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c) (b) bendinde bildirilen yükümlülükler yerine getirildiğinde kovuşturmaya yer olmadığı 
kararının verileceği ve aksi takdirde kamu davasının açılacağı. 

Fail belirtilen uyarıları içeren tebligata uyarak on gün içinde, kendisine bildirilen yükümlülük
leri yerine getirdiğinde, yukarıda (c) bendinde belirtilen karar kendisine tebliğ olunacaktır. 

2. Cumhuriyet savcısı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hükümlere göre işlem 
yapmayarak, doğrudan doğruya kamu davasını açarsa, kovuşturma evresinde görevli mahkeme 
veya hâkim şu suretle işlem yapacaktır: 

a) Yapılan usulsüzlüğü belirtmek suretiyle iddianameyi Cumhuriyet savcısına iade edebilecektir. 

b) Bu işlemi yapmadığında, yukarıda (1) (a) ve (b) bentlerinde yazılı hususları içeren tebligatı, 
yükümlülükler yerine getirildiğinde davanın ortadan kaldırılacağı ve yerine getirilmezse kamu 
davasına devam olunacağı ve suçu içeren kanun maddesinde yazılı cezaların belirlenerek hük-
medileceği bildirilecektir. 

Aşağıdaki iki hâlde de aynı usule mahkemece başvurulacaktır: 
1. Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan doğruya mahkemeye gönderilmiş olması, 
2. Duruşma aşamasında işin niteliğinin değişmesi ve fiilin önödeme yapılacak hâllerden 

birisine dönüşmesi. 
Madde 265. - Bu maddede yer alan uzlaşma, aslında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 

düzenlenmesi gereken yeni bir kurumdur. Ancak söz konusu kurumun, esas maddî ceza hukukuna 
ilişkin hükmünün, Türk Ceza Kanunu içinde yer alması zorunludur. Bu nedenle Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısının 17 nci 
maddesiyle Türk Ceza Kanununa eklenmesi öngörülen 118/a maddesiyle uzlaşmanın maddî ceza 
hukukuna ilişkin hükmüne Türk Ceza Kanununda yer verilmektedir. Böylece 262 nci madde uzlaş
manın nasıl uygulanacağına dair usul esaslarını belirlemektedir. Aslında Tasarının bu maddesi ile 
mevzuatımıza bugün artık Batı hukukunun kabul ettiği ve Birleşmiş Milletlerce mevzuata sokul
ması tavsiye edilen yepyeni bir kurum, uzlaşma (mediation) getirilmiş olmaktadır. 

Suç mağdurlarına karşı ceza adalet sisteminde onların yararlarını korumak amacını güden bir 
duyarlılığın gittikçe güçlenerek ortaya çıktığı görülüyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
bugüne kadar mağdurlara karşı gösterilen özel dikkat sadece bazı adam öldürme, terör ve örgütlü 
suçlarda ve cezaların ertelenmesi gibi bazı kurumlar yönünden söz konusu olabiliyordu. Oysa 
bugün Batı ülkelerinde özel kanunlarla suç mağdurlarına veya ailelerine devletin tazminat ödemesi 
bile öngörülmektedir. XXI. Yüzyıl adalet sistemi, ceza adaleti yerine getirilirken, mağdurun tatmin 
edilmesini de ön plâna çıkarmış bulunmaktadır: Suça karşı sadece ceza yaptırımı yeterli değildir; 
zararın giderilmesi ve onarım en başta gelen amaç sayılmalıdır. 

İşte böylece uzlaşmanın hedefi suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana 
gelen çekişmeyi, hâkim veya Cumhuriyet savcısının ya da onların atayacakları bir uzlaştırmacının 
girişimleriyle çözmek hem adaleti sağlamak ve hem de mağduru tatmin etmektir. Böylece zarar 
giderilince fail ile mağdur arasında barış sağlanabilecektir. Gerçi uzlaşma dışındaki bir kısım yol
larla da tazminatın sağlanması olanağı vardır. Ancak uzlaşma kurumunda zararın giderilmesi 
onarım yanında ayrıca bir moral unsurun da sağlanmasını olanaklı kılmaktadır. Uzlaşma böylece 
özel önleme işlevine yardım ettiği gibi genel olarak kamunun yararlarının korunmasını da sağ
lamaktadır. Uzlaşma ile fail işlediği suçun sorumluluğunu kabul edip üstlenerek, suçun sonuçlarını 
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da gidererek toplumla yeniden bütünleşme olanağını elde etmiş olmaktadır. Failin ceza sorumluluğu 
saptanıp zararın giderilmesi için gereken de yapılmış bulunacağından hem adalet yerine getirilmiş 
olacak, fiille ihlâl edilmiş olan hukuk kurallarının geçerliliği vurgulanacak ve dolayısıyla kamusal barışın 
yeniden kurulmasına hizmet edilecek ve ayrıca devlet, yaptırım uygulamak yönünden katlanacağı birçok 
masraftan da kurtulmuş olacaktır. Bu çeşit uygulamalara "onarıcı adalet" denilmektedir. 

Tasarının kabul ettiği sisteme göre uzlaşma aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir: 

Türk Ceza Kanununa eklenmesi öngörülen 118/a maddesinde uzlaşmanın hangi suçlarda uy
gulanabileceği belirlendiğinden bu hâllerde Cumhuriyet savcısı, Kanunun saptadığı usule göre faili 
davet edecek ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecektir: 

1. Suç failine, fiilinden dolayı sorumluluğu kabul edip etmediğini soracaktır. 
2. Fail sorumluluğu kabullendiğinde ikinci olarak fiilinin neden olduğu maddî ve manevî zarar

ların tümünü veya bunun büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabul edip etmediğini 
keza soracaktır; cevap olumlu ise, 

3. Durumu mağdura veya varsa yasal temsilcisine bildirecektir. 
4. Mağdur, özgür iradesiyle uzlaşacağını bildirdiğinde dosya zararın uzlaşmaya uygun olarak 

giderilmesine kadar muhafaza edilecektir. Zarar uzlaşma çerçevesinde giderilmezse kamu davası 
derhal açılacaktır. 

5. Zarar giderildiğinde Cumhuriyet savcısınca kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. 
Suç faili ve mağdur arasındaki maddî ve manevî zararı giderme, bazen müzakereyi gerek

tirebilir. Böyle bir olasılığı karşılamak üzere dördüncü fıkra Cumhuriyet savcısının uzlaşma işlem
lerini idare ederek tarafları birleştirip bir sonuca ulaşmalarını sağlamak üzere bir veya birden çok 
uzlaştırmacı atamasını öngörmüştür. Uzlaştırmacı bir avukat olacaktır. Adı geçen derhal işe 
koyulacak ve atanmasından itibaren on gün içinde müdahalelerini ve sonuçlarını belirten bir raporu 
Cumhuriyet savcısına sunacaktır. 

Uzlaştırma işlerinin giderleri, uzlaştırmacı avukata verilecek ücret dahil, suç faili tarafından 
ödenmeden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmeyecektir. 

Madde 266. - Uzlaşma işlemi uygulanabilecek bir suç nedeniyle Cumhuriyet savcısı 265 inci 
maddeye uygun olarak işlem yapmaksızın kamu davasını açtığında hâkim söz konusu maddede yer 
alan ve Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilmesi gereken bütün işlemleri yapar ve tazminat, 
madde gereğince ödendiğinde davanın ortadan kaldırılmasına karar verir. 

Bu hâlde de bütün uzlaştırma giderleri suç faili tarafından ödenecek ve bunlar ödenmedikçe 
davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmeyecektir. 

Madde 267. - İştirak hâlinde işlenen suçlarda, şeriklerin uzlaşmadan yararlanabilmeleri için, 
neden oldukları zararı birlikte ortadan kaldırmış ve maddî ve manevî zararları ödemiş bulunmaları 
gerekir. İşlemlerin giderleri hakkında da aynı esaslar geçerlidir. 

Şikâyet hakkı olan mağdurun, ödeme çabasında bulunmayan şerikler hakkında, şikâyetten vaz
geçmesi olanağı elbette ki vardır. 

Madde 268. - Ceza kararnamesi, ceza adalet sisteminden bazı olay ve fiilleri çıkarmak suretiy
le, hâkimin diğer davaları daha sür'atli olarak sonuçlandırmasını sağlayacak zamanı ona kazandır
mak üzere düşünülmüş ve Batı hukukunda uygulanmakta olan usul veya çarelerden birisidir. Mad-
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de ile getirilen ceza kararnamesi, bütün kovuşturma evresini ortadan kaldıran çabuklaştırıcı bir usul
dür. Almanya, İsviçre, Polonya ve İtalya'da uygulanan bu usul çerçevesinde hâkim birkaç saat için
de onlarca kararname çıkarabilmektedir. 

Madde, ceza kararnamesi ile hüküm kurulmasını kısıtlı hâllerde ve hafif suçlarda kabul etmiş 
bulunmaktadır: 

Maddeye göre ceza kararnamesi ile sadece sulh ceza mahkemelerinin görevi içinde bulunan 
suçlar hakkında Cumhuriyet savcısının istemi ile veya re'sen hüküm kurulabilecektir. Hâkim, duruş
ma yapmaksızın hüküm tesis edecektir. 

Bu usulde hâkim, Cumhuriyet savcısının istemine uymak zorunda değildir. Zira bu usulde 
hâkimin yetkisi sınırlıdır. Oysa hâkim olayın daha etkin cezayı gerektirdiği görüşünde de olabilir. 

Ceza kararnamesi ile hükmedilebilecek cezalara gelince, ikinci fıkraya göre para cezaları, altı 
aya kadar hafif hapis veya bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulması, müsadere ve 
suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesidir. Bunlardan birine veya bir kaçına hükmedilebilir. 
Üçüncü fıkrada da belirtildiği üzere, hafif hapis cezası 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İn
fazı Hakkında Kanun gereğince para cezasına çevrilerek de hükmedilebilecektir. 

Bugün Yargıtay içtihatlarında onbeş yaşından küçük olanlar hakkında ceza kararnamesiyle 
hüküm verilemeyeceği kabul edilmektedir. Çocukların durumu dikkate alınarak ve bunların hak
larının daha iyi korunması amacıyla onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar hakkında bu usulün uy
gulanamayacağı maddenin son fıkrasında hükme bağlanmıştır. 

270 inci maddede belirtildiği üzere kararnameye, hakkında cezaya hükmedilmiş olan kişi 
"itiraz edebilir"; bu hakkın kabul edilmiş olması, bu usulü Anayasaya ve insan haklarına ilişkin ulus
lararası sözleşmelere aykırı olmaktan çıkarmaktadır. Bu nedenle 1412 sayılı Kanundan farklı olarak 
yalnız hafif hapis hâlinde değil bütün cezalara karşı, itiraz hakkı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde yukarıda açıklandığı üzere 1412 sayılı Kanuna göre bu Kısımda esaslı değişiklikler 
yapmış bulunmaktadır. 

Madde 269. - Madde, kendisinden ceza kararnamesi düzenlenmesi istenen hâkimin bu husus
ta otomatik bir tutum içerisine girmemesini sağlamak üzere kaleme alınmış bulunmaktadır. Hâkim, 
duruşma yapılmaksızın, malî ve maddî nitelikte bir cezayı, olayın özelliğine göre uygun saymazsa, 
duruşma açacak ve duruşma gününü, usulü üzere belirleyecektir. Bu hâlde Cumhuriyet savcısının 
istemi iddianame rolünü oynayacaktır. 

Madde 270. - Madde, ceza kararnamesinin içermesi gereken hususlan ve özellikleri göstermektedir: 

Ceza kararnamesi, başta verilecek cezayı, bundan sonra fiili, uygulanan kanun maddelerini ve 
ispat araçlarını gösterecektir. 

Bütün bunların gösterilmesi ile birlikte mutlaka, kararnamenin tebliği tarihinden itibaren yedi 
gün içinde sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bir tutanak düzenlenmesi için zabıt 
kâtibine yapılacak bir beyan ile kararnameye itiraz edilebileceğini ve itiraz edilmezse kararnamenin 
yerine getirileceği kaydını içerecektir. Bu kayıtları içermeyen bir kararnamenin infaz edilebilme 
yeteneği yoktur. Tutanak düzenlendiğinde, hâkimin bunu onaylaması şarttır. 

Madde 271. - Madde yedi günlük süre içinde itiraz edilmeyen ceza kararnamelerinin kesin
leşeceğini bir defa daha vurgulamaktadır. 
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Madde 272. - Madde, itiraz hâlinde uygulanacak usule ilişkin bazı esasları göstermektedir. 
Buna göre, itiraz hâlinde duruşma yapılacak ve sanık hazır bulunmasa da avukatın huzuru ile 
yürütülecektir. 

İtiraz isteminin süresi içinde yapılmaması veya itiraz edenin buna hak ve yetkisinin bulun
maması hâlinde duruşma açılmaması ve itirazın ret edilmesi benimsenmiş olup, bu karara karşı 
acele itiraz yoluna gidilebileceği kabul edilmiştir. Buradaki acele itiraz kanun yolu olan kurumdur. 

Maddenin 1412 sayılı Kanundaki şeklinde, hâkimin itiraz üzerine vereceği karar için önceki 
karar ile bağlı kalmadığı yazılı olup, bu hükmün taşıdığı olası sakıncalar göz önünde bulun
durularak, itiraz üzerine verilen kararın, itiraz edilen kararnamenin içerdiği yaptırımlardan daha ağır 
olmayacağı kuralı getirilmekle, kişilerin ceza kararnamelerine itiraz hâlinde hukukî güvence altın
da bulundurulmaları ve itiraz haklarını da çekinmeden kullanmaları sağlanmak istenmiştir. 

İtiraz cezanın türüne bakılmaksızın aynı sulh ceza mahkemesinde görülecektir. 

Madde 273. - Ceza davasının bir duruşmada ve makul süre içinde bitirilmesi temel ilke oluş
turduğundan madde, sanığın mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemesi ve bir avukat da gönder
memesi hâlinde, hiçbir inceleme yapılmayacağını ve istemin ret olunacağını açıklamaktadır. 

İkinci fıkrada ise, yedi günlük süreyi geçirmiş ve fakat eski hâle getirme istemi kabul edilmiş 
olan sanık, bu defa yine duruşmaya gelmez ve bu nedenle istemi birinci fıkra gereğince ret olunur
sa, buna karşı bir daha eski hâle getirme isteminde bulunamayacağı açıklanmıştır. 

Madde 274. - Madde, kanunlara göre belirli eşyanın müsaderesi veya imhası veya kullanımdan 
kaldırılması gerekli olan hâllerde, bu tedbirlerin her türlü takipten ayrı olarak alınabilmesi için 
gerekli usulü düzenlemektedir. Gerçekten belirtilen şeyler hakkında söz konusu tedbirlerin alınabil
mesi için kamu davası açılmamış veya açılmışsa da bu hususlarda esasla beraber bir karar veril
memiş olabilir işte bu gibi bir hâlde yapılması gerekenler maddede yer almaktadır. 

Aslında, ceza davası açıldığında müsadere veya imha veya kullanımdan kaldırmanın gerektiği 
hâllerde, ceza davası ile birlikte müsadereye veya diğer işlemlere de karar verilecektir. 

Ancak kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla birlikte bu hususta bir 
karar verilmemiş ise Cumhuriyet savcısı ve katılan tarafından bu tedbirlerin her türlü kovuşturmadan 
ayrı olarak alınması için esas davayı görmekte olan mahkemeden istemde bulunulabilecektir. 

Söz konusu olan kararların alınması için Cumhuriyet savcısı veya katılan, esas davayı görmek
le yetkili mahkemeye başvuracaktır. 

Madde 275. - Madde, 274 üncü maddede belirtilen tedbirlerin alınmasındaki usulü göstermek
tedir. Duruşma ve karar hakkında duruşmaya ilişkin kurallar uygulanacaktır. 

Müsadere veya imha olunacak veya kullanımdan kaldırılacak eşya üzerinde hakkı olan kim
seler de olanak varsa duruşmaya çağrılacaklar ve sanığın sahip olduğu bütün haklan kullanabilecek
lerdir. Adı geçenlerin mahkeme tarafından bu konuda yapılan çağrıya uymamaları duruşmanın er
telenmesine neden ve hükmün verilmesine engel olmayacaktır. Böylece tedbirlere karar veril
mesinin sürüncemede bırakılmaması düşünülmüştür. 

Madde 276. - 274 üncü maddeye göre verilecek kararlar hakkında Cumhuriyet savcısı, davaya 
katılan ve eşya üzerinde hakkı olanlar istinaf yoluna başvurabileceklerdir. 
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Madde 277. - Madde, 274 üncü maddeden farklı olarak, suç konusu olmayan ve fakat sadece 
müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine sulh ceza hâkimi tarafından karar verileceğini 
hüküm altına almıştır. İstem üzerine hâkim duruşma yapmadan evrak üzerinden karar verecektir. 
Ancak bu kararlara karşı ilgililer acele itiraz yoluna gidebilecektir. 

Madde 278. - Beşinci Kitabın Üçüncü Kısmında, toplumsal bakımdan büyük önem taşıyan bazı 
suç gruplarının yargılanmasına ilişkin özel hükümler getirilerek, bunlarla mücadelede daha etkin bir 
soruşturma ve kovuşturmanın sağlanması hedeflenmiştir. Nitekim terör suçları hakkında özel usul 
hükümlerini de içeren 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun varlığı bilin
mektedir. Bu Kısmın Birinci Bölümü uyuşturucu maddelere ilişkin hükümleri içermektedir. 

Madde, Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesinin (1) ilâ (11) numaralı fıkralarında, 404 ün
cü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, 405, 406 ve 407 nci maddelerinde yazılı suçları işleyenler
le, bunları işlemek üzere örgüt kuranlar ve kurulmuş örgütlere katılanlar hakkında, Tasarının bu 
Bölümünde yazılı olan hükümlerin uygulanacağını öngörmüş bulunmaktadır. Bu Bölümde ise genel 
hükümlerden farklı bazı yeni hüküm ve tedbirler yer almış bulunmaktadır. 

Madde 279. - Madde, birinci olarak 278 inci maddede sayılan suçlar ile bunlarla bağlantılı 
diğer suçlan, örneğin adam öldürme cürümlerini yargılayacak ağır ceza mahkemelerinin, bu 
konularda uzmanlık deneyimini elde etmelerini sağlamak amacıyla, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu tarafından belirleneceği hükmünü getiriyor. 

İkinci olarak bu suçlardan dolayı tespit, arama, elkoyma işlemleri gece ve gündüz günün her 
saatinde yetkililerce yapılabilecektir. 

Üçüncü olarak, müsadere, suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi ve para cezası yaptırım
larının infazını güvence altına almak üzere Cumhuriyet savcısına, davaya bakmakta olan mah
kemeye, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimine başvurabilmesi yetkisini vermiş bulunmaktadır. 
Bu hâlde mahkeme başkanı veya sulh ceza hâkimi, hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan 
kişinin her türlü hesaplarına veya mallarına geçici olarak elkonulmasına karar vermekle birlikte 
gerekli bütün tedbirleri de alabilecektir. 

Ancak kovuşturmaya yer olmadığı, beraat, davanın düşmesi, ortadan kaldırılması veya reddi 
kararları verildiğinde tedbirler kendiliğinden, yani ayrıca bir karar verilmesine gereksinim olmadan 
kalkacaktır. 

Dördüncü olarak, bu suçlarda şartla salıverilme kararının verilebilmesi hükmedilmiş para 
cezalarının ödenmiş olmasına bağlanmıştır. 

Madde 280. - Madde, 278 inci maddede yer alan suçların ve faillerinin meydana çıkarılması 
hususunda bu suçları soruşturma ile görevli kolluk mensuplarına işlerini etkin biçimde yerine 
getirebilmelerini sağlamak üzere şu yetkileri vermektedir: 

1. Kolluk mensupları, uyuşturucu maddelerin veya suçların işlenmesinden meydana gelen mal 
ve paranın tespiti için, bazı yerleri ve kişileri gizli olarak, gözlem altına alabileceklerdir. Ancak 
bunu yapabilmek için önce Cumhuriyet savcısına bilgi vereceklerdir. 

2. Kolluk mensupları, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve fiilleri tespit ederek failleri 
yakalayabilmek için bir kısım uyuşturucu maddeleri depo edebilecekler, elde bulundurabilecekler, 
nakledebilecekler ve suçları işleyenleri yakalayabilmek için söz konusu malları bunlara 
verebilecekler ve bütün bunlardan dolayı sorumlu olmayacaklardır. Ancak bu hukuka uygunluk 
nedenlerinden yararlanabilmeleri için Cumhuriyet savcısının iznini almış bulunmaları zorunludur. 
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Maddenin son fıkrası uyuşturucu maddelerin kanun dışı üretimlerinde kullanılan diğer mad
delerin ele geçirilmesi bakımından da geçerli olduğunu ifade etmektedir. 

Madde 281. - Madde, 278 inci madde kapsamına giren suçlarda soruşturmanın sağlık ve etkin
lik içinde yürütülebilmesini sağlamak üzere bir tedbirin daha alınabilmesi olanağını vermiş bulun
maktadır: Uyuşturucu madde suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli belirtiler bulunan otel, pan
siyon, meyhane, lokanta, kulüp, dans veya temaşa yerleri ya da bunların eklentilerinin veya benzeri 
yerlerin kapatılmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi karar verebilecektir; 
süre en çok altı aydır. Bu süre aynı koşullarla üç aya kadar da uzatılabilecek, dava açıldığında yet
kili mahkeme bu husustaki kararı verebilecektir. 

Kapatma kararlarına itiraz edilebilecektir. 
Madde 282. - 278 inci maddenin gerekçesinde Beşinci Kitabın Üçüncü Kısmının içerdiği 

bölümlerde, bazı suç grupları hakkında Tasarının getirdiği özel usul hükümlerinin niteliklerine 
değinilmiştir. 

Bu madde, aynı suretle Türk Ceza Kanununun 201/a, 201/b, 435 ve 436 ncı maddelerinde yer 
alan fiillerle, bunları işlemek amacı ile örgüt kurma suçlan hakkında İkinci Bölümdeki hükümlerin 
öncelikle uygulanacağını, söz konusu hükümler dışında ise Tasarının bütün hükümlerinin geçerli ol
makta devam edeceğini belirtmektedir. 

Madde 283. - Maddeyle, fuhuş için aracılık, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına iliş
kin olarak getirilmiş olan özel hükümler şunlardır: 

1. Yukarıda Türk Ceza Kanununun bazı maddelerine yollama yapılarak belirtilen suçların ve 
faillerinin araştırılması ve belirlenmesi için yapılacak tespit, arama ve elkoyma işlemleri, fuhuşla 
uğraşan kişilerin bulunmayı alışıktık hâline getirdikleri veya eylemlerini sürdürdükleri yerlerde 
günün her saatinde yapılabilecektir. 

2. Takipte olan kişilerin bulunduğu yer veya personelinin delilleri yok etme veya karartma 
olasılığının var olduğu hâllerde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi otel, pan
siyon, meyhane, lokanta, kulüp, dans veya temaşa yerleri ya da bunların eklentilerinin veya benzeri 
yerlerin altı ayı geçmemek üzere kapatılmalarına karar verebilecek ve bu süre, aynı koşullarla üç ay 
daha uzatılabilecektir. 

Kamu davası açıldıktan sonra işe bakan mahkeme kapatma kararları bakımından yetkili olan 
tek mercidir; aynı koşullara uyularak kapatma kararlarının sürdürülmesine veya son verilmesine 
karar verebilecektir. 

Madde bütün kapatma kararlarına karşı itiraz edilebileceğini kabul etmektedir. 
Madde 284. - Maddede, 283 üncü maddede belirtilen kararlardan ayrı olarak, mahkeme tarafın

dan bu suçlardan mahkûm edilen kişilerin derhâl yurt dışına çıkarılmalarına da karar verilebileceği 
öngörülmektedir. 

Madde 285. - İçinde fuhuş yapılmasına alışılmış yerleri işletenlerin, komşularının bu nedenle 
uğradıkları zararların tazmin edilmesine istem üzerine mahkemece karar verileceği maddede hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 286. - Tasarının temel ilkesi, sanığın duruşmada hazır bulunmasının hüküm verilebil
mesi için zorunlu olmasıdır. Ancak sanığın kovuşturma evresinin açılmasından itibaren duruş
malara gelmemesi olasılığı vardır. Bu Bölümde yer alan dört maddede kaçak sanığın duruşmaya 
gelmesini sağlamak üzere mahkemece alınabilecek tedbirler ve bunların infazı hususundaki esas ve 
usuller gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 114 — 

Bu madde, yukarıda açıklanan durumdaki sanık hakkında kaçak kararının verilebileceğini ve 
bunun usulünü göstermektedir. Kamu davası açılmış ve kovuşturma evresine geçilmiş bulunan 
sanık hakkında kaçak kararının verilebilmesi ve bu sıfatla ilgili tedbirlerin uygulanabilmesi için 
koşullar şunlardır: 

1. Taksirle işlenen suçların failleri hakkında söz konusu tedbirler uygulanamaz. 

2. Suçun üst sınırının beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi temel 
koşuldur. 

3. Türk Ceza Kanununun 404 üncü maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları yani uyuş
turucu maddeleri kullanma suçu hariç, Türk Ceza Kanununun saptadığı bütün uyuşturucu madde 
suçları tedbirler kapsamı içindedir. 

4. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Sekizinci Babının Üçüncü Faslında yer alan suçların 
failleri hakkında da kaçak kararı verilebilir. 

5. Cezasının üst sınırı ne olursa olsun ihaleye fesat karıştırma suçunun failleri maddenin kap
samına dahildir. 

6. Toplu veya örgütlü olarak işlenmiş suçların faillerinin de, koşulları varsa kaçak olduklarına 
karar verilebilir. 

Bu suçlardan dolayı, fail hakkında mahkemece verilecek karara göre sanığın kaçak sayılabil-
mesi ise şu usule tâbidir: 

Sanık önce Tasarının gösterdiği usule ve Tebligat Kanununa göre davet olunacaktır; bu çağrıya 
uymadığında hakkında ihzar kararı verilecektir. Bu karara da uymadığında keyfiyet gazete ile ilân 
edilecek ve bu ilânda on gün içinde gelmediği takdirde hakkında kaçak kararı verilebileceği ve bu 
hâlde uygulanabilecek tedbirler gösterilecektir. Bu ilân aynen, sanığın bilinen konutunun kapısına 
ve mahkeme divanhanesine de asılacaktır. 

Madde 287. - Madde, 286 ncı madde gereğince kaçak olduğuna karar verilen sanık hakkında 
mahkemece bütünüyle veya kısmen alınabilecek tedbirleri göstermektedir. Mahkeme, sanığın 
değerlendireceği durumuna göre bu tedbirlerin tümüne veya bir kısmına veya tedbiri kısmen ön
görerek hüküm verebilecektir. 

Tedbirler şunlardır: 

1. Sanığın, Türkiye yargı mercileri huzurunda hukuk ve ceza davası açması, ceza davasına katıl
ması, açılmış davalarını sürdürmesi yasaklanabilecektir. Mahkeme, kaçağın açmış bulunduğu hukuk 
veya ceza davalarının sürdürülmesinin yasaklandığı hâllerde, kaçağın yakınlarının büyük zarar 
görebileceğini saptadığında bu tedbire hükmetmeyebileceği gibi alınmış tedbiri kaldırabilir. Söz gelimi 
dava açmak yasağını kaldırabilir veya görülmekte olan dava bakımından bir yasak koymayabilir. 

2. İkinci tedbir, kaçağın kamu hizmetlerinden yasaklanma cezasının içeriğini oluşturan yoksun
lukların bütününe veya bir kısmına tâbi tutulabilmesidir. 

3. Genel veya yerel seçimlerde seçmen olmak veya seçilmek hakkının kaldırılması da uy
gulanabilecek tedbirlerdendir. 

4. Maddenin söz konusu ettiği en önemli tedbir, sanığa ait taşınır veya taşınmaz mallara veya 
banka hesaplarına elkonulmasıdır. Taşınır mallara, elbette ki, sanığın söz gelimi her türlü taşıtları, 
kıymetli eşyası, hisse senetleri, tahvil ve benzerleri girmektedir. 
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Taşınmaz mallara konulacak tedbir, bunlar üzerindeki her türlü tasarrufun yasaklanacağını, ay
rıca bunların gelirlerinin de kayyım tarafından tahsil edilerek mahkemece saptanacak yere yatırıl
masını ifade etmektedir. 

Bütün bu malların idaresi için mahkeme tarafından bir kayyım atanacaktır. Kayyım, 
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre atanmış bir vasi gibi hareket etmek 
ve mahkemeye hesap vermekle yükümlü olacaktır. Mahkeme kayyımın tahsil ettiği gelirleri nereye 
yatıracağını, elbette ki, kararında gösterecektir. Bir iktisadî işletme söz konusu ise, kayyım bu işlet
meyi müdebbir bir tacir gibi idare edecektir; gerekli basiretin gösterilip gösterilmediğini mahkeme 
denetleyecektir. 

Tedbirlerin alınması nedeniyle sanığın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınları 
alınan tedbirlerden dolayı yoksul duruma düştüklerinde kendilerine geçimlerini sağlayacak miktar
da ve sosyal durumları ile orantılı yardımda bulunulması hususunda mahkemece kayyıma emir 
verebilmesi de öngörülmüştür. Bu yardım muntazam bir ödenek şeklinde de olabilir. 

Madde son fıkrasında, tedbir kararlarına sanığın yasal bakımdan bakmakla yükümlü bulun
duğu kişilerin itiraz edebileceklerini kabul etmiştir. Buna karşılık sanığın itiraz hakkı yoktur. 
Hukukun verdiği güvenceden yararlanmak isteyenlerin bizzat kendilerinin hukuka saygılı olmaları 
ve duruşmaya gelmeleri gereklidir. 

Madde 288. - Madde, tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazete ile ilânına karar verilebil-
mesini mahkemenin takdirine bırakmıştır. Aslında bu karar, üçüncü şahısların korunması amacına 
yönelik olduğu kadar aynı zamanda tedbirlerle ilgili makam ve mercileri de bunlardan haberdar et
mek gereğini karşılamaktadır. Taşınmaz mallar hakkında alınmış bulunan tedbirler de tapu siciline 
kaydolunmaları için malın bulunduğu yer tapu sicil müdürüne mahkemece bildirilecektir. 

Tedbirler kısmen veya tamamen kaldırıldığında durumun yeniden ilân edilmesi veya tapuya 
bildirilmesi gerekecektir. 

Madde 289. - 287 nci madde gereğince alınacak tedbirlerin temel amacı sanığın duruşmada 
hazır bulunmasını olanaklı kılmaktır. Bugün, özellikle, Devlete veya kamu kuruluşlarına ait mal 
veya değerlere karşı suç işleyenler, yurt dışına kaçmakta, Türkiye'deki mallarının gelirinden istifade 
ile yurt dışında rahat yaşamakta, ceza davasında da kendilerini avukatlarla temsil ettirebilmektedir
ler. Böyle bir durumu önlemek amacını güden Fransız Ceza Usulü Kanunu, bu kişiler hakkında 
davanın gıyapta görülmesini, hüküm verilmesini, mameleke ilişkin cezaların uygulanmasını, 
davaya avukat kabul edilmemesini, hürriyeti bağlayıcı cezaya da hükmedilebilmesini, hükmün tem
yiz olunamamasını kabul etmiş ancak sanık ele geçirildiğinde verilen hükmün batıl olacağını ve 
yeniden yargılama yapılacağını ayrıca saptamıştır. 

Avukat kabul edilmemesi hususundaki hükmün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı ol
duğuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince karar verilmiş ise de, Fransa henüz bu kararla ilgili 
olarak Kanununda bir değişiklik yapmamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hâkimlerinden 
karara muhalefet şerhi veren Petiti bu hususta şöyle diyor: "Her sanığın kendisini, seçtiği veya res
men atanan bir avukat marifetiyle savunma hakkı, etkili biçimde ve hukuka uygun olarak çağrıldığı 
hâlde, duruşmada bulunmaktan özürsüz ve isteyerek kaçan sanığın, tartışmalılık ilkesine dayalı bir 
yargılama nedeniyle bir avukat marifetiyle temsil olunmasını gerektirmez. Duruşmaya gelmeyi red
deden sanık böyle bir hakka sahip değildir. Ceza hukuku, niteliği gereği bir cezalandırıcı sistemdir 
ve düzenin korunmasıyla insan haklarını bağdaştırmalıdır; yoksa sadece sanıkların savunması 
hukuku değildir... Sanık, mağdurun kendisi ile karşılaşmasını engellemek amacıyla duruşmada 
bulunmamayı hukukileştiremez." 
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Tasarının kabul ettiği çözüme göre amaç sanığın gelmesinin sağlanması için, zorlanmasıdır; 
tedbirlerin esas amacı budur. Bu nedenle sanık ele geçirildiğinde mahkeme, tedbirlerin tümünün 
kaldırılmasına karar verecektir. 

Madde 290. - Madde, birinci fıkrasında, insan haklan ve adil yargılama ilkesi bakımından 
büyük önem taşıyan bir hususu kural olarak açıklamaktadır: Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı 
kanun yolları açık olup, bu konudaki başvurular ayrı bir hâkim veya mahkeme tarafından in
celenecektir. Böylece, varsa, hukuka aykırılık veya yanlışlıkların giderilmesi, doğru ve adalete uy
gun kararlarla, taraflarda ve toplumda güven duygusunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Kanun yolunun kapalı olduğu hâller ile incelemenin kararı veren hâkim veya mahkemece 
yapılabileceği istisnalar, yerinde ve açık hükümlerle belirtilmiştir. 

Madde gereğince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre davaya katılan sıfatını 
almış olanlar ile bu konudaki istekleri mahkemece reddedilmiş veya 249 uncu madde kapsamında 
bulunup duruşmadan haberdar edilmemiş suçtan zarar görmüş kişiler de kanun yollarına başvuru 
hakkına sahiptirler. Cumhuriyet savcısı sanık lehine olarak da kanun yoluna başvurabilir. 

Şüpheli, sanık ve davaya katılan ile katılma istemi reddedilmiş veya duruşmadan haberdar edil
memiş olan suçtan zarar görenler ancak hukukî çıkarlarını ihlâl etmiş olan karara karşı kanun 
yoluna başvurabilirler; aksi hâlde yetkileri yoktur. 

Ayrıca ikinci fıkrayla, asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet savcılarının, mahkemelerinin yargı 
çevresindeki sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemeleri Cumhuriyet savcılarının ağır ceza 
mahkemesinin yargı alanı çevresindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye mah
kemesi Cumhuriyet savcılarının da bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına 
başvurabilecekleri kabul edilmiştir. 

Madde 291. - Madde, 290 inci maddede belirtilenlerden şüpheli, sanık ve davaya katılan 
tarafından görevlendirilen veya mahkeme ya da baro tarafından atanan avukatın, kendilerini görev
lendirenlerin açık isteklerine aykırı olmamak koşuluyla, kanun yollarına başvurabilecekleri hük
münü getirmiştir. 

Madde 292. - Madde uyarınca yasal temsilci ve karı-koca arasında ayırım gözetilmeksizin eş, 
bu sıfatları devam ettiği sürece şüpheli ve sanığa açık bulunan kanun yollarına onlardan bağımsız 
olarak, kendiliklerinden başvurabilirler. Görülüyor ki, belirtilen kişilerin başvuru yetkileri 291 inci 
maddede avukatlar için tanınan yetkiden farklı olarak, koşulsuz kabul edilmiştir. 

Davaya katılanın yasal temsilcisi de bu sıfatı süresince kanun yollarına başvurabilecektir. An
cak, katılanın eşine bu hak tanınmamıştır. 

Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisiyle eşi ve davaya katılanın yasal temsilcisinin süresinde 
yaptıkları başvurular hakkında, şüpheli, sanık ve katılanın başvurusuna ilişkin hükümler uy
gulanacaktır. Başvuruyu izleyen işlemler bakımından da aynı hükümler uygulanacaktır. 

Madde 293. - Madde ile, tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın kanun yollarına başvurusu 
kolaylaştırılmak, başvurunun zamanında yapılıp yapılmadığı, sürelerin kesilip kesilmediği 
konusundaki tereddütler de ortadan kaldırılmak istenmiştir. 

Buna göre tutuklu bulunan, şüpheli veya sanık sözlü olarak tutuklu bulunduğu kurum 
müdürüne veya kararı veren mahkemenin zabıt kâtibine başvurabilir. Bu başvuruyu dilekçeyle de 
yapabilir. Her iki hâlde de başvurular önce ilgili deftere kaydedilir, sonra bu konuda tutanak düzen
lenir ve tutanağın bir örneği tutukluya verilir. 

Kurum müdürlüğünce gönderilen dilekçe ve tutanak mahkeme kâtibince de ayrıca deftere kaydedilir. 
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Zabıt kâtibi veya kurum müdürünün başvuru ile ilgili yaptığı işlemlerle kanunun öngördüğü 
süreler kesilmiş olur. 

Madde 294. - Tasarı, hâkim ve mahkeme kararlarında hukuka aykırılık ve yanlışlık 
olabileceğini kabul ve bunlara karşı kanun yollarını açık tutarken, Cumhuriyet savcısı dahil başvuru 
hakkı olanların da mercide veya kanun yolunun belirlenmesinde yanılgıya düşebileceklerini öngör
müş ve bunu karşılamak üzere bu maddeyi getirmiştir. 

Madde uyarınca, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanığın, avukatın, davaya katılanın, 
yasal temsilcinin veya eşin kabulü gerekli bir kanun yolu istemi salt merciin veya kanun yolunun 
belirlenmesinde yanılgı nedeniyle, başvuranın hukukunu ihlâl etmeyecek, dilekçe veya tutanağın 
verildiği merci bunu, zaman yitirmeden, yetkili ve görevli mercie gönderecektir. 

Cumhuriyet savcılarının yoğun ve ağır bir iş yükü altında bulunmaları nedeniyle yanılgıya düş
meleri olasıdır. Öte yandan, Cumhuriyet savcılarının kanun yolu başvurularının toplum yararına, 
toplumun hukukunu bozan bir durumun düzeltilmesini sağlama amacına yönelik olduğu ve sanık 
lehine de başvurabilecekleri düşüncesiyle, bu konuda sınırlama koyan Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kurulunun 22/1/1962 gün ve 211 sayılı kararını aşmak üzere, madde açık hüküm getirmiştir. 

Madde 295. - Madde, Cumhuriyet savcısının kanunun olanak verdiği durumlarda hâkim ve 
mahkeme kararlarına karşı şüpheli veya sanığın aleyhine veya lehine kanun yoluna baş
vurabileceğini açıklamakta ve bu konuyu düzenlemektedir. 

Cumhuriyet savcısı aleyhe kanun yoluna başvurduğunda, bunu inceleyen yetkili merci istemle 
bağlı olmaksızın kararı şüpheli veya sanığın lehine bozabilir veya değiştirebilir. 

Bu ilke davaya katılanın başvurusunda da geçerlidir. 

Ancak Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurusu şüpheli veya sanığın lehine ise, karar 
aleyhe bozulamaz ve değiştirilemez. 

Madde 296. - Kanun yoluna başvuru hakkı olanlar bu haklarını kullanmayabilirler ve kanunun 
öngördüğü sürenin dolmasıyla karar kesinlesin 

Tasarı, 1412 sayılı Kanunun 295 inci maddesinde yer alan kanun yoluna başvuru hakkından 
vazgeçmeyi benimsememiş, yalnızca başvurulduktan sonra geri almayı düzenlemiştir. Buna göre, 
kanun yoluna süresinde başvurulduktan sonra mercii tarafından karar verilinceye kadar bu baş
vurudan vazgeçilebilir. 

Cumhuriyet savcısı, sanık lehine veya aleyhine kanun yoluna gidebileceğinden bu hususun 
başvurusunda açıkça belirtilmesi gerekir. Belirtilmemişse Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 
17/12/1930 gün ve 26/32 sayılı kararında da vurgulandığı gibi başvuru sanık lehine sayılır. Cum
huriyet savcısı sanık aleyhine başvurusunu kendiliğinden geri alabilirse de, lehe başvurusundan 
vazgeçmesinin geçerli olması sanığın bunu kabul etmesi koşuluna bağlı tutulmuştur. 

Katılan, şüpheli veya sanık avukatı, vekâletnameyle verilmiş açık yetki varsa kanun yoluna 
başvuruyu geri alabilirler. 

Ancak, 150 nci maddenin ikinci fıkrasıyla onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya 
kendisini savunamayacak derecede malûl olanlara avukat atanması zorunluğu, kendilerini yeterince 
savunamayacaklan gerekçesine dayalı olduğundan bu durumdaki şüpheli veya sanıklar yararına kanun 
yoluna başvurulduğunda veya başvurudan vazgeçildiğinde avukatın seçimi geçerli olacaktır. 
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Madde 297. - Tasarı hâkim ve mahkeme kararlarına karşı itiraz ve acele itiraz ayrımını bazı 
değişikliklerle muhafaza etmiş, 1412 sayılı Kanundan farklı olarak acele itiraza tâbi kararların yanın
da itiraz olunabilecek diğer kararları da ilgili maddesinde teker teker belirtmek yöntemini seçmiştir. 

İlgili maddelerinde itiraz veya acele itiraz yolunun açık olduğu yazılı olmayan kararlar ise esas 
hükümle birlikte istinaf yoluna götürülecektir. 

Bu nedenle madde, kanunun gösterdiği hâllerde, hâkim ve mahkeme kararlarına karşı itiraz 
veya acele itiraz yoluna gidilebileceğini belirtmeyi yeterli görmüştür. 

Madde 298. - İtiraz edilebilecek kararları ilgili maddesinde gösteren Tasan, bazen kararların 
özelliği bakımından itiraz süresini de maddesinde belirtmiştir. Belirtilmeyen hâllerde ise itiraz 
süresi kural olarak 36 ncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gündür. 

Cumhuriyet savcısı ve taraflarca itiraz, kararı veren hâkim veya mahkemeye sunulacak dilek
çe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. 
Tutanakla saptanan beyan ve imza mahkeme başkanı veya hâkim tarafından onaylanır. 

Kararına itiraz olunan hâkim veya mahkeme itirazı uygun görürse kararını düzeltir. Aksi hâlde 
en çok üç gün içinde, acele itiraz hâllerinde ise, incelenmeksizin derhal itirazı incelemeye yetkili 
mercie göndermek zorundadır. 

İtirazı inceleme görevi: 

1. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi 
hâkimine, 

2. Sulh ceza işleri asliye ceza hâkimince görülüyorsa ağır ceza mahkemesi başkanına, 
3. Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara karşı yargı çevresinde bulunduk

ları ağır ceza mahkemesine, 
4. Ağır ceza mahkemesi ile başkanınca verilen kararlar hakkında, o yerde ağır ceza mah

kemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son 
numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır 
ceza mahkemesine, 

5. Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi mensup oldukları ağır ceza mah
kemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararına karşı yapılacak itirazların incelenmesi mad
denin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme 
başkanı veya mahkemeye, 

aittir. 
6. Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mah

keme olarak baktıkları davalardaki ilk ve son duruşmalarda verilen kararlara itirazları; 

a) Üyelerin kararlarına karşı görevli olduğu daire başkanı, 
b) Daire başkanının kararı ile dairenin kararına karşı diğer daire, 
inceler. 
Bu incelemede sayı itibarıyla izleyen daire veya başkan ve sonuncu daire söz konusu ise birin

ci daire başkanı veya ceza dairesi görevlidir. O yerde bölge adliye mahkemesinin tek ceza dairesi 
varsa o itirazın incelenmesi en yakın bölge adliye mahkemesi ceza dairesine aittir. 
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Madde 299. - Maddeye göre itiraz, kural olarak, kararın yerine getirilmesini kendiliğinden ön
lemeyecektir. 

Ancak, gözlem altına alınma kararına karşı yapılan acele itiraz, kararın yerine getirilmesini 
durdurur (madde 77). Ayrıca tutuklanması istenen şüpheli ve sanık hakkında tutuklama kararı veril
mezse derhâl serbest bırakılır (madde 120); itiraz salıvermeyi engellemez. 

Bu istisnalar dışında da, kararına itiraz olunan hâkim veya mahkeme veya inceleme mercii ic
ranın ertelenmesine isteğe bağlı olmaksızın karar verebilir. 

Madde 300. - Ceza yargılamasının amacı gerçeği araştırmak ve bulmaktır. Kamu adına görev 
yapan ve yargılama işlevinin en önemli öğelerinden olan Cumhuriyet savcısı bu amaç doğrultusun
da işlevlerini yerine getirir. Şüpheli veya sanığın yararına da kanun yoluna başvurabilir. Bu neden
lerle Cumhuriyet savcısı taraf değildir. Madde bunu vurgulamak için Cumhuriyet savcısını taraflar
dan ayrı olarak belirtmiştir. 

İtirazı inceleyecek merci, gerekli görürse, yazı ile cevap verilmek üzere itirazı Cumhuriyet sav
cısı ve karşı tarafa bildirebilir; tanık dinlenmesi, keşif yapılması, bilirkişi görüşünün alınması gibi 
eksik gördüğü soruşturma işlemlerinin yapılmasını isteyebileceği gibi kendisi de bunları yapabilir. 

Madde 301. - Madde, birinci fıkrasında kural olarak itiraz hakkında belgeler üzerinde in
celeme yapılarak ve duruşmasız karar verilmesini kabul etmiştir. 

İnceleme mercii itirazı yerinde bulursa hukuka aykırı olarak değerlendirdiği kararı kaldırır ve 
itiraz konusu hakkında da karar verir. İtiraz, yerinde görülmezse ret olunur. 

Karar, inceleme, araştırma ve değerlendirme için gerekli makul süre gözetilerek, olanak 
bulunan en kısa zamanda verilmelidir. 

İtiraz üzerine verilecek kararlar tutuklamaya ilişkin olanlar dışında kesindir. Tutuklamaya iliş
kin kararlara karşı ise acele itiraz yoluna gidilebilir. 

Madde 302. - Maddeye göre, acele itiraz, 36 ncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği gün
den itibaren üç gün içinde yapılabilecektir. 

Hâkim ve mahkemeler, aleyhine acele itiraz yoluna başvurulan kararlan kendileri değiştiremezler. 
Madde 303. - Madde ile, ilke olarak, ilk derece ceza mahkemelerinden verilen hüküm ve karar

lara karşı istinaf yolu açık tutulmuş, bunlardan onbeş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar 
ile ölüm cezalarına ait hükümlerin bölge adliye mahkemesince re'sen incelenmesi uygun görülmüş
tür. Bu düzenleme ile ilk derece mahkemelerince verilen hükümlerin, doğrudan doğruya temyiz 
edilemeyeceği, yalnızca istinaf yoluna başvurulabileceği benimsenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun 
yolu öngörülmemiş olan kararlara karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulacağı açıklanmıştır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında bentler hâlinde istinaf yoluna başvurulamayacak, diğer bir an
latımla kesin nitelikte olan kararlar açıklanmıştır. 

İstinaf yolu hakkında ayrıntılı bilgiler için Genel Gerekçeye bakılmalıdır. 

Madde 304. - İstinaf incelemesi, onbeş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm 
cezalarına ait hükümler ayrık, başvuru hakkına sahip olanın istemi üzerine yapılır. Başvuru, hükmü 
veren mahkemeye dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine beyanda bulunulması şeklinde olur. Beyan 
tutanağa geçirilir ve hâkime onaylattırılır. 
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Tutuklu sanık 293 üncü madde uyarınca başvurusunu, tutuklu bulunduğu kurum müdürüne de 
yapabilir. 

İstinaf yoluna başvuru süresi yedi gün olup, bu süre hükmün açıklanması, açıklama kanun 
yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda yapılmış ise süre hükmün tebliği tarihinden itibaren 
başlayacaktır. 

Asliye ceza mahkemelerinde görevli Cumhuriyet savcıları, bu mahkemenin yargı çevresine 
dahil olan sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinin Cumhuriyet savcıları da, ağır ceza 
mahkemesinin yargı çevresi içerisinde yer alan asliye ve sulh ceza mahkemelerinin hükümlerine 
karşı, kararın kendilerine geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

Maddenin dördüncü fıkrasına göre sanık, katılan, katılma isteği karara bağlanmamış, reddedil
miş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görenler istinaf yoluna başvuru dilekçelerin
de veya beyanlarında başvuru nedenlerini gösterebilecekleri gibi, göstermemiş olmaları inceleme 
yapılmasına engel değildir. Hükmün, istinaf yoluna başvurulabilir olması ve başvuranın buna hak
kının bulunması incelenmesi için yeterlidir. Ancak, beşinci fıkra gereğince Cumhuriyet savcılarının 
istinaf yoluna başvuru nedenlerini yazılı istemlerinde gerekçeleriyle birlikte ve açıkça göstermeleri 
zorunludur. 

Madde 305. - Maddeye göre sanık, yokluğunda verilen ve aleyhine olan hükümlerle ilgili 
olarak eski hâle getirme isteğinde bulunabilir. Bu istem 42 nci ve 43 üncü maddelerde açıklanan 
koşullara ve süreye bağlıdır. 

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresi de işler. Bu nedenle istinaf yoluna başvurma hak
kının korunabilmesi için eski hâle getirme isteminde bulunulduğunda ayrıca istinaf başvurusunun 
da yapılması gerekir. 

Bu durumda istinaf yoluna başvuruyla ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilin
ceye kadar ertelenir. Önce eski hâle getirme istemi ve buna göre de istinaf istemi karara bağlanır. 

Madde 306. - Maddeye göre 304 üncü maddede belirtilen süre içinde yapılan ve geçerli olan 
istinaf başvurusu tüm yönleriyle hükmün kesinleşmesini önleyecektir. 

Duruşmada yalnızca hüküm fıkrası açıklanmış diğer bir anlatımla gerekçesi tümüyle açıklan-
mamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren yedi 
gün içinde gerekçesinin tebliğ edilmesi gerekecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yedi günlük sürenin, 244 üncü maddenin üçüncü fıkrası 
gereğince hükmün gerekçesinin yazılıp dosyaya konulmasından itibaren başlayacağında kuşku yoktur. 

Madde 307. - Hükmü veren mahkeme, başvuruyu, yasal sürede yapılıp yapılmadığı, hükmün 
istinaf yoluna başvurulabilir nitelikte olup olmadığı, istinaf yoluna başvuranın buna hakkı bulunup 
bulunmadığı hususlarıyla sınırlı biçimde inceler. 

İstinaf yoluna başvuru isteminin yasal sürenin geçmesinden sonra yapıldığı veya hükme karşı 
istinaf yoluna başvuru olanağının bulunmadığı veya başvuranın buna hakkı olmadığı saptanırsa 
dilekçenin reddine karar verilir. Karar ilgiliye tebliğ olunur. 

Cumhuriyet savcısı veya taraf, ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içinde böl
ge adliye mahkemesinden bu konuda bir karar verilmesini isteyebilirler. Bu durumda dosya bölge ad
liye mahkemesine gönderilir. Ancak bu işlem hükmün infazının ertelenmesine neden olmaz. Bölge 
adliye mahkemesinin bu konuda vereceği karar kesin olup, bu karara karşı temyiz yoluna gidilemez. 
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Madde 308. - Hükmü veren mahkemece 307 nci maddeye göre ret nedeni bulunmayan istinaf 
dilekçesi veya beyanının bir örneği Cumhuriyet savcısı veya karşı tarafa tebliğ olunacaktır. 

Karşı taraf buna yedi gün içinde yazı ile yanıt verebilir. Ancak karşı taraf sanık ise bu hususta 
zabıt kâtibine tutanağa geçirilmek üzere yanıtını sözle de bildirebilir. 

Sanığın yasal temsilcisi ve eşi 292 nci ve tutuklu sanık 293 üncü madde hükümlerinden yarar
lanabilirler. 

Yanıtlar verildikten veya öngörülen süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye mah
kemesine sunulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir. 

Madde 309. - Madde, istinaf yoluna başvurulan dava dosyalarının bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi üzerine yapılacak işlemleri düzenlemektedir. 

Dosyanın incelenmek veya duruşma yapılmak üzere bölge adliye mahkemesi ceza dairesine 
gönderilmeden önce, varsa tebligata, belge ve delillere ilişkin eksikliklerin giderilmesi, yazılı 
düşünceyi içeren bir tebliğnamenin de eklenmesi gerekli görülmüştür. 

Maddenin son cümlesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlan dikkate alınarak böl
ge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamenin taraflara tebliğ edil
mesi öngörülmüştür. 

Madde 310. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğnameye 
bağlı dava dosyası ilgili ceza dairesine ulaştığında, öncelikle bölge adliye mahkemesinin yetkili 
olup olmadığının araştırılarak yetkili olmadığı anlaşılırsa dosyanın yetkili bölge adliye mah
kemesine derhal gönderilmesine, yetkili olduğunun anlaşılmasından sonra ise başvurunun süresi 
içinde yapılıp yapılmadığı, kararın bölge adliye mahkemesince incelenebilecek kararlardan olup ol
madığı, başvuranın buna hakkı bulunup bulunmadığı araştırılacak, süresi içinde yapılmadığı, in
celenebilecek kararlardan olmadığı, başvuranın buna hakkı bulunmadığı anlaşıldığında işin esasına 
girilmeden istinaf başvurusunun reddine karar verilecektir. 

Madde 311. - Ön inceleme sonunda haklarında yetkisizlik veya istinaf başvurusunun reddine 
kararları verilmeyen dava dosyaları delilleriyle birlikte incelenir. 

İlk derece mahkemesi kararının usul ve esas yönünden eksiksiz ve hukuka uygun olduğu saptan
dığında, istinaf başvurusunun esastan reddine; ilk derece mahkemesinin kararında 320 nci maddede 
sayılan hukuka kesin aykırılık hâllerinin bulunması durumunda, hükmün bozulmasına ve dosyanın 
yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yar
gı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilir. 

İncelemenin duruşmalı yapılması zorunlu görüldüğünde, gerekirse sanığın tutukluluğuna karar 
verilerek veya adlî kontrole ilişkin tedbirler alınarak duruşma hazırlığına başlanır. 

Madde 312. - Bölge adliye mahkemesinde duruşma hazırlığı başkan veya görevlendireceği üye 
tarafından yapılır. Duruşma günü saptanır ve gerekli çağrılar yapılır. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda, 
kendi başvurusu üzerine açılan davanın duruşmasına gelmediği takdirde davanın reddi karan verileceği 
bildirilir. Yine bu aşamada mahkemece, tanıklann, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşif yapılmasına 
karar verilir: Böylece davanın bir duruşmada sonuçlandınlmasını sağlayıcı önlemler alınır. 

Madde 313. - Bölge adliye mahkemesi duruşmasında, ilke olarak, bu Tasannın duruşmaya iliş
kin hükümleri uygulanır. Bunlardan ayrık olarak, bölge adliye mahkemesinde duruşma başladıktan 
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hemen sonra görevlendirilen üyenin inceleme raporu okunur, gerekli görüldüğünde ilk derece mah
kemesinin gerekçeli hükmü de okunabilir. Duruşmanın genel hükümlerinden ayrılarak ilk derece 
mahkemesinde, tanık ifadelerini içeren tutanaklar, bilirkişi raporları, keşif tutanakları ile duruşma 
hazırlığı aşamasında aynı doğrultuda yapılan işlemlere ait tutanaklar okunmakla yetinilir. 

Dosya içeriğine göre duruşmada dinlenmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler mahkemece 
duruşmaya çağrılıp dinlenebilirler. 

Madde 314. - Hükme karşı, yalnız sanık veya avukatı veya 292 nci madde uyarınca yasal tem
silcisi ve eşi veya Cumhuriyet savcısı tarafından sanık yararına olarak istinaf yoluna başvurulmuş-
sa, bölge adliye mahkemesince yeniden verilecek hüküm, ilk derece mahkemesince belirlenmiş 
olan cezadan daha ağır olamayacaktır. Bu kural, gerek cezanın türü ve gerek süresi bakımından 
geçerli olup, suç niteliğine etkisi yoktur. 

Madde 315. - Bölge adliye mahkemesince yalnızca 320 nci maddede sayılan hukuka kesin ay
kırılık hâllerinde bozma kararı verilebileceğinden, bu bozma kararlarına karşı ilk derece mah
kemelerine direnme hakkı tanınmamış, bunlara karşı herhangi bir kanun yolu da öngörülmemiştir. 
İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklı tutulmuştur. 

Madde 316. - Tasarı ile, ilk derece mahkemelerinin hükümlerine karşı yalnızca istinaf yolu 
benimsenmiş bulunduğundan, özel kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya baş
vurulabileceği belirtilmiş ve bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren karar ve hükümlere 
karşı istinaf yoluna gidilebilecektir. Böylece, özel kanunlarda yazılı hükümler bakımından tereddüt 
giderilmek istenmiştir. 

Madde 317. - 303 üncü maddede ve gerekçesinde açıklandığı üzere; ilk derece mahkemelerin
den verilen, anılan maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler dışında kalan ve davayı sona erdiren 
beraat, mahkûmiyet, davanın reddi, davanın ortadan kaldırılması veya düşmesi, adlî yargı dışındaki 
bir yargı yerine yönelik görevsizlik, ceza ehliyetsizliği nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığı, 
tedbir, evlenme nedeniyle dava veya cezanın ertelenmesi hükümlerine karşı yalnızca istinaf yoluna 
başvurma olanağı sağlanmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında sekiz bent olarak sayılan hâllerde, ilk derece mahkemesi hüküm
leri de bölge adliye mahkemesi kararıyla kesinlik kazanacağından ve 315 inci maddenin açık hük
mü nedeniyle bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarına direnilemeyeceğinden, bölge adliye 
mahkemesi ceza dairelerinin belirtilenler dışındaki diğer hükümleri temyiz edilebilecektir. 

Madde 318. - Tasarının 297 nci maddesinde Kanunun gösterdiği hâllerde hâkim ve mahkeme 
kararlarına itiraz edilebileceği açıklanmıştır. Diğer yönden, duruşmanın kesintisizliği ilkesi uyarın
ca hükme etkili olacak, itiraz da edilemeyen ara kararlarına karşı hükümden önce başka bir kanun 
yoluna başvurma olanağı yoktur. 

Madde, gerek hükme etkili olan ve bu nedenle de hükme esas oluşturan ara kararlarının ve gerek 
itiraz yolu tanınmamış mahkeme kararlarının kanun denetimi dışında kalmasını uygun görmediğinden 
bu nitelikteki ilk derece mahkeme kararlarına karşı hükümle birlikte istinaf yoluna gidilebileceğini ve 
bölge adliye mahkemesinin benzer kararlarının da temyiz olunabileceği belirtmiştir. 

İlk derece mahkemelerince hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden ve başkaca kanun 
yolu öngörülmemiş olan kararlarına karşı hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulduğunda, bu 
mahkemece gerekirse yeniden duruşma yapılarak çekişme çözülebilecektir. 
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Doğal olarak taraflar bölge adliye mahkemelerinin aynı tür kararları bakımından da Yargıtaya 
başvurma hakkına sahiptirler. 

Madde 319. - Tasarı, 1412 sayılı Kanundan ayrılarak "kanuna aykırılık" yerine daha geniş an
lamlı ve amaca uygun olan "hukuka aykırılık" sözcüklerine yer vermiştir. 

Yargılamanın konusunu oluşturan cezaî uyuşmazlık çözüldükten ve maddî gerçeğe ulaşıldıktan 
sonra ilgili hukuk kuralının eksik veya yanlış uygulanması veya hiç uygulanmaması, hukuka ay
kırılığı oluşturur. 

Hukuk kuralı deyimi, temel hukuk ilkelerini, yazılı olan ve olmayan hukuk kurallarını, yar
gılama hukukuna ilişkin kurallarla maddî hukuka ilişkin kuralların tümünü kapsar. 

Temyiz başvurusunun hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayandırılması gerekir. Delil
lerin yanlış değerlendirilmesi, kuralların yorumunu ve eylemin gerçek niteliğinin saptanmasını et
kilediğinde, elbette ki, hukuka aykırılık oluşturur. 

Madde 320. - Madde, kesin temyiz veya kesin bozma nedenleri de denilen hukuka kesin aykırılık 
hâllerini göstermektedir. Bu hâller varsa aykırılığın hükme etki ettiği kabul edilecektir. Temyiz mer
ciinin artık bunların bozmayı gerektirip gerektirmediğini araştırma ve takdir yetkisi olmayacaktır. 

Bu hâller: 

1. Mahkemenin kanunun belirttiğinden çok veya eksik veya yetkili olmayan hâkimin katıl
masıyla oluşması; böylece kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması, 

2. 23 ve 24 üncü maddelerde açıklanan hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasak
lanmış hâkimin hükme katılması, 

3. 25 inci ve izleyen maddelerde belirtilen geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi ileri 
sürülmüş ve kabul edilmiş olan veya bu konudaki istem kanuna aykırı olarak reddedilmiş hâkimin 
hükme katılması, 

4. Mahkemenin, davaya bakmak kendi görevini aştığı veya dışında kaldığı (örneğin; davaya 
özel görevli mahkemenin veya adlî yargı dışında bir yargı yerinin bakması gerektiği) hâlde ken
disini görevli kabul etmesi veya süresinde yapılmış yetkisizlik iddiasını yasaya aykırı olarak ret ve 
kendini yetkili saymış bulunması, 

5. Sulh ceza mahkemeleri hariç Cumhuriyet savcısı, 194 üncü maddede belirtilen zabıt kâtibi, 
kanunun kabul ettiği durumlarda zorunlu avukat ile yasanın olanak sağlamadığı hâllerde sanığın 
yokluğunda duruşma yapılması, 

6. Duruşmanın kapalı yapılabileceği ve hükmün de kapalı duruşmada açıklanabileceği belir
tilen hâller ve uyulması gereken kurallar dışında, gerek yargılamada gerek hükümde açıklık 
kuralına aykırı davranılması, 

7. Hükmün 242 nci maddede türlerine göre ve ayrıntılı olarak açıklanan biçimde gerekçeyi 
içermemesi, 

8. Savunma hakkının hükmü etkileyecek nitelikte ve derecede sınırlandırılmış olmasıdır. 
Madde 321. - Madde uyarınca, Cumhuriyet savcısı gerçeğin araştırılması amacına yönelik veya 

kamu yararına ilişkin olmayan, yalnızca sanık yararına kabul edilmiş bir hukuk kuralının uygulan
maması, eksik veya yanlış uygulanmış bulunması nedeniyle hükmün sanık aleyhine bozulması için 
temyiz yoluna başvuramaz. 
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Madde 322. - Temyiz incelemesi, buna yetkisi olanın isteği üzerine yapılır. Başvuru, hükmü 
veren bölge adliye mahkemesi ceza dairesine dilekçe sunulması veya zabıt kâtibine beyanda 
bulunulması şeklinde olur. Beyan tutanağa geçirilir ve hâkime onaylattırılır. 

Tutuklu sanık 293 üncü madde uyarınca başvurusunu tutuklu bulunduğu kurum müdürüne de 
yapabilir. 

Temyiz süresi yedi gün olup bu süre hükmün açıklanması tarihinden başlar. Açıklama kanun 
yoluna başvuru hakkı olanların yokluğunda yapılmış ise süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır. 

Tasarının 303 üncü maddesi, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenmesi kabul edilen on-
beş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezaları hakkındaki hükümlerin temyiz 
yolunda incelenebilmesini tarafların başvurusuna bağlı kılmıştır. 

Madde 323. - Sanığın aleyhine yokluğunda verilen hükümlerde eski hâle getirme istemi ile il
gili kural ve işlemler Tasarının 305 inci maddesinde istinaf yoluna başvuru hususunda düzenlenmiş 
olup, aynı kural ve işlemler temyiz yolunda da geçerlidir. 

Madde 324. - Maddeye göre 322 nci maddede belirtilen süre içinde yapılan ve geçerli olan tem
yiz başvurusu tüm yönleriyle hükmün kesinleşmesini önleyecektir. 

Duruşmada yalnızca hüküm fıkrası açıklanmış, diğer bir anlatımla gerekçesi tümüyle açıklan-
mamışsa, hükmün temyiz edildiğinin mahkemece öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde gerek
çenin Cumhuriyet savcısına veya taraflara tebliğ edilmesi gerekecektir. 

Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen yedi günlük sürenin, 244 üncü maddenin üçüncü fıkrası 
gereğince hükmün gerekçesinin yazılıp dosyaya konulmasından itibaren başlayacağı şüphesizdir. 

Madde 325. - Madde, temyiz dilekçesi veya beyanının içermesi gerekli hususları göstermektedir. 

Cumhuriyet savcısı veya taraflar, hükmün hangi nedenlerle bozulmasını istediklerini temyiz 
dilekçesinde veya zabıt kâtibine yapacakları beyanlarında belirtebilecekleri gibi sonradan ek dilek
çede de gösterebilirler. 

Temyiz nedenlerinin gösterilmesi zorunlu olup, bunlar ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin 
olabilir. 

Tasarı ile istinaf yolu kabul edilmiş bulunduğundan ve davanın gerek maddî, gerek hukukî 
yönü bölge adliye mahkemesinde tartışılıp karara bağlanacağından, Yargıtay yalnızca hukukî yön
den denetim yapacak, böylece tam bir içtihat mahkemesi niteliğini elde edecektir. 

Madde 326. - Madde, temyiz nedenlerinin temyiz dilekçesinde veya beyanında veya ek dilek
çede belirtileceğini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ancak Cumhuriyet savcısı veya taraflar, temyiz nedenlerini dilekçe veya beyanda bildirmemiş-
lerse, yüze karşı açıklanan hükümlerde temyiz süresinin bitmesinden veya gıyapta verilen gerekçeli 
kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye, temyiz nedenlerini içeren ek 
dilekçe sunacaklardır. 

Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz nedenlerinin yanında, temyiz isteğinin sanığın 
yararına veya aleyhine olduğunu açıkça belirtmelidir. 

Avukatı bulunmayan sanık, temyiz başvurusundan sonra zabıt kâtibine tutanağa geçirilmek üzere 
yapacağı beyanda gerekçelerini bildirebilir. Bu tutanak başkan veya hâkime onaylatılır. Avukatı varsa 
hazırlanacak ek dilekçenin, kendisi veya avukatı tarafından imza edilerek verilmesi gerekir. 
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Sanığın yasal temsilcisi ve eşi de 292 nci madde uyarınca sanığa tanınmış bu haklardan yarar
lanabilirler. Tutuklu sanık tüm başvurularını 293 üncü maddede açıklandığı gibi tutuklu bulunduğu 
kurum müdürüne yapabilir. 

Madde 327. - Hükmü temyiz edilen mahkeme, başvuruyu, yasal sürede yapılıp yapılmadığı, 
hükmün temyiz edilebilir olup olmadığı, temyiz edenin buna hakkı bulunup bulunmadığı husus
larıyla sınırlı biçimde inceler. 

Temyiz isteminin yasal sürenin geçmesinden sonra yapıldığı veya hükmün temyiz yeteneğinin 
bulunmadığı veya temyiz edenin buna hakkı olmadığı saptanırsa temyiz dilekçesinin reddine karar 
verilir. Karar ilgiliye tebliğ olunur. 

Cumhuriyet savcısı veya taraf, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yar-
gıtaydan bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. Bu durumda dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak 
bu işlem hükmün infazının ertelenmesine neden olmaz. 

Madde 328. - Hükmü veren mahkemece 327 nci maddeye göre ret nedeni bulunmayan temyiz 
dilekçesi veya beyanın bir örneği Cumhuriyet savcısı veya karşı tarafa tebliğ olunacaktır. 

Karşı taraf buna yedi gün içinde yazı ile yanıt verebilir. Ancak karşı taraf sanık ise bu hususta 
zabıt kâtibine tutanağa geçirilmek üzere yanıtını sözle de bildirebilir. 

Sanığın yasal temsilcisi ve eşi 292 nci ve tutuklu sanık 293 üncü madde hükümlerinden yarar
lanabilirler. 

Yanıtlar verildikten veya öngörülen süre bittikten sonra dava dosyası bölge adliye mah
kemesince Cumhuriyet başsavcılığına iletilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı da 
Yargıtaya sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosya üzerinde 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay 
Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre işlem yapacaktır. 

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlarının bir gereği olarak, tebliğname hükmü temyiz et
meleri veya aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile müdahil, 
şahsi davacı veya vekillerine tebliğ olunacaktır. Kendisine tebliğ olunan taraf tebliğ tarihiden 
itibaren bir hafta içinde tebliğnameye yazılı olarak cevap verebilecektir. 

Tebliğnamenin tebliğinde ortaya çıkabilecek sorunları gidermek amacıyla, maddenin son fıkrasın
da üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatların, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre ilgililerin 
dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 329. - Hükmü temyiz edilen mahkemenin 327 nci madde uyarınca temyiz istemini, 
kabule değer olup olmaması yönünden inceleyip nedenleri varsa temyiz dilekçesinin reddine karar 
vermesi ve buna karşı başvuru yapılırsa dosyanın Yargıtaya yollanması gerekmekte ise de, uy
gulamada böyle bir inceleme yapılmadan da Yargıtaya yollandığı ve böylece hükmün işlemez hâle 
geldiği görülmektedir. 

Madde, bu durumda zaman ve emek kaybına yer vermemek için dosyanın mahkemesine geri 
gönderilmesi yerine temyiz isteminin kabule değer olup olmadığı hususunun Yargıtayca doğrudan 
incelenmesine olanak sağlamıştır. 

1. Dosya, hükmü temyiz olunan mahkemece verilen temyiz dilekçesinin reddi kararına karşı 
başvuru üzerine yollanmışsa Yargıtayca; 

a) Ret kararı doğruysa bu karara karşı yapılan başvurunun reddine karar verilip dosya mah
kemesine geri gönderilir, 
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b) Ret kararı yanlışsa, bu karar kaldırılıp hüküm esastan incelenir. 
2. Dosya, temyiz istemi mahkemece 327 nci maddeye göre incelenmeden doğrudan yollanmış-

sa Yargıtayca; 

a) Temyiz isteminin yasal süreden sonra yapıldığı veya hükmün temyiz yeteneğinin bulun
madığı, temyiz edenin buna hakkı olmadığı veya temyiz dilekçe, beyan veya lâyihasının temyiz 
nedenlerini içermediği saptanırsa temyiz isteminin reddine karar verilir. 

b) Temyiz isteminin reddi nedenleri yoksa temyiz incelemesi yapılır. 

Madde 330. - Temyiz incelemesi kural olarak dosya üzerinden yapılacaktır. Tasarı, onbeş yıl 
ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ilişkin hükümlerin incelenmelerinin 
duruşmalı yapılabilmesini uygun görmüştür. 

Yargıtay, re'sen ya da sanık veya avukatının isteği üzerine zorunlu olarak, duruşmalı inceleme 
yapacaktır. 

Duruşma isteme yetkisi yalnızca sanık ve avukatına tanınmıştır. Duruşma isteğinin temyiz 
dilekçesinde, sonradan da olsa mutlaka temyiz süresi içinde ileri sürülmesi gerekir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren birden çok suç işlenmişse, suçların toplanması (içtima) 
hükümlerinin uygulanmasından önce her bir eylem için verilmiş cezaya göre duruşma istenebilir; 
cezaların toplamı üzerinden istenemez. 

Duruşma günü sanığa ve isteği üzerine avukatına bildirilir. Sanık duruşmada hazır 
bulunabileceği gibi kendisini bir avukatla da temsil ettirebilir. Sanık duruşmaya gelmez, avukat da 
göndermezse inceleme duruşmasız yapılır. 

Tutuklu sanık duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz. 

Maddenin son fıkrasıyla; Yargıtayca re'sen veya sanık avukatının süresindeki istemi üzerine in
celemenin duruşmalı yapılmasına karar verildiğinde, hükmü temyiz etmiş olması koşuluyla 
katılanın da duruşmaya çağrılmasına olanak sağlanmıştır. 

Madde 331. - Duruşmalı inceleme yapılacak dosya önce bir üye veya tetkik hâkimine 
verilecektir. Görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından dosya incelenip rapor düzenlenip 
üyelere açıklanacaktır. Üyeler gerekli görürlerse kendileri de dosyayı inceleyebileceklerdir. 

Bu hususlar gerçekleştikten sonra duruşma açılır. 
Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının veya yerine görevlendirdiği bir Yargıtay Cum

huriyet savcısının hazır bulunması gereklidir. 
Temyiz isteminde bulunan tarafa önce söz verilmek suretiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

veya onu temsil eden savcı, sanık, katılan ve avukatları iddia ve savunmalarını açıklar. 

Son söz mutlaka sanığa verilir. 

Madde 332. - Yargıtay, yalnız temyiz dilekçesi veya beyanında maddî hukuk kurallarına ay
kırılık nedeniyle ileri sürülen hususlarla, temyiz istemi yargılama hukukuna ilişkin kuralların uy
gulanmaması veya eksik veya yanlış uygulanmasından dolayı yapılmışsa, bu olgular hakkında in
celeme yapar. 

Madde 333. - Yargıtay temyiz olunan hükmün hukuka uygun olduğunu belirlediğinde temyiz 
isteminin esastan reddine karar verecektir. Yargıtay, temyiz edilen hükmün temyiz dilekçesi veya 
beyanında gösterilmiş olan hukuka aykırılıklar içerdiğini saptar ve bunlar hükme etki edecek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 127 — 

nitelikte olursa bozma kararı verir. Hükme etki edecek nitelikte bulunmayan hukuka aykırılıkların, 
bazı önemsiz usul hatalarının Yargıtay kararında gösterilmekle birlikte hükmün bozulmasına neden 
sayılmadığı belirtilmelidir. Ancak, ilâmda bozulan hususların hepsinin nedenleriyle birlikte ayrı ay
rı açıklanması gerekir. 

Bozmaya neden olan hukuka aykırılık, hükmün dayandırıldığı işlemlerden kaynaklanmışsa, 
aynı zamanda bu işlemler de bozulur. 

Mahkemenin temyize konu hükmü birden çok bölümden oluşmuş ve bunlardan bir veya bir
kaçı için ayrıca temyiz isteminin esastan reddine karar verilmemişse tümü bozulmuş sayılır. Bozma 
ile hüküm ortadan kalkar. 

Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da 320 nci maddede açıklanan hukuka 
kesin aykırılık hâlleri varsa hüküm mutlaka bozulur. 

Madde 334. - Maddeye göre, temyiz olunan hükmün, maddî hukuk kurallarının veya yargılama 
hukukuna ilişkin kuralların uygulanmaması, eksik veya yanlış uygulanması hâlinde Yargıtayca 
bozulması kuraldır. Ancak, istisna olarak, hükme esas kabul edilen maddî olaylara hukuk kural
larının uygulanmasında hata yapılması nedeniyle hüküm bozulmuşsa ve yeniden yargılama yapıl
ması gerekmiyorsa, mahkemeye bırakılmış serbest değerlendirme yetkisi söz konusu değilse mad
dede dokuz bent hâlinde ve sınırlı olarak sayılan durumlarda davanın esasına hükmedebilecek veya 
hükümdeki hukuka aykırılık Yargıtayca düzeltebilecektir. 

Madde 335. - Yargıtay, 333 üncü maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca temyiz istemini esas
tan reddettiğinde veya 334 üncü madde uyarınca hükümdeki hukuka aykırılığı düzelttiğinde dos
yayı, hükmü veren bölge adliye mahkemesine gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığına verecek; bölge adliye mahkemesi de Yargıtaydan geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde 
dosyayı ilk derece mahkemesine gönderilmesi için bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsav
cılığına verecektir. İlk derece mahkemesi ise gelen bu dosya hakkında infaz veya gereken diğer iş
lemleri yapacaktır. 

Yargıtay, 334 üncü maddede belirtilen hâllerin dışında hükmü bozduğunda ise dosyayı yeniden 
incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine veya diğer bir böl
ge adliye mahkemesine gönderecektir. 

Yargıtay, mahkemenin kendisini hukuka aykırı olarak görevli veya yetkili kabul etmesi 
nedeniyle hükmü bozmuşsa, dosyayı hükmü bozulan mahkeme yerine doğrudan doğruya görevli 
veya yetkili mahkemeye gönderecektir. 

Yargıtayın hükmü yetki yönünden bozması, yetki itirazının, 19 uncu maddede belirtilen sürede 
yapılmış ve mahkemece hukuka aykırı olarak reddedilmiş bulunması durumunda olanaklıdır. 

Hükmü veren mahkemenin, Yargıtayın görev veya yetki konularında verdiği bozma kararlarına 
karşı direnme hakkı yoktur. 

Madde 336. - Yargıtayda hükmün açıklanması, 330 uncu ve 331 inci maddelerde açıklandığı 
üzere incelemenin duruşmalı yapıldığı hâllerde söz konusudur. 

İlke olarak hükmün açıklanması duruşma biter bitmez 243 üncü madde hükümlerine göre 
yapılır. Ancak madde, kararın her zaman aynı gün verilmesine olanak bulunmadığını göz önünde 
tutarak duruşmanın bitiminden itibaren yedi gün içinde verilmesini uygun görmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



- 1 2 8 — 

Madde 337. - Mahkemece verilen hüküm, temyiz etmeyen sanık yönünden kesinleşir ve infaz 
edilebilir hâle gelir. Kural bu olmakla beraber aynı mahkemece aynı hükümle cezalandınlan sanıklar 
hakkında birbiriyle çelişen sonuçların doğmasının önlenmesi, adalet düşüncesiyle ve bazı koşullarda 
Yargıtayın bozma kararından temyiz etmeyen sanıkların da yararlandırılması uygun görülmüştür. 

Bunun için; 
1. Aynı mahkemece aynı kararla birden çok sanığın hükümlendirilmesi, 
2. Sanıkların fiilinde 8 inci maddede tanımlanan nitelikte bağlantı bulunması, 

3. Hükmün Cumhuriyet savcısı, katılan veya sanıklardan bir veya birkaçınca ve sanıkların 
tümünü kapsamayacak şekilde temyiz edilmiş olması, 

4. Hükmün cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılık nedeniyle sanık yararına bozulması, 
5. Bu bozmanın hükmü temyiz etmeyen veya kendileriyle ilgili temyiz bulunmayan sanıklara 

da uygulanma olanağına sahip olması 
gerekecektir. 
Suç unsurlarının oluşmaması, fiilin suç olmaması, cezanın azaltılması veya ortadan kaldırıl

masını gerektiren nedenler de cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılıktır. 

Temyiz etmeyen deyimine; temyiz yoluna hiç başvurmayan, süresinden sonra başvuran, tem
yiz istemi reddolunanlar dahildir. 

Yargıtay, bozma kararında, temyiz etmeyen sanıklardan hangilerinin yararlanacağını gösterir; 
ancak gösterilmemiş olması yararlanmayı önlemez. Mahkeme kanun gereği olarak bu durumu 
gözetmek zorundadır. 

Bu bozmayla temyiz yoluna başvurmayan sanıklar hakkında kesinleşen hüküm de ortadan kal
kar, aynı sanıklarla ilgili olarak yeniden hüküm kurmak gerekir. 

Madde 338. - Bozma ilâmına bağlı dava dosyası Yargıtayca 335 inci maddenin ikinci veya 
üçüncü fıkrası uyarınca kendisine gönderilen mahkeme ilk iş olarak duruşma gününü belirleyecek 
ve taraflara çağrı yapacaktır. Duruşmada Yargıtay bozma kararı okunarak Cumhuriyet savcısı, 
katılan ile sanık ve avukatlarından bozmaya karşı diyecekleri sorulur. 

Katılan, sanık ve avukatları davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmezler veya bunlara, dos
yada bilinen adreslerinde tebligat yapılamazsa duruşma sürdürülerek yokluklarında dava 
bitirilebilir. 

Ancak bozma sanığın aleyhine, diğer bir anlatımla verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan 
daha ağır ise, avukatının gelip bozmaya karşı görüşünü açıklamış olması durumunda da, sanığın 
herhalde mahkeme önünde veya istinabe yoluyla dinlenilmesi zorunludur. 

Bu hususlar tamamlandıktan sonra bölge adliye mahkemesince; 
1. Daha önce verilmiş olan hükmün doğru, hukuka uygun olduğu kanısında ise, direnme kararı 

verilir. Yargıtayın bozması birden çok fıkralardan oluşuyorsa mahkemenin bunlardan bir bölümüne 
uyması diğerleri hakkında direnme kararı vermesi de olanaklıdır. 

Direnme kararı temyiz edilirse inceleme Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yapılır. Direnme 
kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun reddi durumunda hüküm kesinleşir. Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunca direnme üzerine verilen bozma kararlarına karşı direnme söz konusu olmaz; bun
lara mahkemece uyulması gereklidir. 
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, mahkemece direnme karan verilmeden önce son sözün herhalde 
sanığa ait olması gerektiği görüşündedir. 

2. Yargıtayın bozma nedenleri yerinde görüldüğü takdirde ise uyma kararı verilir. Uyma, bu 
konuda verilen bir ara karar ile veya bozma nedenleri yerine getirilmek suretiyle eylemli şekilde 
olabilir. 

Bozmaya uyma üzerine yargılamaya yeniden başlanır. Yargıtayca saptanan hukuka aykırılıklar 
giderilir, eksiklikler tamamlanır. İlk kararla da veya bozma ile de bağımlı olmaksızın yeniden 
hüküm kurulur. 

Bozmaya uyan bölge adliye mahkemesi sonradan bundan dönerek direnme kararı veremez. 

Hüküm yalnız sanık veya avukatı veya 292 nci madde uyannca yasal temsilcisi ve eşi veya 
Cumhuriyet savcısı tarafından sanık yaranna temyiz edilmişse, bozmadan sonra yapılan yargılama 
sonunda verilecek ceza, önceki hükümdeki cezadan daha ağır olamaz. 

Bu kural gerek cezanın türü ve gerekse süresi bakımından geçerli olup, suç niteliği yönünden 
uygulama yeri bulunmamaktadır. 

Madde 339. - Madde, olağanüstü bir kanun yolu olarak karar düzeltme usulünü kabul etmiş 
bulunmaktadır. Karar düzeltme, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin 317 nci maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı kararlan ile Yargıtay ceza daireleri ve Ceza Genel Kurulu kararlarında 
bulunabilecek hataların giderilebilmesi için kabul edilmiştir. 

Bu maddede ve 340 inci maddede bölge adliye mahkemesinde, 341 ve 342 nci maddelerde de 
Yargıtayda karar düzeltme ve usulü düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu kurum olağanüstü bir kanun yolu oluşturduğundan ancak istinaf nedeni olarak bildirilmiş 
ve esasa etkili olabilecek bir hususun, inceleme dışı bırakılması gibi önemli maddî hatalarla sınır
lı biçimde bu yola başvurulabilir. 

Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin istinaf başvurusu üzerine verdiği kararlarda, hükmün 
ve karann özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere istinaf dilekçesi veya beyanın
da ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun, göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması haliy
le sınırlı olarak karar düzeltme yoluna gidilebilecektir. 

Madde 340. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin 317 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı kararlarına karşı karar düzeltme isteminde bulunma yetkisi bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet başsavcısına aittir. 

İlgililer doğrudan doğruya veya yerel Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme istemin
de bulunması için bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına başvurabilirler. Yerel Cum
huriyet savcısı da aynı konuda kendiliğinden istemde bulunabileceği gibi ilgililerin başvurularını 
yazılı düşüncesini de belirterek bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına iletir. 

İstinaf yoluna başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesi ceza dairesine iletilen dava dos
yalan ilâma bağlandığında bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verilir. Hükümlü 
aleyhine karar düzeltme, sayılan tüm bu hâllerde bölge adliye mahkemesi ceza dairesi kararının böl
ge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. 

Hükümlü lehine karar düzeltme istemi herhangi bir süreye bağlı değildir. 
İlgililerin veya Cumhuriyet savcısının başvurulan infazın geri bırakılmasını gerektirmez. 
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Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı karar düzeltme istemlerini yerinde görmezse ret 
kararıyla dosyayı yerine geri gönderir. İlgililer ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı doğrudan doğruya veya tarafların veya yerel 
Cumhuriyet savcısının başvuruları üzerine karar düzeltme istemini uygun görürse infazın geri 
bırakılmasına karar verir ve yerel Cumhuriyet savcısına hemen bildirir. 

Karar düzeltme istemi bölge adliye mahkemesi ceza dairesince reddedilirse bir daha bu yola 
başvurulamaz. 

Madde 341. - Madde, olağanüstü bir kanun yolu olarak Yargıtayda karar düzeltme usulünü 
düzenlemektedir. Maddede, Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarında 
bulunabilecek hataların giderilebilmesi için karar düzeltme hükme bağlanmaktadır. 

Bu kurum olağanüstü bir kanun yolu oluşturduğundan ancak önemli maddî hatalarla sınırlı 
biçimde bu yola başvurulabilir: Temyiz nedeni olarak bildirilmiş ve esasa etkili olabilecek bir 
hususun, duruşma isteğinin gözden kaçırılması, inceleme dışı bırakılması maddî bir hatadır. 

Yargıtaym temyiz başvurusu üzerine verdiği kararlarda, hükmün ve kararın özüne ve niteliğine 
doğrudan doğruya etkili olmak üzere temyiz dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtil
miş bir hususun, göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması haliyle sınırlı olarak karar düzeltme 
yoluna gidilebilecektir. 

Madde 342. - Yargıtay ceza dairesi ve Genel Kurul kararlarına karşı karar düzeltme isteminde 
bulunma yetkisi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına aittir. 

İlgililer doğrudan doğruya ya da yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cum
huriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısına başvurabilirler. Yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı 
da aynı konuda kendiliğinden istemde bulunabileceği gibi ilgililerin başvurularını yazılı düşün
cesini de belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına iletir. 

Temyiz edilmeleri üzerine ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna iletilen dava dosyaları 
ilâma bağlandığında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Hükümlü aleyhine karar düzeltme, 
sayılan tüm bu hâllerde özel daire veya Ceza Genel Kurulu kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. 

Hükümlü lehine karar düzeltme istemi herhangi bir süreye bağlı değildir. 
İlgililerin veya Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı karar düzeltme istemlerini yerinde görmezse ret kararıyla dos

yayı yerine geri gönderir. İlgililer ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı doğrudan doğruya veya tarafların veya Cumhuriyet savcısının 
başvuruları üzerine karar düzeltme istemini uygun görürse infazın geri bırakılmasına karar verir ve 
yerel Cumhuriyet savcısına hemen bildirir. 

Karar düzeltme istemi Yargıtay ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulunca reddedilirse bir 
daha bu yola başvurulamaz. 

Madde 343. - Maddeye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, ceza dairelerinin kararlarına 
karşı ilâmın veya düzeltme istemine ilişkin özel daire kararının kendisine verildiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilecektir. 
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İtiraz, daire kararında gerek maddî ve gerek usul hukukuna aykırı olduğu saptanan hususlara 
yönelik olabilir. İtiraz nedenlerinin açık ve gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 

Ceza Genel Kurulu itirazda ileri sürülen nedenlerle bağlı olmaksızın kararı usul ve esas yönün
den inceler. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, itirazın süresinde yapılıp yapılmadığını, ileri sürülen nedenin 
itiraz konusu olup olmayacağını inceledikten sonra, itiraz süresi geçmiş veya konu itiraz edilebilir 
değilse usulden ret karan verir. Süresinde ve itiraz edilebilir olduğu saptanırsa karar esastan in
celenir. İtiraz yerinde bulunmazsa esastan ret kararı verilir; yerinde görürlerse karar yerine geçecek 
ve itiraz doğrultusunda, kurulun gördüğü nedenle karar verilir. 

Madde 344. - Maddeye göre, hâkim veya mahkemece verilen ve istinaf veya temyiz in
celemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık olduğunu öğrenen 
Adalet Bakanı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirilecektir. 

Olağanüstü temyiz de denilen bu kanun yoluna, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmek
sizin kesinleşmiş bulunan kararlarda, gerek maddî hukuka ve gerek usul hukukuna ilişkin aykırılık
ların giderilmesi için başvurulabilir. 

Böylece kanunun eşit uygulanması ve sanığın aleyhine olmamak koşuluyla, hukuka aykırılık
ların, toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amaçlanmıştır. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Bakanınca bildirilen nedenleri aynen yazarak karar 
veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtay ceza dairesine verir. 

Yargıtay ileri sürülen nedenleri yerinde görmezse istemi reddeder, yerinde görürse karar veya 
hükmü kanun yararına bozar. 

Bozma, 
1. 232 nci maddede belirtilen ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren 

hâkim veya mahkeme gerekli inceleme ve araştırmayı yapar, buna göre yeniden karar verir. 
2. Mahkûmiyet hükmünün davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma 

veya kısıtlama sonucunu doğurmuş usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme 
yeniden yargılama yapıp önceki mahkûmiyetten daha ağır olmamak koşuluyla yargılama sonucuna 
göre hüküm kurar. 

3. Davanın esasını çözen, ancak mahkûmiyet dışında kalan hükümlere ilişkin bozmalar aleyh
te sonuç doğurmaz ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmez. 

4. Eğer hükümlünün cezasının kaldırılması veya daha hafif bir cezanın verilmesi gerekiyorsa, 
Yargıtay bu hususta doğrudan hüküm verir. 

Kanun yararına başvuru üzerine verilen bozma kararlarına karşı ilk derece mahkemelerinin 
direnme hakları yoktur. 

Madde 345. - Maddeye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı istinaf veya temyiz incelemesin
den geçmeksizin kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmünün içerdiği cezanın kaldırılması veya hüküm
lüye daha hafif bir cezanın verilmesi gerektiğini, Adalet Bakanının 344 üncü madde gereğince yap
tığı başvuru dışında doğrudan doğruya veya uyarı üzerine öğrendiğinde kanun yararına olarak Yar
gıtay ilgili ceza dairesine re'sen başvurabilecektir, ancak başvuru 344 üncü maddenin dördüncü fık
rasının (4) numaralı bendinde yazılı hâlde yapılabilecektir. Ancak bu konuda Adalet Bakanının baş
vurusu varsa yetki artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca kullanılamaz. 
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Madde 346. - Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşmiş hükümlere karşı kabul edilmiş olağanüs
tü bir kanun yoludur. Böylece hükümlerdeki maddî soruna ilişkin fiilî hataların giderilebilmesine 
olanak sağlanmıştır. 

Tasarı, hükümlülerin lehine olan yargılamanın yenilenmesi nedenlerini geniş, aleyhine olan 
nedenleri ise 1412 sayılı Kanundan daha da dar olarak düzenlemiştir. Bazı Batı kanunlarında aleyh
te olarak yargılanmanın yenilenmesi, esasen kabul edilmemektedir. 

Yargılamanın yenilenmesi nedenleri maddede beş bent hâlinde gösterilmiştir. Bu nedenler şunlardır: 
1. Duruşmada kullanılan ve mahkemenin ispat, nitelendirme veya cezayı belirlemede dayan

dığı, böylece hükmü etkileyen bir belgenin sahteliğinin anlaşılması; 

2. Yemin verilerek dinlenmiş bir tanık veya rapor düzenlemiş bir bilirkişi veya tercümanın 
hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçeğe aykırı tanıklık veya bilirkişilik veya çeviri yaptığının 
belirlenmesi; 

3. Hükümlü tarafından doğrudan ve onun yönlendirdiği bir kişi aracılığıyla neden olunması 
hâli ayrık, hükme katılan hâkimlerden birinin, aleyhine ceza kovuşturmasını ve bir cezayla hüküm
lülüğünü gerektirecek nitelikte görevini yerine getirmede kusurlu olması; 

4. Ceza hükümlülüğü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayanılarak kurulmuş, ancak hukuk 
mahkemesinin bu kararının yeni ve kesinleşmiş bir hükümle ortadan kaldırılmış bulunması; 

5. Hüküm verildiği tarihte mahkemece bilinmeyen, yalnız başına veya önceden sunulmuş delil
lerle birlikte göz önüne alındıklarında hükümlünün beraatini veya hakkında daha hafif bir cezayı 
içeren kanun hükmünün uygulanmasını gerektiren yeni olay veya delillerinin ortaya çıkması. 

6. Ceza hükmünün İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa însan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıy
la tespit edilmiş olması. Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi için maddede sayılan ilk beş 
neden bakımından bir süre öngörülmemiş olmasına karşılık, (6) numaralı bentte sayılan neden 
yönünden başvuruda bulunma süresi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarih
ten itibaren hak düşürücü süre niteliğindeki bir yılla sınırlandırılmaktadır. Bu süre, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 44 üncü maddesi anlamında kararın kesin nitelik kazandığı tarihten itibaren 
işlemeye başlayacaktır. 

Madde 347. - Yargılamanın yenilenmesi istemi kendiliğinden hükmün infazını engel
lemeyecektir; ancak istemi karara bağlayacak mahkeme hemen veya yargılamanın yenilenmesi 
aşamalarındaki gelişmelere göre infazın geri bırakılmasına, başlanmışsa durdurulmasına karar ver
meye yetkilidir. 

Madde 348. - Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi süre koşuluna bağlanmamıştır. Bu 
konuda cezanın infazından ve hükümlünün ölümünden sonra da istemde bulunulabilir. 

Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu ve kardeşleri birlikte veya tek başlarına yargılamanın yenilenmesi 
yoluna gidebilirler. 

Cumhuriyet savcısının hükümlü lehine her zaman yargılamanın yenilenmesi isteminde 
bulunabileceği konusunda kuşku yoktur. 

Tasarı ayrıca, ikinci fıkrada belirtilen kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanının da yar
gılamanın yenilenmesi isteminde bulunabileceği hükmünü getirmiştir. 
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Madde 349. - Tasarı, sanığın veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenlerini 
1412 sayılı Kanuna göre daha da sınırlandırmış olup, yalnızca, duruşmada sanığın veya hüküm
lünün yararına kullanılan ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliğinin anlaşılması veya hükme 
katılmış hâkimlerden birinin, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir cezayla hükümlülüğünü gerek
tirecek nitelikte sanık veya hükümlü yararına görevini yerine getirmekte kusurlu olması yahut 
sanığın beraat ettikten sonra suça ilişkin olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda bulun
ması hâllerinde istenebileceğini kabul etmiştir. Böylece Batı kanunlarında kabul edilmiş esaslara 
yaklaşılmıştır. 

Madde 350. - Yargılamanın yenilenmesi ancak kesinleşmiş hükümlere karşı olanaklıdır ve 
adaletin gereğini yerine getirmek maksadını güttüğü için, aslında kesin hüküm kavramına aykırı 
nitelikteki bu kurum kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle bir hükme karşı gidilebilecek veya 
hatanın giderilmesini sağlayacak başka bir yol varsa yargılamanın yenilenmesinin istenemeyeceği 
kabul edilmiştir. 

Aynı nedenle, fiil ve niteliği değişmedikçe buna uygun kanun hükmünde öngörülen alt ve üst 
sınırlar içinde yer alan cezanın değiştirilmesi, artırılması veya eksiltilmesi için de yargılamanın 
yenilenmesi kabul edilmemiştir. 

Madde 351. - Bir suç iddiasına dayanan yenileme istemi ancak, bu fiilden dolayı kesinleşmiş 
bir hüküm bulunması veya bu fiil hakkında kuvvetli delil bulunmamasından başka bir nedenle bir 
ceza soruşturmasına başlanamamış veya başlanan soruşturma ve kovuşturmaya devam edilememiş 
olması hâllerinde kabul edilebilecektir. 

Bu hüküm karşısında, örneğin aleyhte tanıklık yapan bir kimsenin, yalan tanıklıktan kesinleş
miş bir hükümle mahkûm olması veya bu suçtan dolayı kuvvetli delil bulunmaması dışında bir 
nedenle hakkında ceza soruşturmasına başlanamamış veya devam edilememiş olması hâlinde, 
yenileme talebinde bulunulabilecektir. 

Bu örnekte olduğu gibi yalan tanıklığı ispata yarayan yeni olaylar ve deliller varsa, yenileme 
istemi 346 ncı maddenin (5) numaralı bendine dayandırılacaktır. 

Madde 352. - Maddeye göre yargılamanın yenilenmesi için başvuru konusunda açık hüküm 
(Örneğin 348 inci madde) bulunan hâller dışında, başvurma hakkı ve biçimiyle ilgili olarak olağan 
kanun yoluna dair genel hükümler uygulanacaktır. 

Yargılamanın yenilenmesi istemini içeren başvuruda, buna ilişkin yasal nedenlerin ve delillerin 
belirtilmesi zorunludur. 

Madde 353. - Yargılamanın yenilenmesi esas hükümü veren mahkemeden istenir. Bu konuda 
hükmün temyiz edilmemesi veya Yargıtaydan geçmek suretiyle kesinleşmiş olması arasında fark 
yoktur. Yargıtayca temyiz isteminin esastan reddine karar verilmesi veya 334 üncü madde uyarınca 
davanın esasına hükmolunması hâllerinde de başvurunun esas hükmü vermiş olan mahkemeye 
yapılması gerekir. 

Hükmü ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay dairesi kurmuşsa yenileme istemini inceleme 
yetkisinin de ona ait bulunacağı kuşkusuzdur; ancak 334 üncü madde gereğince temyiz mercii doğ
rudan hüküm koymuş ise, yenileme istemi esas hükmü veren mahkemeye sunulacaktır. 

Yargılamanın yenilenmesi istemi 346 ncı maddenin (3) numaralı ve 349 uncu maddenin (2) 
numaralı bendinde açıklanan nedenlere dayalı ise sorun "hâkimin davaya bakmaması ve reddi"ne 
ilişkin hükümlere göre çözülecektir. 
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Bu olağanüstü kanun yolunun birinci aşamasını, yenileme isteminin kabule değer olup ol
madığını belirlemek için yapılacak inceleme oluşturur. İstemin yerinde olup olmadığına duruşma 
açılmaksızın dosya üzerinden karar verilecektir. 

Madde 354. - Yargılamanın yenilenmesi istemi buna hakkı olmayan kimse tarafından yapılmış 
veya hak sahibi olan kanunda belirlenen şekle uymamış ya da yargılamanın yenilenmesini gerek
tirecek hiçbir neden gösterilmemiş veya gösterilen nedenler kanunda sınırlı olarak sayılanlardan 
değilse, neden gösterilmiş ancak bunu doğuracak deliller açıklanmamışsa, mahkeme istemi kabule 
değer olmadığından reddeder. 

Mahkemece yenileme isteğinin kabule değer olduğuna karar verilirse, yargılamanın yenilen
mesi istemi, yedi gün içinde diyeceklerini bildirmeleri için Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa teb
liğ olunur. 

Bu madde uyarınca verilen karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. 

Madde 355. - Maddenin birinci fıkrasına göre mahkeme, önce yargılamanın yenilenmesi is
teminin yerinde olup olmadığına bakacak ve yerinde sayarsa soruşturmaya ilişkin hükümler çer
çevesinde delillerin toplanması ve bunların esassız olup olmadıklarının değerlendirilmesi yani bu 
kanun yolunun ikinci aşamasına geçecektir. 

Mahkeme, delilleri kendisi toplayabileceği gibi bu görevi naip hâkime veya istinabe olunan 
mahkemeye de verebilir. 

Bu aşamada tanık, bilirkişi dinlenebilir, arama ve elkoyma işlemi, keşif yapılabilir. Sunulan 
delillerin inandırıcılığını değerlendirmek için mahkeme kendiliğinden uygun gördüğü her türlü 
delili toplamaya yetkilidir ve bu hususta soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

Deliller toplandıktan, bu konudaki soruşturma ve araştırmalar tamamlandıktan sonra Cum
huriyet savcısı ve hakkında hüküm kurulmuş kişiden yedi gün içinde görüş ve düşüncelerini bildir
meleri istenir; ancak bu sürede görüş ve düşünceler bildirilmese de mahkeme konuya ilişkin 
kararını verir. 

Madde 356. - Yargılamanın yenilenmesi isteminde sunulan deliller ileri sürülen iddiaları 
yeterince doğrulamıyor veya ilk hükmün dayandığı delil ve nedenlerle mahkemece kendiliğinden 
toplanan yeni deliller bunların inandırıcılığını ortadan kaldıramıyorsa, yenileme istemi 346 ncı 
maddenin (1) ve (2) numaralı bentleriyle 349 uncu maddenin (1) numaralı bendinde yazılı belgenin 
sahteliği veya tanık, bilirkişinin gerçeğe aykırı tanıklık, görüş bildirildiği hususlarına dayandırılmış 
olup da bunların önceki hükme hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi is
teminin esassız olması nedeniyle reddine karar verilir. 

Mahkeme yargılamanın yenilenmesi istemini esaslı ve kabul edilebilir bulursa, yargılamanın 
yenilenmesine ve duruşma açılmasına karar verir. 

Bu maddeye göre kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Ancak kararlara karşı acele itiraz 
yoluna gidilebilir. 

Madde 357. - Madde, duruşma yapılmaksızın yargılamanın sonuçlandırılacağı iki hâli göster
mekte ve düzenlemektedir. 356 ncı madde gereğince yargılamanın yenilenmesine ve duruşmanın 
açılmasına karar verilmekle üçüncü ve son aşamaya ulaşılacaktır. 

Mahkeme bu aşamada da yenileme nedenleri ile bağlı olmayıp gerekli gördüğü delilleri toplayabilir. 
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Yargılamanın yenilenmesi kural olarak duruşma yapılarak sonuçlandırılır. Madde bu kuralın iki 
istisnasını düzenlemiştir: 

1. Hükümlü ölmüşse mahkeme duruşma yapmaz. Toplanmış olan ve gerekli görerek top
layacağı deliller ışığında, istem yerindeyse hükümlünün beraatine, değilse yenileme isteminin red
dine karar verir. 

2. Hükümlünün ölümü dışında, mevcut deliller, yeniden delil toplamaya gerek olmaksızın 
hükümlünün derhâl beraatine karar verilebilecek açıklık ve nitelikteyse Cumhuriyet savcısının da 
uygun görüşüyle duruşma yapmaksızın beraat kararı verilebilir. 

Cumhuriyet savcısı uygun görüş bildirmezse duruşma açmak gerekir. 

Her iki hâlde de mahkeme beraat kararı verdiğinde ayrıca önceki hükmün iptaline de karar 
verir. 

Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunanın isteği hâlinde önceki hükmün iptaline ilişkin 
karar Resmî Gazete ve mahkemenin takdirine göre diğer gazetelerde de ilân edilebilir. İlân gider
leri Devlet Hazinesince karşılanır. 

Madde 358. - Yargılamanın yenilenmesinin kabulü üzerine yeni duruşma kural olarak esas hük
mü veren mahkemede yapılacaktır. Yeni duruşma ilkinden ayn ve bağımsızdır. Mahkeme, gerek eski 
delillerin takdirinde gerek yeniden delil toplamada ve bunları birlikte değerlendirmede önceki hüküm
le bağlı değildir. Bu aşamada duruşmaya ilişkin tüm hükümler uygulanmak suretiyle gerçekleştirilir. 

Duruşma sonunda önceki hükmün doğru olduğu kanısına ulaşılırsa mahkeme onun onaylan
masına karar verir. Aksine önceki kararın hatalı olduğunu saptarsa ilk hükmün iptaline karar verir 
ve yeniden hüküm kurar. 

Yargılamanın yenilenmesi hükümlü yararına istenmişse, yeniden verilecek hükümdeki ceza, 
önceki cezadan daha ağır olamaz. 

Duruşma sonunda verilen kararlara karşı kanun yoluna başvurulabilir. 
Madde 359. - Madde mahkûmiyet hükümlerinin infaz koşulunu belirtmektedir. 
Bir mahkûmiyet kararının infazına başlanabilmesi için onun kesinleşmiş olması gerekmektedir. 

Kesinleşmeyen kararların değişebilmesi ihtimaline karşılık infaz edilen cezanın meydana getirdiği 
zararın karşılanmasına olanak bulunmadığından, kesinleşme koşulunun kabul edilmesi yerinde ve 
insan haklarının gereği olan bir ilkedir. 

Ölüm cezası bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisince Anayasanın 87 nci maddesi uyarın
ca verilebilecek "yerine getirme kararı" ise bu ceza bakımından bir infaz koşulu olmaktadır. 

Madde 360. - Madde ile infazın dayanakları ve hangi merci tarafından yerine getirileceği açık
lanmaktadır. 

Mahkeme kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet sav
cısına gönderecektir. Cumhuriyet savcısı cezanın infazını izlemekle görevlidir. Demek oluyor ki, 
Cumhuriyet savcısı, söz gelimi hürriyeti bağlayıcı cezanın, mevzuata uygun olarak infaz edilmesini 
denetlemekle yükümlüdür. 

Madde 361. - Madde, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenme nedenlerini düzen
lemektedir. Maddenin erteleme nedeni olarak gösterdiği hâller: Cezanın amacı dışında etki 
yaratabileceği veya cezanın infazı ile maksada ulaşılamayacağı anlaşılan hâllerdir. 
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Maddenin birinci fıkrasına göre, hükümlünün akıl hastalığına tutulması hâlinde hürriyeti bağ
layıcı cezanın infazı, hastalığın geçmesine kadar ertelenecektir. Ayrıca akıl hastalığı dışında tıbben 
tedavisine olanak bulunmayan veya tedavisi uzun sürebilecek bir takım hastalıkların varlığı da ön
görülerek, ikinci fıkrada, diğer hastalık hâlleri cezanın infazında hükümlünün hayatı için kesin bir 
tehlike oluşturuyorsa birinci fıkra hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır yani bu hâl
de de cezanın infazı ertelenecektir. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, hastalık nedeniyle mahkûmun cezasının infazının geri bırakıl
ması kararından sonra, geri bırakma süresince mahkûm hakkında Cumhuriyet savcılığınca 
alınabilecek önlemler ile mahkûmun uyması gereken kurallar gösterilmektedir. Buna göre birinci ve 
ikinci fıkralarda düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının hastalık nedeniyle geri bırakılması 
belirli koşulların uygulanması kaydıyla verilebilecek; bu koşulların yerine getirilmemesi veya ihlâli 
hâlinde geri bırakma kararı kaldırılacaktır. 

Gebelik ve yeni doğum hâlleri de hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının geri bırakılması nedeni 
olarak son fıkrada düzenlenmiştir. Gebe olan veya doğumdan itibaren altı ay geçmemiş bulunan 
hükümlünün cezasının infazı geri bırakılacaktır. Demek oluyor ki, gebelik süresine ek olarak altı ay 
zarfında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı geri bırakılacaktır. Çocuk ölmüş veya anasından baş
kasına verilmiş olursa, infaz doğumdan itibaren iki ay geri bırakılır. 

128 inci madde hükmü uyarınca, bu maddede öngörülen koşulların varlığı, tutukluluk hâlinin 
devamının gerekip gerekmeyeceği konusunda karar verilirken de dikkate alınacaktır. 

Madde 362. - Madde, hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesini düzenlemektedir. 
Birinci fıkra, ağır hapis hariç olmak üzere, üç yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların 

derhâl infazının hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı 
anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazın en fazla altı ay ertelenebileceğini belirtmektedir. 

Erteleme isteminin kabulü, bir güvence gösterilmesine veya başka bir koşula bağlanabilecektir. 

Madde 363. - Madde ile, ceza yargılaması hukukumuza yeni bir kurum olarak, hürriyeti bağ
layıcı cezaların maddenin belirttiği hâllerde bölünerek infaz edilebilmesi olanağı getirilmiştir. 

Çağdaş ceza hukukunda cezanın, suçluyu yoksunluklara tâbi kılıcı ve dolayısıyla eylem ve ız-
dırap verici bir araç olmak vasfı çok yumuşalıtmış ve bu nitelikler olumlu ve yapıcı amaçların elde 
edilmesine yöneltilmiştir. Nitekim, tarihsel süreçte cezaların infaz şekillerinin izlediği gelişme bu 
gözlemi kuvvetlendirmektedir. Hapis cezalan, sırf hücre hapsi şeklinden çıkıp, gelişmeci (müterak
ki) rejim şekline dönüşmekte ve ayrıca hürriyeti kısıtlayıcı cezalar denetimli serbestlik (probation) 
cezanın ertelenmesi ve başkaları gibi kurumlarla tamamlanmaktadır. Çağımızda "yeni sosyal savun
ma" anlayışı çerçevesinde cezanın kefaret teşkil edici ve mutlak adalet gereği uygulanan bir yap
tırım olduğu görüşü terk edilmektedir. Cezanın amacı yerine göre suçluda bir şok etkisi meydana 
getirmek olmakla beraber, esas hedef suçluyu vurmak değildir; fakat onu "tekrar sosyalleştirilmesi 
amacıyla belirli kurumların uygulanması rejimi"ne tâbi kılmaktır. Ceza, bastırma değil, fakat sosyal 
savunma amacını gütmelidir. 

Çağdaş ceza hukukunda yeni sosyal savunma öğretisi, suçlunun ceza infazında koşullara uy
gun bir iyileştirmeyle, onuruna saygılı, zorunlu bir yardım sağlanarak doğru yola sokulmasıdır. 

Temel amaç, toplumun savunulması suretiyle suçluluğu geriletmektir; ancak en etkin savunma, 
suçluların topluma yeniden uyumunu sağlamaktır. 
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İşte bu çağdaş düşüncelerin infaz rejimine yansıtılması amacı ile ağır hapis hariç olmak üzere, 
üç yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların bölünerek infaz edilebilmesi kabul edilmiştir. 
Madde, ağır hapis hariç olmak üzere, üç yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların, mah
kûmun yüksek öğrenimini bitirebilmesi, anne, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların 
sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenmesinin olanaksız hâle 
gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâl
lerde, cezanın infazına hükmü veren mahkemece altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz 
olanaklı hâle getirilmiştir. 

Madde 364. - Madde ile cezasını çekmeye gelmeyen veya kaçacağından şüphe edilen hüküm
lülere ne gibi işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 

Hükümlü cezasını çekmek üzere yapılan davete rağmen gelmez ya da kaçacağı hakkında şüp
he uyandırır, kaçar veya saklanırsa Cumhuriyet savcısı hürriyeti bağlayıcı cezanın infazını sağ
lamak için yakalama müzekkeresi çıkartacaktır. 

Madde 365. - Madde ile infazı söz konusu olabilen yani kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının 
yorumunda, içeriğinin belirlenmesinde veya çektirilecek cezanın hesabında tereddüt edilirse yahut 
hükümlünün adının yanlış yazılması gibi bir nedenle cezanın infaz olunmayacağı ileri sürülürse veya 
sonradan yürürlüğe giren kanun lehe ise yerine getirilecek cezanın belirlenmesi veya tereddütün 
giderilmesi için, bir karar alınmak üzere yargılama makamına başvurulması hususları düzenlenmiştir. 

Açıklama yargılaması da denilen bu kurum, medenî muhakemedeki hükümlerin tavzihi (açık
lanması) ne benzemektedir. Açıklama yargılaması ancak mahkûmiyet kararlan hakkında söz 
konusu olabilmektedir. Başvuruyu, infaza memur olan Cumhuriyet savcısı yapabileceği gibi 
hükümlü avukatı ve hakkında yanlışlıkla infaza geçilen kimse de yapabilir. 

Başvuru, yorumunda veya cezanın hesabında tereddüt edilen mahkûmiyet kararını vermiş olan 
mahkemeye yapılır. Açıklama yargılaması Yargıtayın ıslah ederek veya esas mahkeme olarak ver
diği mahkûmiyet kararlarında da olanaklıdır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu başvurular nedeniyle infazın ertelenemeyeceği veya dur-
durulamayacağı açıklanmıştır. Ancak mahkeme infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar 
verebilir. 

Madde 366. - Madde, birden fazla kesinleşmiş hükümlere ait cezaların ne suretle toplanacağını 
(içtima ettirileceğini) göstermektedir. 

Bir kimse hakkında birden fazla hüküm verilmiş ve mahkemece cezaların toplanmasına (iç-
timaına) ilişkin hükümler uygulanmamış olursa, infaz için cezaların toplanması gerekeceğinden, 
mahkemeye başvurmak gerekecektir. Türk Ceza Kanununda 1953 yılında yapılan tadil ile "hukukî 
içtima" sistemi terk edilerek "cezaların toplanması" sistemi kabul edildiğinden ve 1965 yılında 
kabul edilen Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile de infaz bakımından hürriyeti bağlayıcı cezalar 
birleştirildiğinden, cezaların gerçek içtimainin uygulama alanı hayli azalmıştır. Ancak toplamada 
yukarı sınırlar kabul edildiğinden yine de cezaların toplanması (içtimai) için başvuru gerekebilmek-
tedir. Bu başvuruyu, Cumhuriyet savcısı veya sanık yapabilecektir. 

Madde 367. - Bu maddede ceza muhakemesinde yapılan "mahsup muhakemesinin" bir türü 
olarak, hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 138 — 

Birinci fıkra hükmünün uygulanabilmesi için, infaz sırasında hükümlünün akıl hastalığı veya 
yaşamı için ağır bir tehlike oluşturan bir hastalığa tutulması gerekir. Hasta hükümlüler için önce 
cezaevi revirinde veya cezaevi hastanelerinde tedavi olanağı aranmalıdır; olanaklı bulunmadığında 
hasta hükümlü başka bir hastaneye kaldırılmalıdır. 

Dışarıdaki bir hastanede geçen sürenin, hükümlünün hastalığa kendisinin neden olmasından 
dolayı cezadan mahsup yapılamayacağı iddia edilmesi hâlinde Cumhuriyet savcısı ikinci fıkra hük
mü gereğince mahkemeden bir karar almak zorundadır. Bu hâlde mahkemenin iddianın doğru olup 
olmadığını incelemesi ve hastalık süresinin cezaya mahsup edilip edilmeyeceği hususunda bir karar 
vermesi gerekir. 

Madde 368. - Madde, cezanın infazı sırasında hükmün açıklanması gereksinimi ortaya çıktığında 
veya cezanın infazında tereddüt edildiğinde veya birden fazla hükümlerdeki cezalann toplanması ve 
hastanede geçen sürelerin cezadan indirilmesi için verilecek kararlarda, mercii ve usulü göstermektedir: 

1. Cezanın infazı sırasında 365 ilâ 367 nci maddeler gereğince mahkemece duruşma yapılmak
sızın karar verilecektir. Merci, Cumhuriyet savcısının ve hükümlünün iddialarının nedenlerini yazılı 
olarak bildirmelerini isteyebilecektir. 

2. 366 ncı madde gereğince cezaların toplanmasına dair karar verme yetkisi en ağır türden 
cezaya hükmetmiş mahkemeye aittir; cezalar aynı türden ise en fazla cezaya hükmetmiş bulunan 
mahkeme yetkilidir. Bu durumda bulunan birden fazla mahkeme varsa son hükmü veren mahkeme 
yetkilidir. 

Hükümlerden birisi doğrudan doğruya bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan verilmiş ise, 
cezaların toplanması kuralının uygulanması yetkisi bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaya aittir. 

Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan başka diğer mahkemelerin bu konudaki kararlarına 
karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 

Madde 369. - Maddede, "şartla salıverilme" ve "şartla salıverilmenin geri alınması"na ilişkin 
usul hükümleri gösterilmiştir. 

Buna göre; 
1. Cezaevi idaresince hükümlünün şartla salıverilmesi hakkında gerekçeli bir rapor düzen

lenerek hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka yerde bulunuyorsa, bu yerdeki aynı derecedeki 
mahkemeye sunulacaktır. Mahkeme incelediği raporu uygun bulursa şartla salıverilmesine, uygun 
bulmazsa gerekçeli olarak istemin reddine karar verecektir. 

2. Şartla salıverilme kararının geri alınması iki nedenle olanaklıdır. Şartla salıverilen hüküm
lünün, hak ederek salıverilme tarihine kadar sürecek deneme süresi içinde (kasıtlı bir cürümden 
dolayı hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmesi) veya (bağlı tutulduğu yükümleri yerine getir
memesi) hâllerinde şartla salıverilmenin geri alınması söz konusu olacaktır. 

a) Deneme süresi içinde işlenen kasıtlı bir cürüm nedeniyle ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hük-
molunması durumunda, bu mahkemece yeni cürüm için kurulan hükümle birlikte şartla salıveril
menin geri alınmasına da karar verilecektir. Bu karara karşı esas hükümle birlikte istinaf yoluna, 
hüküm bölge adliye mahkemesince verilmişse ve olanak varsa Yargıtaya başvurulabilir. 

b) Şartla salıverilmenin geri alınma nedeni bağlı tutulduğu yükümlerin yerine getirilmemesi 
hâli ise, şartla salıverilme kararının dayanağı olan esas hükmü veren mahkeme veya şartla salıveril
me kararını vermiş olan mahkemece bu hususta karar verilir. 
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Maddenin (1) numaralı fıkrası uyarınca verilen karara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 
Madde 370. - Türk Medenî Kanununun 407 nci maddesi uyarınca; bir yıl ve daha fazla hür

riyeti bağlayıcı cezayla mahkûm edilenler sulh hukuk mahkemesince kısıtlanır. 

Maddede, şartla salıverilen hükümlüler hakkındaki bu kısıtlama kararının deneme süresi için
de uygulanmayacağı; şartla salıverilme kararı geri alındığı takdirde de kısıtlama kararının ken
diliğinden yürürlüğe gireceği açıklanmaktadır. 

Madde 371. - Madde yasaklanmış hakların geri verilmesi koşullarını düzenlemektedir. 
Yasaklanmış hakların geri verilmesi ceza mahkûmiyetinden doğan süresiz (müebbet) yasaklılık 

ve ehliyetsizliklerin ortadan kaldırılmasını sağlayan ve bu suretle sözü geçen yasak ve ehliyetsiz
liklerden kurtulmak isteyen kimseyi dürüst bir şekilde yaşamaya teşvik eden bir kurumdur. 

Yasaklanmış hakların geri verilmesi yolu ile ortadan kaldırılmasına olanak bulunan ehliyetsiz
lik ve yasaklar, süresiz olanlardır; zira geçici olanlar ya infaz edilmek ya da zamanaşımı süreleri 
geçmek suretiyle esasen ve kendiliğinden sona erip, bunları ortadan kaldırmak bakımından ayrıca 
bir karar verilmesine gerek bulunmamaktadır. Maddede kullanılan "kamu hizmetlerinden müebbet 
yasaklanma"nın belirli bir suç karşılığı olarak kanunda yazılı bir ceza sıfatıyla hükmolunması veya 
diğer bir cezanın yasal neticesi olarak doğmuş bulunması, yasak hakların geri verilmesi bakımın
dan farklıdır. Yine maddede geçen "diğer müebbet ehliyetsizlikler" ise, mahkûmiyetten doğmuş ol
mak kaydıyla, kişinin ehliyetini her ne suretle olursa olsun kısıtlayan müeyyide ve tedbirleri belir
tir. Böylece, bu ehliyetsizliklerin Türk Ceza Kanununda yer alması şart olmayıp, mahkûmiyet hük
münün başka kanunlar gereğince ve hatta ceza hukukunun dışında kalan alanlarda meydana getir
diği kısıtlılıklardan da meydana gelmesi olanaklıdır. Keza mahkûmiyet dolayısıyla belirli bir mes
leğe giremeyen örneğin Avukatlık Kanunu gereğince avukat olamayan kimse, yasaklanmış hakların 
geri verilmesinden sonra, bu ehliyeti de kazanmış olur. 

Maddenin ikinci fıkrasında yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin koşullara yer verilmiştir. 
Yasaklanmış hakların geri verilmesi için koşullar gerçekleştiğinde, mahkûm için sözü geçen 

geri verilmeyi isteme hususunda sübjektif bir hak doğar. Bu hakkın sahibi, daha önce kesinleşmiş 
bir hükümle mahkûm olan ve bu mahkûmiyetten doğmuş bir takım ehliyetsizliklerin etkisi altında 
bulunan kimsedir. Yasaklanmış hakların geri verilmesi için iki koşulun birarada bulunması gerekir. 
Bunlardan ilki, iyi hâl koşuludur. İkinci ise, isteme ilişkin koşuldur. İyi hâl koşulunun oluşabilmesi 
için, failin sadece iyi hâl göstermesi yeterli olmayıp, bu iyi hâlin daha önce işlenen suçtan dolayı 
gerçek bir pişmanlığı da ifade etmesi gerekir. Böylece, mahkûmiyet tarihinden istem tarihine kadar 
geçen süre içinde mahkûmun sürdürdüğü iyi hâlin, onun pişmanlığını göstermesi, bu süre içinde 
mahkûmun pişmanlığını gösterecek olumlu fiil ve hareketlerde bulunmuş olması gerekir. İsteme 
ilişkin koşul ise, aslî cezanın ortadan kalkması ve belirli bir sürenin geçmesidir. Asıl cezadan amaç, 
kamu hizmetlerinden yasaklık ve benzeri ehliyetsizlikten başka bütün cezalardır. Bu itibarla hür
riyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte para cezasına hükmedilmesi hâlinde, sadece bunlardan birinin 
infazla veya diğer bir şekilde ortadan kalkması yeterli olmayıp, her ikisinin de tamamıyla infaz edil
miş olması gerekir. Aslî cezanın, infaz ile veya infaz ilişkisini düşüren nedenlerden biri ile ortadan 
kalkması arasında fark yoktur. Madde ile ayrıca, mahkûmun iyi hâli hakkında yeterli bilgi edinil
mesine elverişli olacak bir sürenin geçmesi koşulu öngörülmüştür. Bu sürenin saptanması bakımın
dan, kamu hizmetlerinden müebbet yasaklığın veya diğer ehliyetsizliğin aslî bir cezaya bağlı olup 
olmadığı arasında bir ayırım yapılmıştır. 
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Süreler asıl cezanın çekildiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ve 
zamanaşımı ile düştüğü tarihten itibaren beş yıldır. 

Müstakilen hükmolunan yoksunluk ve ehliyetsizlikler için süre ise hükmün kesinleştiği tarih
ten itibaren beş yıldır. 

Madde 372. - Hükümlünün yasaklanmış haklarının geri verilmesini isteyebilmesi için belirli 
bir deneme süresini, pişmanlık duyduğunu gösterecek surette iyi hâlle geçirmiş olması ve bunu 
kanıtlaması gerekir. 

Bu husustaki bilgi, belge ve her türlü delile en kısa yoldan ve doğru olarak ulaşabilme 
olanağını sağladığından, isteği inceleyip karara bağlamakla hükümlünün yerleşim yerindeki ağır 
ceza işlerini gören mahkemenin görevlendirmesi uygun görülmüştür. Ayrıca, hükümlü ve toplum 
yararına olan bu kurumun iyi suretle ve kolaylıkla işlemesi de öngörülmüştür. 

Madde gereğince hükümlü, yasaklanmış haklarının geri verilmesini yerleşim yerindeki ağır 
ceza işleri gören mahkemeye bir dilekçe vermek suretiyle isteyebilecektir. Ancak hüküm bölge ad
liye mahkemesince verilmiş ise, görevli ve yetkili mahkeme o hükmü veren bölge adliye mah
kemesi olacağından, dilekçe de belirtilen bölge adliye mahkemesine verilecektir. 

Madde 373. - Maddeye göre, hükümlünün dilekçesinde yasaklanmış hakların geri verilmesini 
istediğini tereddüde yer bırakmayacak açıklıkla belirtmesi, dilekçeye ekleyeceği mahkûmiyeti gös
teren karar örneğinin onaylı bulunması, kesinleşme tarihini göstermesi ve gerekçeli kararın 
tamamından oluşması gerekir. 

Ayrıca cezanın infaz edildiğini veya yasal nedenlerle düştüğünü ve tarihlerini belirten belgeler
le yargılama giderlerinin ve hükmolunmuşsa kişisel hakkın ödendiğini (veya ibra edildiğini) ve iş
lemiş olduğu suçtan pişmanlık duyduğunu gösterecek biçimde iyi hâili olduğuna dair belgeleri de 
dilekçeye eklemesi gerekir. 

Cezanın infaz tarihi, hürriyeti bağlayıcı cezanın hak ederek salıverilme (bihakkın tahliye) ve 
para cezasının tamamının, taksitlendirilmişse son taksidin ödendiği tarihtir. 

İyi hâl belgeleri, resmî veya özel kurumlardan alınan, hükümlünün deneme süresi içindeki 
tutum ve davranışlarına ilişkin bilgi ve saptamaları bildiren yazılardır. 

Madde 374. - Maddeye göre, verilecek dilekçe üzerine ağır ceza mahkemesince üyelerinden 
birisi bunu incelemekle görevlendirilecektir. 

Görevlendirilen üye dilekçe ve eklerini inceler, deneme sürelerinin geçip geçmediğini hesap
lar, hükümlüye ait adlî sicil kayıtlarını getirtir. Gerekli gördüğü tüm bilgileri toplar. Özellikle piş
manlığa ve iyi hâlliliğe ve daha önce aynı konuda bir başvuru ve karar bulunup bulunmadığına iliş
kin hususları araştırır. Görevlendirilen üye, hükümlünün mahkûmiyetine esas oluşturan dosyayı 
getirtebilir; tamamlanan evrakı Cumhuriyet savcılığına yollar. 

Mahkeme Cumhuriyet savcısının gerekçeli yazılı görüşü üzerine evrakı inceler. Görevlen
dirilen üyenin araştırmalarını yeterli görmezse eksiklerin tamamlanması için soruşturmanın geniş
letilmesi yönüne gider. Bu konuda aynı veya başka bir üyeyi görevlendirebilir. Araştırmaları yeter
li görürse duruşma yapmaksızın kararını verir. Kararlara karşı ağır ceza mahkemesinden verilmiş 
ise istinaf yolu, bölge adliye mahkemesinden verilmiş ise temyiz yolu açıktır. 

Mahkemenin kendisine yapılan başvurudan ve kararından mahkûmiyet hükmünü vermiş olan 
mahkemeyi bilgilendirmesinde hatta kararından bir örneği yollamasında yarar vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 141 — 

Madde 375. - Yasaklanmış hakların geri verilmesi istemi, iyi hâlin bulunmadığı gerekçesiyle 
reddedilmişse, yeni bir deneme süresi geçmeden yasaklanmış hakların geri verilmesi istemi tekrar
lanamaz. İstem, şekil noksanından, örneğin dilekçeye eklenmesi gereken bazı belgelerin bulun
maması nedeniyle reddedilmişse, yeni bir sürenin geçmesi beklenmez; şekil noksanı tamamlanarak, 
istem yenilenebilir. Deneme süresinin dolmamış olması dolayısıyla verilen ret karan, şekil nok
sanından doğmuş sayılmalı ve tamam olmayan süre doldurulunca istemin yenilenmesine cevaz 
verilmelidir. 

İsteğin kabulüne ilişkin karar, kesinleşmesi ile birlikte kendiliğinden sonuçlannı doğurur. Bu 
kararın bir örneği, 22/11/1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanununun 4 üncü maddesi gereğin
ce Adlî Sicil Genel Müdürlüğüne yollanır. 

Madde 376. - İsteğin kabulüne ilişkin karar kesinleştiğinde yasaklanmış haklan hükümlüye 
geri verilmiş olur, Hükümlü bunun herkesçe öğrenilmesini isterse, masrafını ödemek koşuluyla 
karar Resmî Gazete ile ilân olunur. 

Madde 377. - Bu Bölümde yargılama giderlerinin neleri kapsayacağı, kimin tarafından belir
leneceği, kime ve nasıl yükletileceği hususlan düzenlenmiş, maddede uygulamada tereddüde yer 
bırakmayacak şekilde tanımlanmıştır. 

Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, kamu davasının gerektirdiği yargılamanın yürütülmesi 
amacıyla Devlet Hazinesi ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderlerini oluşturur. Avukat
lara, bilirkişi ve tanıklara verilen gündelik, yolluk ve ücretlerle keşif, muayene, tahlil ve posta gider
leri yanında harçlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre taraflara ödenmesi gereken avukatlık 
ücretleri de yargılama giderlerine dahildir. 

Yargılama giderlerinin ve taraflardan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktannı hâkim 
veya mahkeme başkanı belirler. Bunlann hüküm, karar ve ceza kararnamelerinde ayrıntılan ve 
dayanaklan ile gösterilmesi, kimlere yükletildiğinin de belirtilmesi gereklidir. 

Kesinleşen hüküm, karar ve ceza kararnamelerinde yazılı yargılama giderlerinden Devlete ait 
olanlar Harçlar Kanunu, kişisel haklara ilişkin olanlar ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İf
lâs Kanunu hükümlerine göre yerine getirilirler. 

Maddenin son fıkrasında yargılama giderinin istisnasına yer verilmiş, Avrupa İnsan Haklan 
Sözleşmesi'nin 6/3-e maddesi ile Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 20/11/1995 günlü 11619/12124 sayılı 
(YKD.96/2-304) ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/3/1996 günlü 2/33 sayılı (YKD. 96/4-621) 
kararları da değerlendirilerek, Türkçe bilmeyen ya da sağır veya dilsiz olan şüpheli veya sanık için 
görevlendirilen tercümanın giderlerinin yargılama giderleri sayılmayacağı, bu giderlerin Devlet 
Hazinesince karşılanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 378. - Yargılama giderinin haksız çıkan tarafından ödenmesi ilkesi ışığında sanığa yük-
letilmesi, ceza yargılamasının mahkûmiyet veya buna eş bir hükümle sonuçlanmış olmasına bağlıdır. 

Sanığın ceza veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi, hükmün geri bırakılması, cezanın veya 
davanın ertelenmesine karar verilmesi hâllerinde 377 nci maddenin son fıkrasında açıklanan ter
cüman giderleri aynk olmak üzere tüm yargılama giderleri hükümlüye yükletilir. Ancak kamu 
davasının gerekli kılmadığı veya yanlışlıkla yapılan işlemlerin giderlerinden hükümlünün sorumlu 
tutulmaması gerekir. 
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Öte yandan, yargılama evrelerinde yapılan ve ödemelere neden olan araştırma ve işlemler sanık 
lehine sonuçlar ortaya çıkarmış, hâkim bu giderlerin sanığa yükletilmesinin hak ve adalete uygun ol
mayacağı kanısına ulaşmış ise kısmen veya tümüyle Devlet Hazinesine yükletilmesine karar verebilir. 

Sanığın savunmalarının doğruluğunu desteklemesi, eylemin niteliğinde daha az cezayı gerek
tiren değişikliği veya yasal hafifletici nedenlerin belirlenmesini sağlaması, araştırma ve işlemlerin 
lehe sonuç ortaya çıkarmasına örnek olarak gösterilebilir. 

Tüm bunların sonucunda sanığa verilen ceza ile yapılan gider arasında aleyhe aşırı ve adalet 
duygusuna aykırı ölçüsüzlük doğabilir. İşte hâkim bu durumları objektif ölçülerle ve gerekçesini de 
göstererek takdir hakkını, yargılama giderlerinin bir kısmı veya tamamını Devlet Hazinesine yük
lemek biçiminde kullanabilecektir. 

Hüküm kesinleşmeden yerine getirilmesi olanağı bulunmadığından, kesinleşmeden önce 
hükümlünün ölmesi durumunda mirasçıları yargılama giderlerini ödemekle yükümlü tutulmazlar. 

Tasarı, maddenin son fıkrasıyla, dava sırasında içtenlikle, maddî gerçeğe uygun olarak suçunu 
itiraf eden veya ikrarda bulunan, böylece adaletin gerçekleşmesine hizmet ve yardımda bulunan 
sanığın yargılama giderinden bağışık tutulmasını, ona yargılama gideri yükletilmemesini uygun 
görmüştür. 

Madde 379. - Yargılama giderlerinin ödenmesi mahkûmiyet koşuluna bağlı olduğundan, hak
kında birden çok suçtan dava açılan sanık bunların bir bölümünden mahkûm olmuş, diğerlerinden 
beraat etmiş ise, beraat ettiği suçlar nedeniyle yapılmış yargılama giderleri kendisine yükletilmez. 

Tasarıda, 1412 sayılı Kanunda yer alan yanlış anlama ve hatalı uygulamalara neden olan "müş
terek fail olmak üzere" sözcükleri yerine "iştirak nedeniyle" sözcükleri kullanılmış, aynı suçtan 
dolayı iştirak nedeniyle (aslî veya fer'î fail olarak) yargılanıp hükümlendirilenlerin yargılama gider
lerinden müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmiştir. 

Ancak bu hüküm şeriklerin tutuklanmalarından ve cezalarının infazından doğan giderler 
konusunda uygulanmaz; bireysel sorumlulukları esastır. 

Madde 380. - Yargılama giderlerinin ödenmesini mahkûmiyet koşuluna bağlayan ilkenin doğal 
sonucu olarak hakkında kamu davası açılan kimsenin beraat etmesi, ceza veya güvenlik tedbiriyle 
hükümlendirilmemiş olması durumunda giderler Devlet Hazinesine aittir. 

Beraat edenin yargılama evrelerinde davanın gerekli kıldığı zorunlu ödemeleri de Devlet 
Hazinesince üstlenilir. 

Kural bu olmakla birlikte, hakkında kamu davası açılmış olan kişi savsama ve kusuruyla bilir
kişi veya tanıkların dinleneceği veya yüzleştirme yapılacak duruşmaya katılmaması ve bu işlem
lerin yenilenmesinin gerekmesi, kendisini suçlama gibi nedenlerden kaynaklanan giderlerden 
sorumludur. 

Madde 381. - Karşılıklı hakaret hâlinde mahkeme, gerektiğinde iki taraf veya hangi tarafın 
neden olduğunu göz önüne alarak yalnız biri hakkındaki cezayı kaldırabilecektir. Bu durumda yar
gılama giderinin bunlardan birine veya her ikisine yüklenmesine de karar verilmesi gereklidir. 

Madde 382. - Suç uydurma veya iftira suretiyle veya iyice araştırmadan, ağır bir savsama ve 
kusurla gerçeğe aykırı ihbarda bulunan kimse, adliye dışında olsa bile, soruşturmanın yapılmasına 
neden olmuşsa, bu soruşturmadan dolayı Devlet Hazinesi ile sanık tarafından yapılan zorunlu gider
leri ödemeye mahkûm edilebilir. 
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Bu karar, soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasına gerek görülmediğinde Cum
huriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kamu davası açılmış ve durum kovuş
turma evresinde anlaşılmış ise davaya bakan mahkemece verilir. 

İhbarda bulunan kimsenin her iki hâlde de dinlenilmesi zorunludur. Karara karşı şüpheli veya 
sanık, ihbar eden kimse, Cumhuriyet savcısı acele itiraz yoluna başvurabilirler. 

Madde 383. - Kanun yollarından birine başvuran, bu başvurunun geri alınması veya isteminin 
reddi hâlinde giderleri öder; kanun yollarına Cumhuriyet savcısı başvurmuşsa, sanığın ödemek 
zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükletilir. 

Gerçekleşen giderler: 
1. Katılan veya onun adına avukatınca kanun yoluna başvurulmuş olup da başvuru geri alın

mış veya istem reddedilmişse katılana, kabul edilmişse sanığa yükletilir. 
2. Sanık veya onun adına avukatının başvurması geri alınmış veya istem reddedilmişse sanığa, 

sanığın yasal temsilcisinin veya eşinin başvuruyu geri almaları veya başvurularının reddi hâlinde 
kendilerine, gerek sanık ve avukatının gerek yasal temsilcisi veya eşinin istemleri kabul edilmişse 
Devlet Hazine yükletilir. 

3. Cumhuriyet savcısı kanun yoluna başvurusunu geri almış veya sanık lehine başvurusu ret 
veya kabul, sanık aleyhine başvurusu reddedilmişse Devlet Hazinesine, sanık aleyhine başvurusu 
kabul edilmişse sanığa yükletilir. 

4. Kanun yoluna başvuranın isteminin bir bölümü kabul olunmuşsa mahkeme kabul ve red-
dolunan bölümlerin önemini de gözeterek gideri taraflar arasında bölüştürebileceği gibi, bir tarafı 
gideri ödemekten bağışık da tutabilir. 

5. Hükümlü veya avukatının lehe yargılamanın yenilenmesi istemi, kabule değer olmaması 
veya esassız olması nedenleriyle reddolunmuş veya önceki hükmün onaylanmasına karar verilmiş
se giderler hükümlüye, ölen hükümlü için eşi, üstsoyu altsoyu veya kardeşlerinin başvurulan red-
dolunmuşsa kendilerine, kabulü ile beraate karar verilmişse Devlet Hazinesine yükletilir. 

6. Aleyhe yargılamanın yenilenmesinin kabulü ile mahkûmiyete karar verildiğinde sanığa, red
di durumunda ise Devlet Hazinesine yükletilir. 

Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulü ile sonuçta daha az cezaya hükmolunmuşsa mah
kemece giderler bölüştürülür. 

Eski hâle getirme isteminden kaynaklanan giderler kural olarak istemde bulunana yükletilir. 
Ancak buna, karşı tarafın esasa dayanmayan karşı koyması neden olmuşsa istemde bulunana değil 
karşı tarafa ödettirilir. 

Madde 384. - Madde, adlî tatilde, ceza işlerini gören makam ve memurların görevleri ile iliş
kilerini ve ceza işlerinde bütünü ile tatil konusunu düzenlemektedir: 

Bir kere Temmuzun yirmisinden Eylülün beşine kadar, söz konusu merciler tatil yapacaklardır. 
Ancak, soruşturmalar ile tutuklu işlere ait kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil 
süresi içinde de sürdürülmesi veya bu işlere başlanılması zorunlu olduğundan bunların tatil süresin
ce nasıl ve hangi merciler tarafından yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
belirlenecektir. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda da yalnız tutuklu ve hüküm
lülere ilişkin ve Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanununa göre görülmüş işler incelenecektir. 
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Tatil süresince yargılamaya ilişkin süreler işlemeyecektir; ayrıca tatilin bittiği günden itibaren 
bu süreler üç gün uzatılmış sayılacaktır. 

Madde 385. - Tasarı, değişik konularda kavramları bu günün duru Türkçesine uygun ve herkes 
tarafından anlaşılabilecek sözcüklerle belirlemiştir. Tasanda geçen terim ve deyimler hâlen yürür
lükteki kanunların içerdiklerinin yerini almış bulunmaktadır. 

Madde 386. - Ceza muhakemeleri sistemimizde evvelce var olan "ilk tahkikaf'a ilişkin yol-
lamalann, Tasannın soruşturma evresine yapılmış sayılacağı bu maddede belirtilmiştir. Tasarının 
173 üncü ve izleyen maddelerindeki hükümler soruşturmayı yapanlarca uygulanacaktır. 

Madde 387. - Maddede, yürürlükten kaldırılan kanunlar ile kanun hükümleri gösterilmektedir. 
Madde 388. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 389. - Yürütme maddesidir. 
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T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.12.2002 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/196-279/5965 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Abdullah Gül 

Başbakan 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 22.6.1999 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKG/196-342/2695 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

1/839 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 2.11.1998 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG.0.11/101-611/6109 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.10.1998 tarihinde kararlaştırılan "Ceza 

Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 
Soruşturma veya kovuşturmada gerçeğin ortaya çıkarılması, kullanılan yöntemlerin insan hak

larına uygun olması ve bu hakların etkili bir şekilde korunması amacıyla 4.4.1929 tarihli ve 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda bazı değişiklikler yapılması zorunluğu duyulmuştur. 

1. Tanıklık, külfetli ve bazen riskli bir kamu görevi olmasına rağmen; Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda tanıkların korunmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Mevzuatımızda 
sadece 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinde terör suç
ları ile ilgili tanıklar için koruma tedbirleri öngörülmüştür. 

Hazırlanan Tasarı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa tanıkların korunmasına yönelik 
hükümler getiren 63/a maddesi eklenmiş; ayrıca aynı Kanunun 64 üncü maddesinde tanıklara tanık
lık yapmaları nedeniyle kaybettikleri zamanla orantılı bir tazminat ödenmesi, yol, iaşe ve ikamet 
giderlerinin karşılanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

2. Bedenî muayene ve müdahaleler ile moleküler genetik incelemeler, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen altı madde ile düzenlenmektedir. 

Kanunun 66 ncı maddesinin son fıkrasında "Hazırlık soruşturmasında muayeneleri icap eden 
kimselerin muayeneleri Cumhuriyet savcılarının talebi ile yapılır" hükmü yer almakla birlikte, 
muayenenin kapsamı ve şartları belirtilmemiştir. 

Anayasamızın 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, "Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere 
tâbi tutulamaz". 

Hazırlanan Tasarı ile şüpheli veya sanığın veya olayla ilgili diğer kişilerin bedenî muayenesi, 
vücutlarından biyolojik örnek alınması veya diğer bedenî müdahaleler yapılması konularında 
Anayasal çerçeve içinde belirleyici ve sınırlayıcı hükümler getirilmektedir. Alman Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 8 la-81f paragraflarına paralel olarak, bedenî muayene ve bedenî 
müdahale tedbirlerine belirli şartlarda başvurulması ve bu konuda karar almaya kural olarak 
hâkimin, muayene sonucunun gecikme sebebiyle tehlikeye düşmesi halinde ise Cumhuriyet sav
cısının yetkili olması öngörülmektedir. 

Tasarı ile ayrıca şüpheli veya sanığın fotoğraf ve parmak izlerinin alınması ve diğer tespitlerin 
yapılması, şüpheli veya sanıktan başka kişilerin muayene edilmesi veya vücutlarından biyolojik ör
nek alınması, kadının muayenesi ve moleküler genetik incelemeler yapılması konuları ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmek suretiyle hukukumuzda önemli bir boşluk doldurulmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. - Bu madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 63 üncü maddesinden sonra 

gelmek üzere eklenen 63/a maddesi ile tanığı korumak için alınacak tedbirler gösterilmiştir. Bu ted
birlerin alınabilmesi için tanığın kimliğinin, konutunun veya ikametgâhının bilinmesinin kendisi 
veya başkaları için ciddi bir tehlike oluşturması gerekmektedir. 

Bu durumda hâkim kararıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinde gös
terilen koruma tedbirleri uygulanabilecektir. Bu tedbire ceza yargılamasında önemli bir yer tutan 
tanık beyanı delilinin daha kolay ve güvenli bir şekilde elde edilmesi amacıyla başvurulacaktır. Ger
çeğin ortaya çıkmasına beyanı ile katkıda bulunan tanığın Devletçe korunması, hem Anayasa, hem 
evrensel insan haklan normlarının gereğidir. 
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Madde 2. - Tanıklık kamu görevi olmakla birlikte; bu görevin tanıklık edeceklere zarar ver
memesi için, kendilerine kaybettikleri zamanla orantılı bir tazminat ödenmesi, ayrıca yol, iaşe ve 
ikamet giderlerinin karşılanması gerekir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 64 üncü maddesi, 
bunu sağlamak amacıyla değiştirilmektedir. 

Yeni düzenlemede tazminatın her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanacak tarifeye göre hesap
lanacağı, ayrıca tazminat ile yol, iaşe ve ikamet giderlerinin duruşmadan hemen sonra ödeneceği 
açıkça ifade edilmiştir. 

Madde 3. - Bu madde ile vücut muayeneleri, bedenî müdahaleler ve moleküler genetik in
celemelerle ilgili olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa altı madde eklenmektedir. Bu tür 
muayene veya müdahaleler, sadece iddia açısından değil, savunma bakımından da son derece önem
lidir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda şüpheli veya sanığın vücut muayenesi konusunda ay
rıntılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanunun 66 ncı maddesinin son fıkrası hükmü, ceza 
yargılamasının amacı olan maddî gerçeğin ortaya çıkarılması için sanık ve insan hakları açısından 
yeterli olmadığından, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Tasarı ile getirilen hükümler, 
sırasıyla şu gerekçelere dayanmaktadır: 

a) 78/a maddesi olarak önerilen düzenlemeye göre, şüpheli veya sanığın vücudu, soruşturma 
veya kovuşturma için önem taşıyan vakıaların tespiti amacıyla muayene edilebilecek veya vücudun
dan biyolojik örnek alınabilecek; tıp sanatının kurallarına göre bir hekim eliyle diğer bedenî 
müdahaleler yapılabilecektir. 

Bu tür muayene ve müdahaleler, kural olarak, ilgilinin rızasıyla yapılmakla birlikte, şüpheli 
veya sanığın sağlığı açısından sakınca bulunmadığı takdirde kendisinin rızası olmaksızın da gerçek
leştirilebilecektir. Şüpheli veya sanığın muayene edilmesi, vücudundan biyolojik örnek alınması 
veya diğer bedenî müdahalelerde bulunulması, kural olarak hâkim kararıyla olacak; ancak gecik
mesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı da bu kararı verebilecektir. 

Ayrıca şüpheli veya sanıktan alınan biyolojik örnekler, kişilik haklarının korunması amacıyla, 
devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalar dışında kullanılamayacak ve bunlara duyulan ih
tiyaç ortadan kalktığında hemen imha edilecektir. 

b) 78/b maddesi, şüpheli veya sanığın fotoğraf ve parmak izlerinin alınması ve diğer tespitlerin 
yapılmasına ilişkin düzenlemeyi içermektedir. Ceza yargılamasında maddî gerçeğin ortaya çıkarıl
ması açısından sanığın parmak izlerinin ve fotoğraflarının alınmasının ve diğer tespitlerin yapıl
masının önemi büyüktür. 

Önerilen düzenlemeye göre, soruşturma veya kovuşturmanın yürütülmesi için zorunluluk 
duyulan ölçüde, kendisinin rızası olmasa da şüpheli veya sanığın fotoğraf ve parmak izleri 
alınabilecek; üzerinde ölçme ve benzeri işlemler yapılabilecektir. 

c) 78/c maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa şüpheli veya sanıktan başka kişilerin 
bedenî muayenesi veya vücutlarından biyolojik örnek alınması ile ilgili yeni bir düzenleme eklen
mektedir. 

Ceza yargılamasında amaç, maddî gerçeğin ortaya çıkarılması olduğu için, bu amacı gerçek
leştirmek bakımından bazı hallerde şüpheli veya sanık dışındaki kişilerin de vücudunun 
muayenesine gerek duyulabilir. Örneğin mağdur üzerinde yapılacak olan böyle bir muayeneden çok 
önemli sonuçlar alınabilir. 
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Maddenin birinci fıkrasında gerçeğin ortaya çıkarılması açısından şüpheli veya sanıktan başka 
kişilerin vücutlarında bir suçun iz veya sonucunun tespiti için zorunlu olduğu takdirde 
muayenelerinin yapılmasına imkân sağlanmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre şüpheli veya sanıktan başka kişiler, sağlıkları açısından sakın
ca bulunmaması ve gerçeğin ortaya çıkarılması açısından kaçınılmaz nitelikte olması durumunda 
nesebin tespiti için muayene edilebilecek veya vücutlarından biyolojik örnek alınabilecektir. 

Üçüncü fıkraya göre bu işlemler, sadece hekim tarafından veya hekim gözetiminde 
yapılabilecektir. 

Dördüncü fıkraya göre, tanıklıktan çekinme sebeplerinin varlığı halinde muayene veya 
biyolojik örnek alınması reddedilebilecektir. Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
sebebiyle tanıklıktan çekinmenin önemini anlayamayacak olanlar hakkında bu kararı kanunî tem
silcileri verebilecektir. Kanunî temsilcinin sanık olması veya başka sebeplerle zamanında karar 
veremeyecek durumda bulunması, buna karşılık delillerin muhafazası için derhal muayene yapıl
ması veya biyolojik örnek alınmasının zorunlu olması hallerinde ise bu işlemler, ancak hâkimin 
kararıyla yapılabilecektir. 

Maddenin diğer fıkralarında bu işlemlerin ilgilinin katlanamayacağı nitelikte olması halinde 
yapılamayacağı, muayene veya biyolojik örnek alınmasına ancak hâkim veya Cumhuriyet sav
cısının karar verebileceği belirtilmiş; ilgilinin muayene ve biyolojik örnek vermekten kaçınması 
halinde uygulanacak yaptırımlar gösterilmiştir. 

d) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenmesi önerilen 78/d maddesi, kadının bedenî 
muayenesine ilişkin olup, toplumun ahlâk anlayışına uygun bir düzenleme getirilmiştir. 

e) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenmesi önerilen 78/e maddesi ile moleküler 
genetik inceleme esasları belirlenmiştir. Çoğu kez nesep veya ele geçirilen materyalin sanığa veya 
mağdura ait olup olmadığı konusunda duyulan kuşkular, moleküler genetik inceleme yapılmaksızın 
giderilememektedir. O nedenle bu maddede moleküler genetik incelemenin esasları ve sınırları 
düzenlenmiştir. 

f) 78/f maddesi uyarınca moleküler genetik incelemeye sadece hâkim karar verebilecek, yazılı 
kararda incelemeyi yapacak bilirkişi de gösterilecektir. Maddede bilirkişi olarak görevlendirilecek 
kişilerin nitelikleri, yasak genetik incelemelerin yapılmaması ve elde edilecek bilgilerin dışarıya 
sızmaması için alınması gerekli tedbirlerde ilgili hükümler konulmuştur. 

g) 78/a-78/f maddelerinde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili usul ve esasların Adalet 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 4. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesinin son fıkrasında öngörülen 
muayeneler, Tasarı ile önerilen maddelerde ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği için söz konusu fık
ranın Kanunda muhafazasına gerek kalmamıştır. 

Geçici Madde 1.-3 üncü madde ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 78/g mad
desinde öngörülen yönetmeliğin bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yürür
lüğe konacağı belirtilmektedir. 

Madde 5. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. - Yürütme maddesidir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA 
KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 63 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"Tanığın korunması 
MADDE 63/a - Tanığın kimliğinin veya konutunun yahut ikametgâhının bilinmesi, kendisi veya 

başkaları için ciddî bir tehlike ihtimalini ortaya çıkardığı takdirde hâkim, talepte bulunan tanık hak
kında söz konusu tehlike süresince uygulanmak üzere, 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanununun 20 nci maddesinde öngörülen koruma tedbirlerinin alınmasına karar verebilir." 

MADDE 2. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Tanığa ödenecek tazminat ve giderler 
Madde 64. - Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından çağrılan her tanığa, Adalet Bakanlığın

ca her yıl hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zamanla orantılı bir tazminat ödenir. Çağrılan tanık, 
hazır bulunmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa; belgelendireceği yol giderleri ile tanıklığa 
çağrıldığı yerdeki iaşe ve ikamet giderleri de karşılanır. 

Tazminat ve giderler, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla açılacak tertipten, duruşmadan 
hemen sonra ödenir." 

MADDE 3. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 78 inci maddesinden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"Bedenî muayene ve müdahaleler 
MADDE 78/a- Şüpheli veya sanığın vücudu, soruşturma veya kovuşturma için önem taşıyan 

vakıaların tespiti amacıyla muayene edilebilir. Bu amaçla şüpheli veya sanığın vücudundan kan, 
saç, kıl, tükürük, tırnak ve benzeri biyolojik örnekler alınabilir veya bir hekim tarafından tıp 
sanatının inceleme kurallarına göre gerçekleştirilecek diğer bedenî müdahaleler yapılabilir. Şüpheli 
veya sanığın sağlığı açısından sakınca bulunmadığı takdirde bu müdahaleler, kendisinin rızası ol
masa da gerçekleştirilebilir. 

Muayene veya müdahaleye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı 
karar verir. 

Şüpheli veya sanıktan alınan biyolojik örnekler, yalnız bunların alınmasını gerektiren veya 
devam etmekte olan başka bir soruşturma veya kovuşturmada kullanılabilir. Bu örnekler, kullanıl
malarına gerek kalmadığı zaman derhal imha edilir." 

"Fotoğraf, parmak izleri ve diğer tespitler 
MADDE 78/b- Soruşturma veya kovuşturmanın yürütülmesi için zorunlu olduğu ölçüde, ken

disinin rızası olmasa da şüpheli veya sanığın fotoğraf ve parmak izleri alınabilir; üzerinde ölçme ve 
benzeri işlemler yapılabilir." 

"Şüpheli veya sanık dışındaki kişilerin muayenesi 
MADDE 78/c- Şüpheli veya sanık dışındaki kişiler, soruşturma veya kovuşturmada gerçeğin 

ortaya çıkarılması bakımından vücutlarında bir suçun iz veya sonucunun bulunup bulunmadığının 
tespiti için zorunlu olduğu ölçüde muayeneye tâbi tutulabilirler veya vücutlarından biyolojik örnek 
alınabilir. 
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Şüpheli veya sanık dışındaki kişiler, sağlıkları açısından sakınca bulunmadığı ve soruşturma 
veya kovuşturmada gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından kaçınılmaz olduğu takdirde nesebin 
tespiti için muayene edilebilirler veya vücutlarından biyolojik örnek alınabilir. 

Muayene veya biyolojik örnek alma, sadece hekim tarafından veya hekim gözetiminde 
gerçekleştirilebilir. 

Muayene veya biyolojik örnek verilmesinden tanıklıktan çekinme sebepleri ile kaçınılabilir. 
Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle tanıklıktan çekinmenin önemini yeterince 
kavrayamayacak olanlar bakımından kanunî temsilcileri karar verir. Kanunî temsilcinin sanık 
olması veya başka sebeplerden dolayı zamanında karar veremeyecek durumda bulunması ve 
delillerin emniyet altına alınması bakımından derhal muayene yapılması veya biyolojik örnek 
alınmasının zorunlu görülmesi hallerinde bu işlemler, ancak hâkimin kararıyla gerçekleştirilebilir. 
Bu karara itiraz edilemez. Şu kadar ki, bu şekilde elde edilen deliller, soruşturma veya 
kovuşturmanın sonraki safhalarında ancak sanık olmayan kanunî temsilcinin izni ile kullanılabilir. 

Birinci ve ikinci fıkralardaki işlemlerin yapılması, bütün şartların değerlendirilmesi halinde 
ilgilinin katlanamayacağı nitelikte ise caiz değildir. 

Muayene veya biyolojik örnek alınmasına hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı karar verir. 

İlgilinin muayeneden veya biyolojik örnek vermekten kaçınması halinde 63 üncü maddenin 
birinci fıkrası uygulanır. Masraflara ve para cezasına hükmedilmesine rağmen ilgilinin kaçınmada 
direnmesi halinde aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümlerinin uygulanmasına karar 
verilebilir." 

"Kadının muayenesi 
MADDE 78/d- Bir kadının vücudunun muayenesi utanma duygusunu rencide edecekse, 

muayene ile bir kadın hekim görevlendirilir. Buna imkân bulunamadığı takdirde muayene edilecek 
kadının isteği üzerine, bir yakınının veya başka bir kadının muayene sırasında hazır bulunmasına 
müsaade edilir." 

"Moleküler genetik incelemeler 
MADDE 78/e- 78/a maddesinin birinci fıkrası ile 78/c maddesinde öngörülen işlemlerle elde 

edilen materyal üzerinde, nesebin veya bulunan delil materyalinin şüpheli veya sanığa veya 
mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde, moleküler genetik incelemeler 
yapılabilir. Bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan, emniyet altına alınan veya müsadere 
edilen diğer delil materyali üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi ile 78/a 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, bu halde de uygulanır." 

"Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 
MADDE 78/f- 78/e maddesine göre moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim 

karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. 
78/e maddesine göre yapılacak incelemeler için resmen tayin edilen veya bilirkişilikle yükümlü 

olan yahut soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın 
soruşturma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı 
bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve 
teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve 
yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek materyal, 
bilirkişiye ilgilinin adı, adresi, doğum günü ve ayı bildirilmeksizin verilir." 
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Yönetmelik 
MADDE 78/g. - 78/a-78/f maddelerinde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili usul ve esas

lar, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." 
MADDE 4. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 66 ncı maddesinin son fıkrası yürürlük

ten kaldırılmıştır. 
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 

eklenen 78/g maddesinde öngörülen Yönetmelik, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içinde yürürlüğe konulur. 

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. H. S. Türk 

Devlet Bakanı 
M. Gürdere 

Devlet Bakanı 
Dr. I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
B. Kara 

Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 
Devlet Bakanı 
H. Denizkurdu 
Adalet Bakanı 

Z. Temize! 
Maliye Bakanı 

H. I. Öz s oy 
Sağlık Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

/. Talay 
Kültür Bakanı 

/. Sezgin 
Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd 

Y Seçkiner 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Yıldırım 
Devlet Bakanı 
H. Uluğbay 

Devlet Bakanı V. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
C. Kavak 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
K. Aktaş 

İçişleri Bakanı 
H. Uluğbay 

Millî Eğitim Bakanı 
A. A. Denizolgun 
Ulaştırma Bakanı 

Y.Erez 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

/. Gürdal 
Turizm Bakanı 

Dr. î. Aykut 
Çevre Bakanı 

A. Andican 
Devlet Bakanı V. 

/. Saygın 
Devlet Bakanı 
R. Serdaroğlu 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. A. Andican 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

C. Kavak 
Devlet Bakanı V. 

M. Batalh 
Devlet Bakanı 

/. Cem 
Dışişleri Bakanı 

Y. Topçu 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Taşar 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

M. C. Ersümer 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

E. Taranoğlu 
Orman Bakanı 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 1.12.2004 
Esas No : 1/535, 1/292 

Karar No. : 65 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınız tarafından 7.3.2003 tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza havale 
edilmiş olan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı (1/535)" ile 19.12.2002 tarihinde havale 
edilmiş olan "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/292)" Komisyonumuzun 
27.10.2004 tarihli 2 nci birleşiminde görüşülmüş, geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasın
dan sonra maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, ancak tasarıların birleştirilerek maddelerin daha ay
rıntılı bir biçimde incelenerek gerekli düzenlemelerin yapılması için beş kişilik bir alt komisyona 
havale edilmiş, Alt Komisyon, ilgili temsilcilerin de katılmalarıyla yaptığı yoğun çalışmalar sonucu 
hazırladığı raporu ve buna bağlı metni Komisyonumuza sunmuştur. 

Ülkemizin, dönemine göre ilk modern Ceza Muhakemesi Kanunu, 1808 tarihli Fransız Ceza 
Usulü Kanununun bir tercümesi olan 25 Haziran 1879 (5 Recep 1296) tarihli "Usulü Muhakemati 
Cezaiye Kanunu Muvakkatedir. Bu Kanunu yürürlükten kaldıran 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1789 devriminin liberal ve özgürlükçü anlayışını yansıtan ve 
bugünkü anlamda sanık haklarından söz eden 1877 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu esas alınarak meydana getirilmiştir. Kaynak Alman Kanunu, yürürlüğe girdiğinden bu 
yana pek çok değişikliğe uğramıştır. Türkiye, özellikle 1935 yılında totaliter yönetim tarafından 
yapılan ve İkinci Dünya savaşının bitiminden hemen sonra kanundan çıkarılan kapsamlı değişik
liklerin hiçbirine iltifat etmemiştir. 1960'lı yıllardan sonra yapılan değişikliklerin sayısı ve kapsamı, 
insan hak ve hürriyetlerini korumak ve bireyin adil yargılanma hakkını sağlamlaştırmak yönünde 
genişlemiştir. 1990 lı yıllarda Almanya'yı da etkisine alan organize suçlulukla mücadele edebilmek 
amacıyla, Kanuna bazı yeni soruşturma yöntemleri alınmıştır. ABD'de yaşanan 11 Eylül 2002 terör 
saldırıları, Kıt'a Avrupası ülkelerini, ABD ve İngiltere'nin aksine özgürlükçü çizgiden büyük öl
çüde ayırmamıştır. Komisyonumuz, Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısını hazırlarken Kıt'a Av
rupası ülkelerinin çizgisinden ayrılmamıştır. 

1412 sayılı Kanunun yerine yeni bir Ceza Muhakemesi Kanunu yapılması hususunda, bu 
Kanundan önce iki girişimde bulunulmuştur. 1946 yılında hazırlanmaya çalışılan tasarı üzerindeki 
çalışmalara devam edilmemiştir. 1951 yılında başka bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş olmasına rağmen kanunlaşamamıştır. 

1412 sayılı Kanunun, Almanya'daki kadar yoğun bir değişime tâbi tutulmadığı söylense bile, 
yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar 27 kez yapılan değişiklikler sonucu çok sayıda maddesi 
değiştirilmiştir. Bu değişikliklerde, kaynak Kanunun ait olduğu devletin gerçekleştirdiği yenilikler 
ile evrensel ilkelerin gelişen gerekleri izlenememiş, bunun yerine uygulama esas alınarak bazı 
değişiklikler yapılmış; yapılan bu değişiklikler, ilkelerden özveride bulunulmasına yol açmıştır. 

İkinci Dünya Savaşının sona ermesini izleyen yıllarda bütün Avrupa ülkelerinde insan hakları, 
hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesi ile demokratikleşme ilklerinin hayata geçirilmesi amaç 
haline getirilmişti. Bu çabalar çerçevesinde, ceza muhakemesinde de geniş değişikliklerin yapılması 
kaçınılmazdı. Uluslararası alanda gerçekleştirilen ve insan hak ve özgürlüklerine ilişkin bulunan 
çok taraflı sözleşmeler de demokratikleşmeyi teşvik etmekteydi. 
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Komisyonumuz, 21 inci yüzyılın sembolü haline gelen insan haklarını ve temel hak ve özgür
lükler ile Ceza Muhakemesi Hukukunun evrensel ilkelerini çalışmaları sırasında daima göz önünde 
bulundurmuştur. 

Türkiye, insan hak ve hürriyetlerine ilişkin sözleşmeleri imzalayıp onaylamıştır. Bu arada, in
san hakları ihlallerinin yargısal denetimini öngören İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşmeyi (kısaca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini) kabul etmiş ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine bireysel başvuru hakkım tanımıştır. Bu sözleşmelerde, adil yargılanma hakkı ve 
bunun gerekleri olan suçsuzluk karinesi, susma hakkı, silâhların eşitliği ilkeleri ve savunma hakları 
gibi hükümler yer almaktadır. Bu hükümler, bugün artık Türk iç hukukunun doğrudan uyulması 
zorunlu kuralları hâline gelmiştir. 

Ceza Muhakemesi Hukukunun ve bunun ifadesini oluşturan ana kanunun temel amacı, "insan 
hakları ihlallerine yol açmadan gerçeğe ulaşmaktır". Bunun için Kanun, savcının gözetiminde delil
den sanığa gidebilen bir adli kolluk sisteminin oluşturulmasını ve ülkemizde adil yargılama il
kesinin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 

İnsan hakları çağımızın en önemli değerlerinden biridir. Bunların bir bölümü, ulusal yargı 
güvencesine, bir bölümü de uluslararası yargı güvencesine kavuşmuştur. İnsan hak ve özgürlükleri 
alanında önemli olan, bu hak ve özgürlüklerin kuramsal alandan çıkıp, uygulama alanına girmesi, 
etkili bir güvence sistemine kavuşturulmasıdır. İnsan haklarının korunması ve güvence altına alın
ması, İkinci Dünya Savaşına kadar, esas itibariyle bir iç hukuk, bir anayasa sorunu olarak görülmüş
tür. İnsan hak ve özgürlüklerinin anayasal güvenceye kavuşturulması için çaba harcanmıştır. Yir
minci Yüzyılda insan hakları alanında en önemli gelişmenin, bireyin ulusal hukuk öznesi olmasının 
yanında, uluslararası hukuk öznesi durumuna gelmeye başlamasıdır. İkinci Dünya Savaşının doğur
duğu acı sonucun, insanın insan olarak değerini, insanlar arasındaki eşitliği reddeden görüşün 
yeniden ortaya çıkmaması için, insan haklarına saygılı bir düzenin kurulması zorunlu görülmüştür. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşının Avrupa'da yaptığı siyasal, toplumsal ve ekonomik çöküntü, 
yeni bir Avrupa'nın kurulması düşüncesinin benimsenmesine yol açmıştır. Avrupada kurulacak bir
liğin, yeni diktatörlüklerin doğmasını, Avrupa'nın yok edici bir savaşın içine yeniden düşmesini ön
leyeceği inancı devlet adamları arasında egemen olmuştur. Bu anlayış içinde Avrupa'nın ilk siyasal 
kuruluşu olan Avrupa Konseyine ilişkin statü, on devlet tarafından 5.5.1949'da Londra'da imzalan
mış ve 3.8.1949'da yürürlüğe girmiştir. Konsey Statüsünün Türkiye tarafından onaylamasına ilişkin 
5456 sayılı Yasa, 12.12.1949'da kabul edilmiş ve Türkiye Avrupa Konseyi Statüsüne katıldığı 
8.8.1949 tarihinden geçerli olmak üzere, Avrupa Konseyi üyesi olmuştur. Avrupa Konseyi, kurulur 
kurulmaz, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi sorununa öncelik vermiş, en kısa sürede Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin hazırlanmasını sağlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi , 4 
Kasım 1950'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onbeş devlet tarafından Roma'da imzalanmış, 
3.9.1953 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Türkiye tarafından da 18.5.1954 tarihinde onaylanmıştır. 
Sözleşme, çeşitli zamanlarda kabul edilen ek protokollerle geliştirilmekte ve eksiklikleri gideril
mektedir. Hemen belirtelim ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, insan hakları alanında Dünyada 
mevcut Sözleşmelerin en gelişmiş ve en etkili olanıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Amerika 
İnsan Hakları Sözleşmesi, Afrika İnsan ve Halk Hakları anlaşması gibi bölgesel andlaşmalara da ör
nek olmuştur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yalnız insan haklarının korunmasını sağlayan bir belge 
değil, aynı zamanda Batı demokrasisini somutlaştıran bir belgedir. Sözleşmenin önemi, güvence al-
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tına aldığı temel hak ve özgürlüklerden, ya da Avrupa Konseyinin temelini oluşturmasından değil, 
ortak güvence sistemine dayanan uluslararası yargısal bir denetim mekanizması kumlasından ve 
bireye sağlanan güvenceyi bir yaptırıma bağlamasından gelir. Sözleşme böylece, insan haklarının 
korunmasının ulusal düzeyden uluslararası düzeye geçmesini sağlamış ve bireyi, özgürlüklerinin 
koruması açısından uluslararası hukukta hak sahibi yapmıştır. Bu nedenle, şimdiye kadar yapılan
lardan farklı olarak, uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan bir sözleşmedir. Sözleşme hukuk 
tekniği açısından uluslararası bir antlaşmadır. Bu sözleşmeyi imza eden devletler, bazı yükümlülük
ler altına girmişlerdir. Bu sözleşmenin özelliği, alışılmışın dışında, bireylere bazı haklar tanımış ol
masıdır. Sözleşme, bireye, haklarını çiğneyen devlete karşı İnsan Haklan Komisyonuna başvurabil
me, daha teknik bir ifade ile "bireysel başvuru" yolunu açmıştır. 

Komisyonumuz, başta hukuk devleti ilkesi olmak üzere, Ceza Muhakemesi Hukukunun evren
sel ilkelerini çalışmaları sırasında daima göz önünde bulundurmuştur. 

1982 Anayasasının 2 nci maddesinde Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu yazılıdır. İnsan hak
ları ile ilgili bütün ilkelerin kaynağı durumunda bulunan Hukuk devleti ilkesine göre, yasama, 
yürütme ve yargı gücünü yani egemenlik adı verilen muazzam gücü Millet adına kullanan Anayasal 
organlar bu gücü sadece hukukun genel ilkeleri, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde insan hay
siyetini korumak, insan hakları ile temel hak ve hürriyetleri gerçekleştirmek, adaleti ve hukuk 
güvenliğini sağlamak amacıyla kullanabilirler. Bu onların meşruluğunun temelini teşkil eder. 
Anayasa Mahkemeside hukuk devleti kavramını bu şekilde anlamaktadır. Görüldüğü gibi hukuk 
devleti üç sütun üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: İnsan haklarının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlan
ması ve güvenliğin temin edilmesidir. 

Bilindiği gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi gibi 
milletlerarası belgelerle medenî ülkelerin Anayasalarında ve kanunlarında yer alan ve ırk, renk, 
cins, dil, din, siyasî veya diğer herhangi bir akide, millî veya sosyal menşe, servet, doğuş veya diğer 
herhangi bir fark gözetilmeksizin, insanın insan olması nedeniyle her insan tarafından yarar-
lanılabilen haklara insan hakları denmektedir. İşte bu hakların uygulamada gerçekten kullanıldığı 
ülkelere hukuk devleti denmektedir. Son yıllarda en totaliter ülkeler dahi, insan haklarına kayıtsız 
kalamamakta; bunlara kanunlarında hatta anayasalarında yer vermek durumunda kalmakta; fakat 
söz konusu hakları uygulamada gereği gibi veya hiç kullandırmamadadırlar. Bu nedenle hukuk 
devletinin ölçüsü insan haklarına sadece mevzuatta yer vermek değil, bunları uygulamada gerçek
leştirmektir. Bir devlet, insan haklarını uygulamada gerçekleştirdiği oranda hukuk devletidir. 
Komisyonumuz, Ceza Muhakemesi Kanununu hazırlarken bu temel düşünceyi daima göz önünde 
bulundurmuştur. 

Etik ve hukukî bir kavram olan adalet, herkesin fırsat eşitliğinin bulunması; herkesin kanun 
önünde eşit sayılması; herkese kişiliğini geliştirme olanağının verilmesi; buna engel olan maddî ve 
manevî engellerin ortadan kaldırılması; her türlü imtiyazın ve keyfiliğin reddedilmesi anlamına 
gelir. Kısaca ifade edilmek gerekirse, adil olan devlete hukuk devleti denir. 

Eşitlikle özgürlük aynı anlama gelmez. Çünkü, bir kısım insanlar baskıcı bir yönetim altında 
tam anlamda eşit olabilirler. Ne var ki, tarih yönünden özgürlüğün gerçekleşmesi için eşitliğin or
taya çıkması gerekiyordu. Eşitliğin özgürlükle ilgisini açıklamak kolaydır; eşitlik olmayınca ay
rıcalıklar türer, ayrıcalıklar ise toplumda bozukluklar, uygunsuzluklar doğurur. 

Ülkesinde, toplum halinde yaşamanın ilk ve vazgeçilmez şartı olan güvenliği ve sosyal düzeni 
sağlayamamış olan devlete hukuk devleti denemez. Bir hukuk devletinin varlık sebebi, insan hak-
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larına dayalı adil ve güvenli toplumsal bir düzen kurmak ve bunu kesintisiz bir şekilde sürdürmek
tir. Bunu sağlamak için çeşitli araçlara ihtiyaç bulunmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu bunlar 
arasında yer alır. 

Modern Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunun, daha doğrusu çağdaş hukuk sisteminin 
bütününün temelini Hukuk devleti ilkesi oluşturmaktadır. 

Hukuk devletinin bir başka yönü, eylem ve işlemlerinde ölçülü (oranlı) davranan devlet ol
masıdır. Oranlılık ilkesi, hukuk devletine hakim olan aşırılık yasağının bir bölümünü oluşturur. Bu 
ilkeye göre, Ceza Muhakemesi Hukuku işleminin yapılması ile sağlanması beklenen yarar ve veril
mesi ihtimal dahilinde bulunan zarar arasında makûl bir oranın (ölçünün) bulunmasını, oransızlık 
durumunda işlemin yapılmamasını ifade eden ilkeye oranlılık (ölçülülük) ilkesi denir. 

Şu husus gözden kaçırılmamalıdır ki, burada eşitlikten değil, oranlılıktan söz edilmektedir. Ör
neğin, küçük sanıkların tutuklanması, kural olarak, bu ilkeye ters düşer. Yine, başlangıç şüphesi 
bulunmamasına rağmen soruşturma evresine başlanması da oranlılık ilkesine aykırıdır. Bir hukuk 
devletinde, ceza takibine yetkili makamların, bir ceza muhakemesi işlemi yaparken devleti veya fer
di "kayırması" kabul edilmez. Çünkü, "ferdin kayırılması anarşiye, devletin kayırılması da baskıcı 
bir yönetime yol açabilir". Hukuk devleti ilkesinin geçerli olmadığı devletlere totaliter devlet veya 
polis devleti denmektedir. Böyle bir devlette insan haysiyeti, insan hakları, temel hak ve hürriyetler 
gibi konular önemli olmadığından, ya sanığa hiç bir hak tanınmaz, ya da bazı haklar hatta tüm hak
lar tanınır; fakat sanık bunları uygulamada, özellikle iktidar çıkarlarının söz konusu olduğu durum
larda kullanamaz. 

Anayasal açıdan ahlakî değil, bağlayıcı bir hukukî değer olan insan haysiyetinden vazgeçmek 
mümkün değildir. Bu nedenle, örneğin işkence, rızaya dayansa da, kabul edilemez; bu suretle elde 
edilen deliller ceza muhakemesinde kullanılamaz. "İnsan haysiyeti, bilinçli olma, kendi kaderini 
tayin etme ve kendi çevresini şekillendirme yeteneği veren ve kişiliksizliği ortadan kaldıran ruhtur, 
manevî güçtür." Son bir tahlilde insan haysiyeti adı verilen değerin hür irade olduğu söylenebilir. 
İnsanı obje haline getiren ve kişiliği nedeniyle sahip olduğu değerin inkârı anlamına gelen her tür
lü işlem insan haysiyetine aykırıdır. 

Önemle kaydedelim ki, insan haysiyeti, örneğin işkence yasağı gibi bazı durumlarda dokunul
maz olmakla birlikte, sınırsız değildir. Bir hukuk devletinin vatandaşı sadece hakları olan bir vatan
daş değildir; onun, sosyal hayatı mümkün kılmak üzere devlet tarafından hukuk devleti ilkeleri 
esasları çerçevesinde getirilmiş bulunan yükümlülüklere ve alınmış bulunan tedbirlere uymak, top
lumsal hayatın çekilmez hale gelmesini önlemek hususunda öngörülen faaliyetlere katkıda bulun
mak görevi vardır. İnsanın sosyal bir yaratık olduğu gerçeği bile, bu görevin temelini açıklamaya 
yeter. Durum böyle olunca, bir toplumda yaşayan insanların, sosyal hayatı mümkün kılmak, top
lumsal hayatı disipline etmek ve insanların düzen içinde, kargaşa olmadan rahat bir hayat sür
melerini temin etmek için Parlamento tarafından hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun olarak 
kanunla konulmuş ve daha sonra herkesin bilmesi temin edilmiş suçları, kendi iradeleri ile, kusur
lu olarak işlemeleri halinde bir ceza muhakemesi yapılması, bu yapılırken yakalama, tutuklama gibi 
bazı koruma tedbirlerine başvurulması ve nihayet adil bir şekilde, Ceza Muhakemesi Hukuku esas
larına uyularak yapılan bir muhakemenin neticesinde bir cezaya hükmedilmesi ve buna mahkûm 
olan kimsenin cezaevine konması ve cezanın hukuk devleti ilkesi gereklerine göre infaz edilmesi 
insan haysiyetine aykırı sayılmaz. Aslında otorite ile hürriyet birbirlerine ters düşen kavramlar 
değildir. Hukuk devleti ilkesi esaslarına uygun bir şekilde teşekkül etmiş demokratik bir otorite ol-
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madan hürriyetlerin topyekûn olarak idraki mümkün olmaz. Toplumdaki her fert kendi hürriyet
lerinin ve hür alanının sınırlarını kendisi tayin edecek olursa, güçlü olanlar dışında kimse hürriyet
lerini idrak edemez. 

İnsan haysiyeti, teneffüs ettiğimiz hava gibidir; bulunmadığı zaman varlığını hissederiz. Bu 
nedenle nelerin insan haysiyetine uygun olduğunu değil, nelerin insan haysiyetine uygun ol
madığını göstermek daha kolaydır. Örneğin, her şeyden önce işkence, yani sanığın kendini suçlayıcı 
beyanlarda bulunmaya zorlanması insan haysiyetine aykırıdır. Bir insandan, onun hür iradesini hiçe 
sayarak, işkence ile ifade alınması, insan haysiyeti ihlâllerinin en ağırıdır. Burada işkence işleminin 
tatbiki, ihlâlin varlığı için yeterlidir; hür iradeye yapılan engellemenin derecesinin hiç bir önemi 
yoktur. 1982 Anayasası m. 17/3'de, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m. 5'de, İnsan Hakları Av
rupa Sözleşmesi m. 3'de, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 7'de hiç kimseye işkence ve 
eziyet yapılamaz denilmek suretiyle bu husus açık bir şekilde ifade edilmiştir. Öte yandan TCK iş
kence ve eziyeti ağır bir suç olarak düzenlenmiştir. Burada İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler ve 
Avrupa Sözleşmelerini de unutmamak gerekir. Bir kimsenin yakınlarını suçlayıcı beyanda bulun
maya zorlanması da insan haysiyetine aykırıdır. Anayasamıza göre, hiç kimse... kanunda gösterilen 
yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz. Sanığa, 
kendisi ile ilk temasa geçen yetkili tarafından bazı haklarının, özellikle de "susma hakkı ve bir 
avukat ile temas kurabilme hakkının" bulunduğunun bildirilmemesi suretiyle konuşmasının sağlan
ması ve kendisini zor duruma sokmasına sebep olunması da insan haysiyetine aykırıdır. Hayatın 
gizli alanına yapılan müdahaleler de, insan haysiyetinin doğrudan doğruya ihlâlidir. 

Adil yargılama, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Ceza muhakemesi işlemlerinin kandırma, 
yanıltma veya zorlama gibi irade serbestisini engelleyen veya savunmayı kısıtlayan yollara sapıl-
maksızın, hukuk devleti ilkesine uygun olarak, önceden kanunla öngörülmüş bulunan esaslar çer
çevesinde yapılmasıdır. Bir hukuk devletinde bu esasların, asgarî olarak nelerden ibaret bulunduğu 
Anayasa m.36, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m. 6 ve Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
m. 14/1 vd. da gösterilmiştir. 

İddia ve savunma makamları arasında, iddia ve savunma faaliyetlerinin gereği gibi yapılmasına 
engel olacak ayrımlar yapılması; örneğin iddia veya savunma makamının kayırılması, silâh eşitliği 
olarak anılan ilkeye açık bir aykırılık teşkil eder. Silâh eşitliği demek, ülkemizin de dahil bulun
duğu Kıta Avrupa Hukuk Sistemine göre, iddia ve savunma makamlarının her bakımdan eşit olması 
demek değildir. Bugün silâh eşitliği denilince akla gelen, savunma makamının bir hukuk devletin
de kendisine tanınmış bulunan hakları "gerçekten" kullanabilmesidir. 

Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile sıkı bir ilgisi bulunan şüpheden 
sanık yararlanır ilkesine göre, yapılan ceza muhakemesinin sonunda, fiilin sanık tarafından işlen
diği % 100 belliliğe ulaşmadığı takdirde mahkûmiyet kararı verilemeyecektir (Anayasa m. 38/4, İn
san Hakları Evrensel Beyannamesi m. 11, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/2 İHAS, Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 14/2). Böyle bir ilkenin kabul edilmesinin sebebi, bin suçlunun cezasız 
kalmasının bir masumun mahkûm olmasına tercih edilmesidir; başka bir ifade ile masumluk 
karinesidir. 

Tarihsel gelişme, ceza muhakemesinin kapalı kapıların arkasında yapılmasının insan hakları 
açısından ağır sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle özellikle Aydınlanma Dönemi 
düşünürleri duruşmaların halka açık yapılmasını talep etmişlerdir. Muhakemenin halkın 
girebileceği yerlerde yapılmasını ve muhakeme tutanaklarının halka açıklanabilmesini ifade eden il-
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keye halka açıklık ilkesi denmektedir (Anayasa m. 141/1, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
m.10, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6/1 İHAS, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi m. 14/1). 
Halka açıklık ilkesi, kovuşturma evresinde geçerli olup, soruşturma evresine, sanığın lekelen
memesi ve maddi gerçeğe ulaşmanın zorlaştırılmaması ve duruşmanın iyi hazırlanabilmesi için 
önemli ölçüde gizlilik egemendir. 

Her demokratik hukuk devletinde fertlere, maddî ve manevî varlıklarını istedikleri gibi geliş
tirip şekillendirebilecekleri hür bir "hayat alanı" tanınır. Devletin müdahalesinden korunmuş 
bulunan ve "bireyin küçük dünyası" olarak anılabilecek olan bu alan temel hak ve hürriyetler ve ül
kenin siyasî rejimi bakımından hassas bir göstergedir. Bu küçük dünyamız ne kadar geniş ise, ül
kede mevcut olan siyasî rejim o kadar hürriyetçi ve demokratik; ne kadar dar ise, o kadar baskıcı ve 
otoritedir. Anayasa m. 20, 21 ve 22'de, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi m. 12, İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi m.8'de, fertlerin devletin müdahalelerinden korunmuş hür bir alana sahip bulun
dukları açıkça ifade edilmiştir. Anayasamıza göre, herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gös
terilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz (m. 20); 
kimsenin konutuna dokunulamaz (m. 21); herkes haberleşme hürriyetine sahiptir, haberleşmenin 
gizliliği esastır (m. 22). Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usûlüne göre verilmiş bir hâkim karan 
olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulun
madıkça, kimsenin üstü, özel kâğıtları, eşyası ve konutu aranamaz; bu eşya ile konutta bulunan eş
yaya el konulamaz; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz (m. 20-22). 

Doktrinde, insanın sosyal bir yaratık olduğu ve bu nedenle yaşamını ancak diğer insanlarla bir
likte devam ettirebileceği gerçeğinden hareketle, insan hayatının esas itibariyle iki yönünün bulun
duğu kabul edilir. Bunlar hayatın genel ve özel yönleridir; hayatın özel yönü de "özel hayat" ve 
"hayatın gizli alanı" olmak üzere ikiye ayrılır. 

Hayatın genel yanının korunacak bir gizliliği bulunmadığından, bir özelliği yoktur. Örneğin, 
kamuya açık yerlerdeki davranışlarımız ve sözlerimiz herkes tarafından görülüp dinlenebilir. Buna 
karşılık hayatın özel yanı her hukuk devletinde koruma altına alınmıştır. Hayatın gizli alanı mutlak 
bir şekilde korunur, hatta dokunulmaz sayılırken, özel hayat nisbî olarak korunmuştur. Özel hayat 
dar bir çerçevede, örneğin bir aile içinde söz konusu olabilirken, hayatın gizli alanı sadece bireyi il
gilendirir ve ondan başkasının bu alana girebilmesi asla kabul edilemez; bu nedenle de dokunul
mazdır. Meselâ bireyin, suç teşkil etmemek şartıyla, cinsel yaşamı tamamen kendisini ilgilendirir. 
Bugün Batı'da, cinsel hayata ilişkin suçların aydınlatılmasında dahi, tanık veya sanığa insan hay
siyetiyle bağdaşmayan soruların sorulamayacağı kabul edilmektedir. Aynı esas Batı'nın değerlerini 
ve hukuk düzenini benimsemiş bulunan ülkemiz için de geçerlidir. Bilindiği gibi, olayla ilgisi 
bulunmayan soruların sorulması, delillerin toplanması Ceza Muhakemesi Hukuku esaslarına aykırı 
olduğu için zaten mümkün değildir. Burada söz konusu olan, olayla ilgisi bulunduğu halde sorul
ması veya toplanması insan haysiyetine aykırı bulunan sorular ve delillerdir. İnsanın dinî inancı, 
belli konuda ne düşündüğü vs. hayatın gizli alanı içinde kalır. Anayasa m. 24 de,"... kimse, ibadete, 
dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz..."; m. 25 de de, 
"... kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz...." denilmek suretiyle bu husus dile 
getirilmiştir. 

Ceza Muhakemesinde, şeklî gerçekle yetinilmeyip işin esası araştırılır. Ceza muhakemesinin 
amacı hiç bir duraksamaya yer vermeden maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, 
yani gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın 
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bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesin
den ortaya çıkarılmalıdır. Yoksa birtakım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması, ceza 
muhakemesinin amacına kesinlikle aykırıdır, Ceza muhakemesinde kuşkunun bulunduğu yerde, 
mahkûmiyet kararından söz edilemez. Bu ilke evrenseldir. Bir hukuk devletinde, maddî gerçeğin 
"her ne pahasına olursa olsun" araştırılması kabul edilmemekte; delil yasakları bunların sonucu 
olarak ortaya çıkan yasak deliller ile bu ilkeye bazı sınırlar getirilmektedir. Hukuk devleti esas
larına uygun bir şekilde yapılandırılmış bulunan bir ceza muhakemesinde delil elde edilmesi ve 
değerlendirilmesi işlemlerine getirilen sınırlamalara delil yasakları denilmektedir. Örneğin zorla el
de edilmiş ikrarın veya kanuna aykırı olarak yapılan arama neticesinde elde edilen eşyanın ceza 
muhakemesinde delil olarak hükme esas alınması yasaktır. 

Bir fiilin yargılanmasına başlanabilmesi için, kural olarak, o fiilin suç teşkil ettiğinin ve failin 
cezalandırılması gerektiğinin ileri sürülmesini ifade eden ilkeye "davasız yargılama olmaz" ilkesi 
denmektedir. Bu, iddia, savunma ve yargılama arasında kurulan diyalektik ilişkinin doğal bir 
sonucudur. 

Yargılama makamının iddia ve savunma karşısındaki durumu bakımından üç sistemden söz 
edilir. Bir kimsenin fail olarak cezalandırılması için başka bir kimse tarafından itham edilmesini ve 
itham edenin failin suçlu olduğunu ispat etmesini öngören sisteme itham sistemi denir. Bu, ferdiyet
çi ve liberal düzenle ilgili bir sistemdir. Bu sistem, Ortaçağda otoriter devletlerin kurulmasıyla 
yerini tahkik sistemi denilen ve muhakeme makamları sadece yargılama makamlarından ibaret olan 
ve sanığın muhakeme kişisi değil de muhakeme objesi olarak gören başka bir sisteme bıraktı. Bu 
iki sistemin yanında bir de karma sistem vardır. Bu sistem 1789 Fransız İhtilâlinden sonra tahkik 
sistemine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemin esasları şunlardır: 1) Hâkim işe re'sen elkoyamaz; 
davasız yargılama olmaz. Dava, kural olarak devletin davasıdır ve bunun için savcılık teşkilâtı kurul
muştur. 2) Hâkim, tarafların delilleriyle bağlı değildir; maddi gerçeğin araştırılması kuraldır. 3) Sanık 
bir muhakeme objesi değil, muhakeme kişisidir, bazı haklan ve yükümlülükleri vardır. Komis
yonumuz temel hak ve özgürlüklerin daha sağlıklı korunabilmesi için, soruşturma evresinde savcının 
kolluk karşısındaki konumunu güçlendirmiş; karma sistemi ıslah ederek korumuştur. 

Mahkemenin, daha doğrusu, hâkimin kararını delillerle doğrudan doğruya, bizzat temasa 
geçerek vermesini ifade eden ilkeye vasıtasızlık ilkesi denmektedir. Yani, kararı verecek olan mah
keme veya hâkim, delil sözlü ise, dinleyecek, yazılı ise, okuyacak, eşya veya iz şeklinde ise, 
görecektir. Öte yandan bu ilkenin sonucu olarak, tanıkların duruşmada doğrudan doğruya dinlen
meleri aranmıştır. Açıkça yer verilen bazı istisnalar dışında tanıkların önceki ifadelerinin duruşmada 
okunmasıyla yetinilemez. Yine sanık daha önce sorguya çekilmiş olsa bile duruşmada tekrar sor
guya çekilmek zorundadır. 

Duruşmada sözlü olarak ne söylenmişse, ancak onun hükme temel kabul edilmesini ifade eden 
ilkeye de sözlülük ilkesi denmektedir. Bu ilke, kural olarak, kovuşturma evresinde söz konusu olur. 
Her şey, özellikle sanığın sorgusu, delillerin dinlenmesi, son iddia ve savunmalar hep sözlü 
yapılacaktır. Duruşmada konuşulmamış hususların hüküm verme sırasında göz önünde tutulması 
mümkün değildir. Konuşulmamış olmak burada var olmamak, meydana gelmemekle eş anlamlıdır. 
Basit, hızlı ve açık olması sözlü muhakemenin en çarpıcı özellikleridir ve bütün bunlar aynı zaman
da sözlü yargılamanın faydalarını da ifade eder. Bundan başka, sözlü yargılama yazılıya nazaran 
daha canlı olacağı açıktır. Bu ilke ile vasıtasızlık ilkesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Gerçekten, söz
lü yargılama aynı zamanda vasıtasızlık ilkesinin hakim olduğu bir yargılamadır. Komisyonumuz il-
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gililere doğrudan soru sorma hakkını tanıyarak; çapraz sorguya benzeyen bir müessese oluşturarak 
sözlülük ilkesini pekiştirmiştir.Yazıldık ilkesi ise, muhakemede yazılı olarak ne söylemişse, ancak 
onun hükme temel kabul edilmesini ifade eder. Ceza muhakemesinin soruşturma evresine, kural 
olarak, yazıldık ilkesi hakimdir. 

Bir fiilin işlendiği haberinin alınması üzerine, bu fıileri takibe yetkili makamlar tarafından der
hal soruşturmaya başlanmasını; bunun neticesinde, ceza veya güvenlik tedbiri gerektirecek husus
larda fiilin ve failin belli olması, yeterli emareler teşkil edecek vakıaların bulunması, yani şüp
helerin ciddî olduğunun tespit edilmesi ve dava şartlarının gerçekleşmiş olması durumunda, yetkili 
makam tarafından kamu davasının açılmasını; nihayet, açılan kamu davasının, muhakeme sonuç
lanıncaya kadar savcılıkça yürütülmesini ifade eden ilkeye kovuşturma mecburiyeti ilkesi denir. 
"Bir fiilin işlendiği haberinin alınması üzerine, bu fiilleri takibe yetkili makamlar tarafından derhal 
soruşturmaya başlayıp başlamamakta; soruşturma neticesinde ceza ve güvenlik tedbiri gerektirecek 
hususlarda fiilin ve failin belli olması, yeterli emareler teşkil edecek vakıaların bulunması yani şüp
helerin ciddî olduğunun tespit edilememesi durumunda savcının kamu davasını açıp açmamakta; ve 
nihayet kamu davasını muhakeme sonuçlanıncaya kadar yürütüp yürütmemekte takdir yetkisinin 
bulunduğunu" ifade eden ilkeye maslahata (maksada) uygunluk ilkesi veya takdirdik ilkesi denmek
tedir. Komisyonumuz tasarıda, maslahata uygunluk ilkesine ancak istisna olarak yer vermiştir. 

Komisyonumuzun çalışmalarında dikkate aldığı ceza muhakemesi ilkeleri yukarıda açıklanan
lardan ibaret değildir. Bunlardan başka, "çabukluk ilkesi", "kovuşturmanın resmiliği ilkesi", "delil
lerin serbest değerlendirilmesi ilkesi" ve "delillerin serbestliği ilkesi" de önemli ilkeler arasındadır. 

Ceza muhakemesine ilişkin kanunlarda yer alan kuralların doğrudan doğruya temas ettiği in
san haklarına ceza muhakemesinde insan hakları denmektedir. Ceza muhakemesi ile ilgili bir yet
kiyi kullananların, örneğin yakalama, tutuklama veya elkoyma yapanların, kanundaki düzenleme 
dışına çıktıklarında insan hakları ihlâllerine yol açabileceklerini bilmeli buna göre hareket et
melidirler. Kanunlarımızın yanında Anayasamızda, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi, Medenî 
ve Siyasî Haklar Sözleşmesi özellikle de İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinde değişik şekillerde 
ifadesini bulan bu haklar, "genel insan hakları" ve "ceza muhakemesinin yürüyüşüne ilişkin olan in
san haklan" olmak üzere iki gruba ayrılarak ele alınabilirler. 

Yakalama, tutuklama, bedenin muayenesi ve gözlem altına alma gibi ceza muhakemesi işlem
lerini yakından ilgilendiren kişi dokunulmazlığı; işkence ve benzeri insanlık dışı muamele yasağı; 
kanunlarda ve usûlüne göre yürürlüğe konularak iç hukuk kuralı halinde getirilmiş bulunan millet
lerarası sözleşmelerde gösterilen şartlar gerçekleşmedikçe yakalama veya tutuklama 
yapılamayacağını ifade eden kişi hürriyeti ve güvenliği; ceza muhakemesinde de her türlü ayırım
cılığı yasaklayan eşitlik; fertlerin, devletin müdahalelerinden korunmuş hür bir alana yani özel bir 
hayat alanına sahip bulundukları ifade eden özel hayatın gizliliğinin korunması genel anlamda in
san hakları olarak komisyon çalışmalarında gözetilmiştir. Ancak muhakemenin yürüyüşüne ilişkin 
insan hakları da en az genelleri kadar tasarının ruhuna nakşedilmeye çalışılmıştır. Hak arama hak
kı, isnadı ve hakları öğrenme hakkı, muhakemenin sonuna kadar suçlu sayılmama hakkı (masum
luk karinesi), kimsenin kendisini ve yakınlarını suçlandırıcı beyanlarda bulunmaya zor-
lanamayacağı ilkesi, kimsenin başkasının fiilinden dolayı yargılanmaması hakkı (ceza sorum
luluğunun şahsîliği ilkesi), kanunda suç olarak gösterilmemiş bir fiilden dolayı takibata uğramama 
ve kanunda öngörülmemiş bir cezaya çarptırılmama hakkı (suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi), 
savunma hakkı, kanunî (olağan) hâkim tarafından yargılanma hakkı, halka açık yargılanma hakkı, 
tercüman hakkı, sağlıklı bir ortamda yargılama hakkı, temel hak ve hürriyetlerin korunması hakkı, 
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denetim muhakemesine başvurma hakkı, makûl süre içinde yargılanma hakkı ceza muhakemesinin 
yürüyüşüne ilişkin haklar olarak tasarıda değerlendirilmiştir. 

İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin 6/1 ncı maddesinde, "her şahıs... bir mahkeme tarafından 
davasının makûl bir süre içinde hakkaniyete uygun ve alenî surette dinlenmesini istemek hakkına 
haizdir" denilmekte; Anayasamızda da, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlan
dırılmasının, yargının görevi olduğunu açıklanmaktadır (Anayasa m. 141/ son). Ceza 
muhakemesinin, hukuk devleti ilkesinden vazgeçmeksizin hızlandırılabilmesi için tasanda; şahsî 
dava kaldırılmış, soruşturmanın çok iyi yapılmasını sağlayabilmek ve duruşmalarda "tek oturum" 
kuralını uygulayabilmek için iddianamenin iadesi imkânı getirilmiş; adli kolluğun kurulması ön
görülmüş; mecburî müdafi sistemi büyük ölçüde kurulmuş; sanığın, ifade ve sorgudan itibaren 
değil suç haberinin alınmasından başlayarak, muhakemenin sonuna kadar müdafi yardımından 
yararlanabilmesi sağlanmış; yeni Ceza Kanunu ile kabahatler suç olmaktan çıkartılarak idarî yap
tırım gerektiren fiiller haline getirilmiş; bilirkişilik büyük ölçüde yenilenmiş; doğrudan soru sorma 
hakkı yani çapraz sorgu sistemi öngörülmüş; kovuşturma mecburiyeti ilkesi; hukuk devleti ilkesinin 
fiilen yerleşmesine paralel olarak yumuşatılmış; Bölge Adliye Mahkemeleri kurularak iki dereceli 
denetim sistemi getirilmiş ve Yargıtayın yalnızca hukuki denetim yaparak içtihat mahkemesi haline 
gelmesinin yolu açılmıştır. 

1412 sayılı Kanunun çok sayıda eksiği olduğu bilinmektedir: Örneğin, koruma tedbirleri çağ
daş gelişmeleri izleyememiş; iletişimin dinlenmesi ve tespiti, Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesince saptanan koşullara uyulması sağlanamamış; tanık dinlenmesi ve güvencesine, bilir
kişiliğe, kamu davasının açılmasında maksada uygunluk sistemine bir ölçüde yer verilmesini zorun
lu kılan hâller karşılanamamış; beden muayenesi ve moleküler genetik inceleme hususundaki 
hükümlere, tanığın ve hatta hâkimin korunmasına ilişkin esaslara ve her şeyden önemlisi davanın 
bir oturumda bitirilmesini sağlayacak hüküm ve tedbirlere, kaçakların yargılanmasına ilişkin yeni 
hükümlere, uzlaşma usulünün uygulanmasına yer verilmemiştir. 

"Adil yargılanma hakkı"na saygılı olmak ve bunun gerektirdiği usul hükümlerine Ceza 
Muhakemesi Kanununda yer vermek, söz konusu dengenin, bireyin hak ve özgürlüklerine ilişkin 
kısmını karşılamaktadır: Kişinin, kanunun belirlediği, açıkça tanımladığı usullere göre itham 
edilebilmesi; güvencelere saygı göstererek yakalanabilmesi, gözaltında tutulabilmesi, tutuklanabil
mesi; şüpheli veya sanığın aleyhindeki ithamları önceden bilmesi, savunmanın gerektirdiği bütün 
olanakların davanın tüm evre ve aşamalarında tanınması (sanık veya müdafınin savunmasını hazır
lamak için zorunlu vasıtalara ve zamana sahip kılınması, müdafiin sanık ile temas etmek ve dos
yaya ulaşmak olanağının her evrede kabul edilmesi, sanık olmadan duruşma yapılıp hüküm 
verilememesi, susma hakkı kullanıldığında bunun şüpheli veya sanık aleyhinde sonuç meydana 
getirememesi, adlî işlemlere katılmak olanağı, zorunlu avukatlık ilkesinin mümkün olduğunca 
genişletilmesi ve diğerleri); silâhların eşitliğinin gerekli hükümlerle saptanması; suçsuzluk karinesi, 
susma hakkı, davanın bağımsız ve tarafsız, kanunla kurulmuş mahkemelerde alenen görülmesi ve 
makul bir süre içinde bitirilmesi; yakalama, adlî kontrol, tutuklama gibi önleyici tedbirlerin ancak 
çok sıkı koşullar altında ve itiraz hakları kabul edilerek uygulanabilmesi; tutuklamaya seçenek 
olarak adlî kontrolün kabulü; hukuka aykırı olarak elde edilen delillerin hükümsüz sayılması ve 
diğerleri... 

Komisyonumuz suç mağdurlarının yargılama sırasında bir kez daha mağdur olmasının önüne 
geçmek amacıyla sanıklara tanınan hakların önemli bir kısmına da tanınmış, ayrıca mağdurlara öz
gü, onları koruyucu hükümlere yer vermiştir. 
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1412 sayılı Kanunun tasnifinin esasta amaca tam uygun olduğunu söylemek olanağı yoktur. Bir 
usul kanununun aslında ceza adalet sistemini yürüten mekanizmanın işleyişini yansıtan bir tasnifi 
içermesi ve ceza davasının evre ve aşamalarına göre düzenlenmiş bulunması uygun olur. Böylece, 
kişi, sahibi bulunduğu adil yargılanma hakkından yararlanıp yararlanmadığını kolayca saptayacak 
ve hakkında yürütülecek kovuşturma ve davanın gelişmelerini, algılamak olanağına kavuşmuş 
bulunacaktır. 1412 sayılı Kanunun aslında aynı kitap, kısım, fasıl veya bölümde bulunması gerekli 
hükümleri değişik yerlerde toplamış olan tasnifi, bu bakımdan eleştirilebilecek nitelikte görülmüş 
ve Tasarı yeni bir tasnife tabi tutulmuştur. Bu arada özellikle koruma tedbirleri arasında var olan 
uyumsuzluk ortadan kaldırılmıştır. 

Tasanda, adlî kontrole ilişkin hükümlere ve bu hükümler cümlesinden olmak üzere kefalete yer 
verildiğinden, 1412 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan, tutuklunun kefaletle salıverilmesine ilişkin 
hükümler Tasarıya alınmamıştır. 

Tasarının getirdiği çok önemli bir yenilik "uzlaşma" kurumunun kabul edilmiş olmasıdır. 
Bunlann yanında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı nedeniyle hükümlü lehine yar

gılamanın yenilenmesine ilişkin hüküm getirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı 
maddesine paralel olarak 4709 sayılı Kanunla Anayasanın 36 ncı maddesine "adil yargılanma" hak
kı eklenmiştir. Adil yargılanma hakkının bir uygulaması olarak yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
arasına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin veya eki 
protokollerin ihlâli nedeniyle verilen mahkûmiyet kararları da dahil edilmek suretiyle Sözleşme 
veya eki protokollerin hükümlerinin iç hukuka yansıtılması sağlanmıştır. 

Getirilen veya değiştirilen kurum ve hükümler hakkındaki gerekçeler ayrıntılı olarak mad
delere ilişkin gerekçelerde gösterilmiş olup, Tasarı yukarıda açıklanan ilke ve düşünceler esas 
alınarak hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz, Tasanyı; bu gerekçelerin ışığında 24.11.2004 tarihli 4 üncü, 25.11.2004 5 in
ci, 26.11.2004 tarihli 6 ncı, 27.11.2004 tarihli 7 nci, 29.11.2004 tarihli 8 inci ve 30.11.2004 tarihli 
9 uncu toplantılarında; Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, Yar
gıtay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Hukuk 
Fakülteleri öğretim üyelerinin de katılmalanyla, Alt Komisyon metni esas alınmak suretiyle in
celeyip görüşmüş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

Ceza Muhakemesi Hukuku, muhakeme hukukunun bir dalıdır. Muhakeme hukuku, 
muhakemeyi düzenleyen hukuki normların bütünüdür. Muhakeme ise, hukuki bir uyuşmazlığı çöz
mek üzere yargılama organlannın yaptıkları faaliyet dolayısıyla meydana gelen hukuki ilişkilerin 
sujeleri tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür. Bu sujelerin erklerini, ödevlerini muhakeme 
hukuku gösterir. 

Muhakeme yanında aynca bir de "usul" tabirine yer vermek doğru değildir. 19. yüzyıl an
layışında belki "usul"den söz etmek yerinde idi. Çünkü o dönemde veya daha Önceki dönemlerde, 
Ceza Muhakemesi Kanunlan sadece şekiller ve formaliteler kanunu olarak kabul edilmekte idi. Oy
sa günümüzde, bilimin de gelişmesiyle, Ceza Muhakemesi Kanunlarının, şekillerden ve for
malitelerden ayrı olarak, maddi içeriği de olan kanunlar olduğu artık kabul edilmektedir. Muhakeme 
hukukunun sadece formalitelerden ibaret olmadığını, maddi içeriğinin de bulunduğunu belirtmek 
üzere "Muhakeme Hukuku" tabiri kullanılmalıdır. Usul; kurallar, hükümler, normlar anlamına gel
diğinden ve bu da hukuktan başka bir şey olmadığından, hem "usul" hem "hukuk"dan söz edilmesi 
mantıklı değildir. Muhakeme hukuku, muhakeme normlarının bütünü demek olduğundan, 
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muhakeme hukuku tabiri için normları ayrıca belirtmeğe ve dolayısı ile usul kelimesini kullanmağa 
gerek yoktur. Aynı nedenle muhakeme faaliyetini düzenleyen kanunu da, "Muhakeme Kanunu" 
yerine Muhakeme Usulü Kanunu olarak isimlendirmek doğru değildir. 

Muhakeme hukukunu yargılama hukuku olarak Türkçeleştirmek de doğru değildir, çünkü yar
gılama "kaza"nın Türkçesidir ve kaza, muhakemeyi oluşturan üç görevden sadece biridir. 
Muhakeme yerine yargılamayı tercih etmek, kaza yerine de yargı tabirini kullanmayı zorunlu kıl
maktadır. Oysa yargı-yargılama ilişkisi, bir şey ile onu yapan veya alet olarak kullanan kişinin iliş
kisidir. Başka bir ifadeyle; yargı, kaza faaliyetini değil, bu faaliyetin sonunda yapılan şeyi veya o 
faaliyette kullanılan aleti ifade etmektedir. Bu faaliyeti yapan kişi, yani hâkim veya yargıç "yar
gılar". Dolayısı ile kaza ve muhakeme faaliyetleri farklıdır. Kaza sadece hâkimlerin yaptığı 
faaliyetin adıdır. Muhakeme ise, davacının, davalının ve hâkimin yaptıklarından oluşan üçlü bir 
faaliyeti ifade eder. 

Muhakeme kavramı yerine "muhakemeler" denmesi de doğru değildir. Bu nedenle burada 
çeşitli somut faaliyetler değil, onların hepsini ifade eden tek, soyut bir kavram kullanılmalıdır. Nasıl 
cezalar hukuku denmiyorsa, burada da, ceza muhakemeleri yerine ceza muhakemesi denmesi bilim
sel bir tercihtir. 

Yukarıda ifade edilen gerekçelerle ve doktrinin de hemen hemen ittifak halindeki tercihi doğ
rultusunda, tasarının ismi "Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının tüm maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu sistematiği dikkate alınarak düzenlenmiş, 
tasarı maddelerinde diğer maddelere yapılan atıflar yeni düzenlemeye paralel olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı, kapsam bakımından hem yeter
siz hem de karmaşık bulunmuş, bu yetersizliğin ve karmaşıklığın giderilmesi amacıyla, muhakeme 
sürecine katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerinin de bu Kanunda düzenleneceği ifadesine 
yer verilmiştir. 

Birinci fıkranın ikinci paragrafının metinden çıkarılmasının nedeni, bir yandan Ceza 
Muhakemesi Kanununun temel kanun olması, diğer yandan ise, saklı tutulduğu belirtilen kanun 
hükümlerinin hemen hepsinin bu Kanun içerisinde düzenlenmiş olmasıdır. 

Sonraki fıkraların tasarı metninden çıkarılmasının gerekçesi ise; buradaki düzenlemelerin an
laşılır olmaması ve ayrıca, burada sayılmayan başka ilkelerin, kanunun yorumunda uyulması 
gereken ilkelerden olmadığı gibi bir anlayışı beraberinde getirmesidir. Muhakkak ki, Ceza 
Muhakemesi Kanununun yorumunda uyulması gereken ilkeler tasarıda sayılanlardan ibaret olamaz. 
Bazı ilkelere diğerleri karşısında daha genel ve üstün bir konum verildiği izlenimi doğuran böyle 
bir tercihin tasarıda yer alması uygun görülmemiş ve tasarının 1 inci maddesi "Kanunun kapsamı" 
başlığı altında tek fıkra halinde yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, Kanunun değişik yerlerinde sürekli olarak kullanılan terimlerden ne 
anlaşılması gerektiğini baştan belirlemek amacı ile yeniden düzenlenmiştir. Tasarıda yer alan bazı 
tanımlar aynen muhafaza edilmiş, bazı tanımların içeriği değiştirilmiş, ayrıca bazı yeni tanımlara 
yer verilmiştir. 

Şüpheli kavramının içeriğinde bir değişiklik yapılmamış, sadece ifade biçimi düzeltilmiştir. 
Çünkü burada belirtilen bir kişiye verilen sıfatı karşılayan kavram "şüpheli" değil "şüphelilik"tir. 
"Sıfat" tabiri bir durumu ifade etmektedir. Oysa tanımlanmak istenen, şüphelinin içinde bulunduğu 
durum değil, bizzat şüphelinin kendisidir. Bu nedenle bent yeniden formüle edilmiştir. 
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Aynı gerekçelerle, sanık kavramı da yeniden tanımlanmıştır. Ancak, tasarıdaki bazı boşlukları 
gidermek ve daha sonraki maddelerde yapılan bazı değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, sanık 
kavramı farklı bir şekilde yeniden tanımlanmıştır. Tasarıda ancak, iddianamenin kabulüne karar 
verilmesinden sonra, kişi sanık sayılmaktadır. Ancak bu durumda, iddianamenin mahkemeye veril
mesi ile kabulü arasında geçen sürede, suç şüphesi altında bulunan kişinin durumunda bir belirsiz
lik olmaktadır. Çünkü bu ara aşama, ne soruşturma ne de kovuşturma evresine dahil sayılmaktadır. 
Bu boşluğu gidermek ve muhtemel bazı tartışmaları önlemek amacıyla, "kovuşturmanın baş
lamasından itibaren" sanıklığın başladığı kabul edilmiştir. Aynı şekilde, tasarıda sanıklığın başladığı 
an belirtildiği halde, bittiği an konusunda bir hüküm yer almamakta idi. Bu noktada çıkabilecek 
tereddütleri de gidermek amacıyla, sanıklık statüsü geniş anlaşılmış, dolayısıyla, kanun yolu 
aşamasında dahi kişinin sanıklık durumunun devam ettiğini vurgulamak için, "hükmün kesinleş
mesine kadar" ibaresine yer verilmiştir. Böylece, örneğin, istinaf incelemesinde mahkemenin mah
kûmiyet kararı onandığı takdirde kişi sanıklıktan hükümlülüğe geçecek, karar bozularak esas mah
kemesine geri gönderildiğinde ise sanık olmaya devam edecektir. 

Tasarıdaki avukat kavramı yerine, müdafi ve vekil ayırımı tercih edildiği için, bu ayırıma uy
gun olarak müdafi ve vekil tanımı yapılmıştır. 

Keza soruşturma ve kovuşturma kavramları da, şüpheli ve sanık kavramları ile ilgili açık
lamalara paralel olarak yeniden tanımlanmıştır. İddianamenin mahkemeye verilmesi ile bunun mah
keme tarafından kabulü arasındaki aşama, tasarıda ne soruşturma ne de kovuşturma içerisinde 
değerlendirilmekte idi. İki evre arasında bu şekilde isimsiz bir aşama olamayacağı düşünüldüğün
den, soruşturma evresi, bu aşamayı da içine alacak şekilde geniş tanımlanmıştır. Yine, soruşturma 
evresi, suçun işlenmesi anından değil, suç şüphesinin öğrenilmesi anından başlatılmıştır. Çünkü bu 
aşamada henüz bir suçun işlendiğinden değil, ancak bir suç iddiasının varlığından söz edilebilir. Ak
si takdirde, suçun işlendiğinden bahsedildiği yerde; örneğin şüpheli, sanık, soruşturma, kovuşturma 
gibi muhakeme hukuku kişi ve kurumlarının, suçlu sayılmama karinesi gibi ilkelerin yeri olamazdı. 

İfade alma ve sorgu kavramlarının, ilgili maddelerde metin içerisinde tanımlanması yerine, 
genel tanım maddesinde bu kavramlara yer verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kavramı, tanımının belirsiz olduğu ve tanımlar maddesin
de böyle bir kavrama yer vermenin uygun olmayacağı düşüncesiyle, tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Diğer kavramlarda; ya hiç değişiklik yapılmamış ya da tasarının bütününde tercih edilen üs
lûba ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uygun sözcük değişiklikleri ile sistem uyumunu sağlamak 
amacıyla, fıkra ve bent numaralama sistemi değiştirilmiştir. 

Tasarının 3 ve 4 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 5 inci maddesi ile 6 ncı maddenin yer değiştirmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Çünkü mahkeme görev sorununu incelerken, öncelikle, görevsizlik kararı verebileceği bir hal var
sa bu kararı vermek suretiyle davayı, görevli saydığı mahkemeye gönderecektir. Ancak mahkeme 
başta görevsizlik kararı vermemişse ya da görevli olmadığı iddianamenin kabulünden sonra ortaya 
çıkmışsa, artık, alt dereceli mahkemenin görevli olduğundan bahisle davadan el çekmeyecektir. Bu 
gerekçeyle tasarının 6 ncı maddesi redaksiyon yapılarak 5 inci madde, 5 inci maddesi redaksiyon 
yapılarak 6 ncı madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi içerdiği hüküm itibarıyla ilgili kanununda düzenlenmesi uygun 
görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarıya 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere "Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin iş
lemleri" başlığı altında; görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemlerinin akibetinin doktrin 
ve uygulamada tartışmaya yol açmasının önüne geçmek amacıyla tasarıya yeni bir 7 nci madde ek
lenmiştir. 
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Tasarının 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumun sağ
lanması amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 uncu ve 11 inci maddeleri birleştirilmiş ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 12 nci maddesi geniş bağlantı olarak kabul edilen bağlantı çeşidini düzenlediğinden, 

başlığı "Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme" olarak değiştirilmiş ve 11 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 13 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 
uyum sağlanması için kısmen değiştirilmiştir. Dördüncü ve beşinci fıkralarda ayrıca, daha uygun 
olacağı düşüncesiyle bazı sözcükler değiştirilmiş; örneğin "saldırılan kimse" yerine "mağdur" kav
ramı tercih edilmiştir. Keza, ilişkisi dolayısıyla, tasarıdaki son fıkra dördüncü fıkra ile birleştirilmiş 
ve 12 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinin ilk iki fıkrasına, "şüpheli veya" ifadesi eklenmiştir. Böylece bu 
maddede düzenlenen özel yetki, soruşturma evresinde de uygulanabilir hale getirilmiştir. Ayrıca, 
bilindiği üzere, Cumhuriyet savcılarının yer yönünden yetkisini düzenleyen bir hüküm bulun
madığından, bunların yer yönünden yetkisi de mahkemelerin yer yönünden yetkisini düzenleyen 
kurallara göre belirlenmektedir. Bu nedenle, hangi yer Cumhuriyet savcılığının soruşturmada yet
kili olacağını belirleyebilmek bakımından böyle bir ilave gerekli görülmüştür. 

İkinci fıkrada ayrıca, en son oturulan yer ibaresinin yanıltıcı ve belirsiz olduğu, kastedilenin, 
en son adresinin bulunduğu yer olduğu düşüncesiyle, "oturduğu" ibaresi, "adresinin bulunduğu" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, "yargılama usulüne ilişkin ilk işlemin" ibaresi, sadece kovuşturma evresini 
çağrıştırdığından, oysa yer yönünden yetki soruşturma evresi bakımından da geçerli olduğundan, 
bütün bir muhakemeyi kapsaması için, "ilk usul işleminin" şeklinde değiştirilmiş ve 13 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında, bir önceki maddedeki gerekçeler
le, sanık yanında "şüpheli" kavramına da yer verilmiştir. 

Yine bir önceki maddedeki gerekçeyle, üçüncü fıkrada "oturduğu yer" kavramı "adres" olarak 
değiştirilmiş ve fıkranın ifade biçimi düzeltilmiştir. 

Son fıkrada ise, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyum sağlamak amacıyla "memur" yerine 
"kamu görevlisi" tabiri kullanılmış; ayrıca, bu kişilerin kişisel suçları ile görev suçları şeklindeki 
ayırıma son verilerek, her iki suç grubunu da kapsayacak şekilde, sadece "suçlar" ibaresi kullanıl
mış ve 14 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 ncı maddesinin başlığına ve ikinci ve üçüncü fıkralarına "demiryolu taşıtları" 
ibaresi eklenmiştir. 

Tasarıda olmayan bir hüküm üçüncü fıkra olarak eklenmiştir. Böylece kıyas yoluyla uy
gulaması sağlanmaya çalışılan bir husus düzenlemeye kavuşturulmuştur. 

Tasarının üçüncü fıkrası dördüncü fıkra olarak ve yeniden düzenlenmiş ve çevreyi kirletme 
suçunda yetkili mahkemelerin tek tek sayılması sisteminden vazgeçilerek, bu madde ile uyumlu 
genel bir yetki kuralına yer verilmiş ve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla Cumhuriyet savcısı söz konusu ol
duğundan, "savcısının" yerine "savcılarının" şeklinde düzeltme yapılmış ve 16 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 
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Tasarının 18 inci maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Bazen mahkemenin yetkili olup olmadığı, ilk olarak ancak iddianame okunduktan sonra an

laşılabilir. Bu nedenle henüz iddianame görülüp dinlenmeden önce bu iddianın öne sürülmesi im
kansız olabilir. Bu gerekçeyle, tasarının 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki "iddianamenin 
okunmasından önce" ibaresi, "sanığın sorgusundan önce" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece yet
kisizlik iddiasının bildirileceği zaman dilimi makul bir ölçüde genişletilmiştir. 

Yetkisizlik kararı bir mahkeme kararı olduğundan ve mahkeme kararlarına ancak kanunda 
açıkça hüküm bulunduğu hallerde itiraz mümkün olduğundan, bu durumu belirtmek üzere, mad
deye, itirazı düzenleyen bir üçüncü fıkra eklenmiş ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 20 nci maddesinin başlığı "Davanın nakli" olarak değiştirilmiş ve 19 uncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 21 inci maddesi 20 nci, 22 nci maddesi 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 23 üncü maddesi, içeriği değiştirilmeden yeniden düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrada 

sayılan çeşitli ihtimaller ayrı bentler haline getirilmiştir. (4) numaralı bendinin ise, tanımlar mad
desine uygun olarak düzeltilmesi yoluna gidilmiş ve 22 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 24 üncü maddesine, yargılamanın yenilenmesi talebi halinde de, önceki yargılamada 
görev yapan hâkimin aynı işte görev alamayacağı şeklinde üçüncü fıkra eklenmiştir. Böylece, aynı 
uyuşmazlık hakkında daha önce kanaatini belirtmiş olan hâkimin daha sonra yargılamanın yenilen
mesi sürecinde görev yapması önlenerek, hâkim tarafsızlığı bu yönüyle de sağlanmak istenmiş ve 
23 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 25 inci maddesi, ifade biçimi yönünden tasarının bütünü ile uyumlu hale getirilmiş, 
ayrıca ikinci fıkra ikiye bölünerek, iki ayrı fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve 24 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 26 nci maddesinin birinci fıkrası, benzerliğinden dolayı, yetkisizlik iddiası ile ilgili 
hükümle uyumlu olacak şekilde düzeltilmiştir. Buna göre, "iddianame okununcaya" ibaresi yerine 
"sanığın sorgusu başlayıncaya" ibaresi getirilmiştir. 

İkinci fıkrada ise, sonradan ortaya çıkan ret nedenleri yanında, sonradan "öğrenilen" nedenler 
de eklenmiş ve 25 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 27 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "inandırıcı bir şekilde" ibaresi, teknik hukuk 
bakımından yerinde ve somut olmadığı düşüncesiyle, "olguları ile birlikte" şeklinde değiştirilmiş ve 
26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 28 inci maddesinin birinci fıkrası, içeriği değiştirilmeksizin, daha kolay anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla bentlere bölünmüştür. 

İkinci fıkrada "mensup olduğu" ifadesi yerine "yargı çevresi içinde bulunduğu" ifadesi tercih 
edilmiştir. Çünkü bir ceza hâkimi veya mahkemesi ile başka bir ceza mahkemesi arasında herhan
gi bir mensubiyet ilişkisi söz konusu olamaz. 

Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısında, ceza hukuku anlamında herhangi bir suç ve cezaya yer 
verilmesi uygun bulunmadığından, para cezası öngören dördüncü fıkra tasarıdan çıkarılmıştır. 

Ancak metinden çıkarılan dördüncü fıkranın yerine başka bir fıkra öngörülmüştür. Böylece 
hâkimin çekinmesi hükmünde yer alan bir düzenlemenin benzeri buraya da alınmak suretiyle iki 
hüküm arasında paralellik sağlanmış ve 27 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasannın 29 uncu maddesinin birinci fıkrası korunmuştur. Ancak acele itiraz yolu tasandan 
çıkarıldığından, bu fıkradaki "acele" sözcüğüne de yer verilmemiştir. 
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Tasarının ikinci fıkrasının bütününü ifade edecek şekilde, birinci fıkraya bir cümle eklenmiştir. 
Böylece bu hükümle ilgili olarak doktrinde ortaya çıkan tereddütler de önlenmek istenmiştir. Ger
çekten tasarının bu hükmüne karşılık gelen 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 27 nci 
maddesinin birinci fıkrasında; ret talebinin kabul edilmemesi kararlarına karşı (acele) itiraz yolu ön
görüldükten başka, ikinci fıkrasında, ret talebinin esassız olduğuna dair son soruşturmada verilecek 
karara karşı da hükümle birlikte temyize gidilebileceği belirtilmektedir. Doktrinde haklı olarak, ay
nı işleme karşı iki olağan kanun yolunun ard arda öngörülmüş olmasının sebebi sorgulanmakta ve 
ilk fıkradaki itiraz kanun yolunun aslında ilk soruşturma aşaması ile ilgili olduğu, fakat 1985 yılın
da ilk soruşturma kaldırıldığında bu hükmün burada unutulduğu sonucuna varılmaktadır. Tasarıda 
yapılan düzenlemeyle bu tartışma önlenmiştir. Ancak aynı işleme karşı itiraz kanun yolundan son
ra bir de istinaf veya temyiz kanun yolunun kabul edilmesiyle, itiraz merciinin kararlarının kesin ol
duğu kuralına bir istisna getirilmiş bulunmaktadır. Bu gerekçeler doğrultusunda madde tek fıkra 
olarak yeniden düzenlenmiş ve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, duruşmanın tek olduğu ve birden fazla 
oturumdan oluşabileceği gerekçesiyle, "duruşma" ibaresi "oturum" ibaresiyle değiştirilmiş ve 29 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 31 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, birinci fıkra iki ayrı ihtimale 
göre ikiye bölünmüştür: Hâkimde bir yargılama yasağının bulunması, örneğin suçtan kendisinin 
zarar görmüş olması halinde, sadece bu sebebi bildirerek davaya bakmaktan çekinebilecek, bu 
sebebin yerinde olup olmadığı merci tarafından ayrıca incelenmeyecektir. Çünkü bu sebepler son 
derece açık, belli sebepler olup, bunların yerinde olup olmadığının incelenmesi, üzerinde herhangi 
bir tartışma yapılması gerekmemektedir. Buna karşılık, ikinci fıkra olarak, tarafsızlığı şüpheye 
düşüren sebepler söz konusu olduğunda, merci, bu sebeplerin yerinde olup olmadığını değerlen
direbilecektir. 

Her iki halde de, yani birinci fıkraya göre hâkim kendiliğinden çekindiğinde, ikinci fıkraya 
göre çekinmenin yerinde olduğuna karar verilmesi halinde, merci, davaya bakması için başka bir 
yargılama makamını görevlendirecektir. Bu hüküm aynen, hâkimin reddi talebinin kabul edilmesi 
halinde de geçerli olacak şekilde ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Bu gerekçelerle üç fıkra halinde 
yeniden düzenlenmiş ve 30 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "inandırıcı" ibaresi 
metinden çıkarılmıştır. Çünkü ya bir delil vardır ve inandırıcıdır ya da ortada delil yoktur. İnan
dırıcılık delilin özünde olan bir husustur. Delilin inandıncı olup olmadığını takdir yetkisi ise, delili 
değerlendirme mevkiinde olan makam veya mercie aittir. 

Son fıkradaki kanun yolu değiştirilmiş ve istinaf veya temyiz yerine itiraz kanun yolu tercih 
edilmiştir. Böylece hâkimin tarafsız olup olmadığı sorunu bir an önce çözümlenerek esasa ilişkin 
yargılamaya devam edilecek ve yargılama bittikten sonra dahi tarafsızlık sorunu gündeme getirilir 
olmaktan çıkarılacaktır. Bu gerekçelerde değiştirilen madde yeniden düzenlenmiş ve 31 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "nedenleri" ibaresi "sebepleri" olarak değiş
tirilmiş ve 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 34 üncü maddesinde "taraflar" ibaresi "duruşmada hazır bulunan müdafii, vekil ve 
diğer ilgililer" olarak değiştirilmiştir. Böylece, Cumhuriyet savcısının ceza muhakemesinde taraf 
olup olmadığı yönünde doktrindeki bir sonuca ulaşılamayacak olan tartışmalarda, kanunun bir ter
cihte bulunmaması, bu tartışmaların doktrin bağlamında ele alınması gerektiği düşünülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 167 — 

Ayrıca maddenin başlığı da kanun yazım tekniğine daha uygun hale getirilmiş ve 33 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenmiştir. Tasarının ilgili maddesin
de, hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Özellikle 
son kararların gerçek anlamda gerekçeden yoksun bir şekilde hazırlandığı gerçeği karşısında, mah
kemeleri bu konuda daha dikkatli davranmaya zorlamak amacıyla böyle bir cümlenin eklenmesinin 
yararlı olacağı düşünülmüştür. 

Ceza muhakemesinde teknik anlamda taraf kavramından söz edilemeyeceği ve tasarıda Cum
huriyet savcısı bu kavram dışında tutulduğu için, hem taraf kavramını kullanmamak hem de Cum
huriyet savcısına da kanun yolu imkanını tanımak düşüncesiyle, "tarafların" sözcüğü ikinci fıkradan 
çıkarılmış ve 34 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 36 ncı maddesi, 35 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "özel tüzel kişiler" ibaresi, düzeltilerek "özel 

hukuk tüzel kişileri" şeklinde yeniden yazılmıştır. 
İkinci fıkrada ise, tasarının bütününde olduğu şekilde, "savcılık" yerine "başsavcılık" ibaresi 

tercih edilmiş ve 36 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, genel olarak kanunların tarih ve sayısı ile is

mine atıf yapılmaktan kaçınıldığı için, bu konudaki bilgiler çıkarılarak, "ilgili kanun" ifadesine yer 
verilmiş ve 37 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 39 uncu maddesinde, tasarının bütününde olduğu şekilde, "savcılık" yerine "başsav
cılık" ibaresi tercih edilmiş ve 38 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 40 ve 41 inci maddeleri birleştirilmiştir. Çünkü her iki maddede süreleri düzenlemek
tedir. Böylece süreler tek bir maddede toplanmış ve bu bakımdan bütünlük sağlanmıştır. 

Ayrıca gün, hafta ve ay olarak düzenlenen süreler ayrı ayrı fıkralarda gösterildiği gibi, ifadeleri 
daha anlaşılır kılacak bazı sözcük değişikliklerine gidilmiştir. 

Tasarının 41 inci maddesinin son fıkrası, günümüz ulaşım imkanları karşısında gereksiz 
görülerek metinden çıkarılmış ve 39 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 42 nci maddesi yeniden formüle edilmiştir. 
Tasarının birinci fıkrasında sayılan eski hale getirme sebepleri yerine, bu sebeplerin hepsini 

kapsayacak şekilde, "kusuru olmaksızın" bir süreye uyulamamış olmasına yer verilmiştir. 
İkinci fıkradaki "Bir tebliğden kusuru olmaksızın bilgi edinilememesi" ihtimali, yeni düzen

leme karşısında birinci fıkra kapsamına dahil olduğundan, buradan çıkarılmıştır. Böylece ikinci fık
ra, sadece, kanun yoluna başvuru hakkının bildirilmemesi şeklindeki özel bir eski hale getirme 
sebebi ile sınırlı hale gelmiş ve 40 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "inandırıcı bir biçimde" ibaresi metinden 
çıkarılmıştır. Çünkü inandırıcılık ancak delille sağlanabilir. Metinden çıkarılan bu ibarenin yerine, 
daha somut ve delil kavramıyla daha ilgili olduğu için, "kusuru olmadığına ilişkin olgular" ibaresi 
tercih edilmiş ve 41 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 44 üncü maddesi, 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 45 inci maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine paralel olarak ayrıntılı bir 

biçimde yeniden düzenlenmiş ve 43 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 46 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki para cezasına ilişkin hüküm ile buna bağlı 

olarak metinde yer alan diğer fıkralar çıkarılarak madde redaksiyona tabi tutulmuş, iki fıkra halin
de yeniden düzenlenmiş ve 44 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 47 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 45 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 48 inci maddesi rıza halinde tanıklıktan çekinme konusunda genel bir yasak hükmü 

getirmek ve diğer fıkraları redakte edilmek suretiyle 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 49 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile Devlet sırrı kavramı açıklığa kavuşturul

muş, tanığın mahkeme tarafından dinlenebileceği hükmü getirilmiş ve 47 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 50 ve 51 inci maddelerinde redaksiyon yapılmış, 48 ve 49 uncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 52 nci maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uygun olarak redakte edilerek, 50 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 53 üncü maddesi, 51 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 54 üncü maddesinin başlığı "Tanıkların dinlenmesi" şeklinde değiştirilmiş, tanığın, 

mağdurun ve delillerin korunması amacıyla üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve 52 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 55 inci maddesi daha açık bir şekilde bentler halinde düzenlenmiş ve 53 üncü mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 56 ncı maddesi 54 üncü, 57 nci maddesi 55 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 58 inci maddesinin başlığı maddenin içeriğine bağlı olarak değiştirilerek, 56 ncı mad

de olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 59 uncu maddesi, 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 60 inci maddesinin son fıkrası ceza hükmü içerdiği için metinden çıkarılmış, diğer 

fıkralar tanığın dinlenmesi sırasında tanığı korumaya yönelik olarak ses ve görüntülü aktarma iş
leminin yapılabilmesine imkan tanıyan ve tanık korumasının örgütlü suçlarla sınırlı olarak 
yapılabilmesine imkan sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiş ve 58 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 61 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 59 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 62 nci maddesi başlığı ile birlikte redaksiyona tabi tutulmuş ve 60 inci madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 63 üncü maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 61 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 64 üncü maddesi, 62 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 65 inci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış ve 63 üncü madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına yapılan ilave ile kamu görevlilerin bağlı bulun

dukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamayacaklarına ilişkin bir hüküm ilave edilmiş 
ve 64 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının "Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü" başlıklı 71 inci maddesi sistematiğe uygun olması 
nedeniyle, 65 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 67 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 66 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 68 inci maddesinin başlığı "Bilirkişi raporu, uzman mütalaası" şeklinde değiştirilmiş, 

maddeye hukuki konularda bilirkişi tarafından değerlendirme yasağı getiren üçüncü fıkra ile il
gililerin başka bir uzmandan bilimsel mütalaa alabilmelerine imkan veren altıncı fıkra ilave edilmiş, 
diğer fıkralarda redaksiyon yapılmış ve 67 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrası aynen kabul 
edilmiş, eklenen yeni üçüncü fıkra ile taraflara mütalaa hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenebil-
mesine imkan tanınmış ve 68 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 70 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 69 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının "Bilirkişiliğin kabul yükümlülüğü" başlıklı 71 inci maddesi daha önce 65 inci mad

de olarak düzenlendiği için buradan çıkarılmıştır. 
Tasarının "Tanık bilirkişi" başlıklı 72 nci maddesi uygulaması olmadığı için gereksiz görülerek 

metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 70 inci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 74 üncü maddesi, 71 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 75 inci maddesi başlığı ile birlikte redaksiyona tabi tutulmuş ve 72 nci madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 76 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 73 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 77 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 74 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 78 inci maddesinin başlığı, içeriği ile uyumlu hale getirebilmek için şüpheli veya 

sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması olarak değiştirilmiştir. Ceza muhakemesinde 
iz, eser ve emare de esasen delil sayıldığından, bu ibareler yerine sadece delil terimini kullanmıştır. 

Şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbi muayenesine dair düzenlemeler yapılmıştır. 
Sanık üzerinde beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan, saç, tükürük, tırnak, cin

sel salgı gibi örnek alınabilmesine hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilecek, Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat için
de hâkim veya mahkemenin onayına sunulacaktır. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde 
edilen deliller kullanılamaz. Bu suretle maddede yeni bir delil yasağı daha ihdas edilerek soruştur
ma ve kovuşturma makamlarının uygulamalarının insan hakları esaslarına uygun olmasının sağlan
ması amaçlanmıştır. 

Bu işlem her suçta yapılamaz. Bunun için üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektir
meyen bir suçun olması gerekir 

Bu madde gereğince alınacak karar mahkeme tarafından da verilse itirazı mümkündür. Bu 
suretle denetimde çabukluk amaçlanmış, madde bu görüşler doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve 
75 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 79 uncu maddesinin birinci fıkrası bir önceki maddenin gerekçeleri doğrultusunda 
yeniden düzenlenmiş, çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde bunun birinci 
fıkra hükmüne göre yapılacağına ilişkin hüküm ikinci fıkra yeniden düzenlenmiş, ikinci fıkra üçün
cü fıkra olarak kabul edilmiş, "delil, iz, eser ve emareler" yerine "deliller" ibaresi kullanılmış, hâkim 
ve mahkeme kararlarına itiraz edilebileceği konusunda dördüncü fıkra ilave edilmiş ve 76 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 80 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 77 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 81 inci maddesinde radaksiyon yapılmış ve 78 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 82 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "materyal" ibaresi "bulgu" olarak değiştirilmiş 

ve 79 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarıya 79 uncu maddeden sonra gelmek üzere "Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği" baş

lıklı kişilerin özel hayatını korumaya yönelik yeni 80 inci madde ilave edilmiştir. 
Tasarının 83, 84, 85 ve 86 nci maddelerinde redaksiyon yapılmış ve 81, 82, 83 ve 84 üncü mad

deler olarak kabul edilmiştir. 
Tasarıya 84 üncü maddeden sonra gelmek üzere "Yer gösterme" başlığı altında yer gösterme 

işleminin bir disiplin altında ve hukuki zemine kavuşturulması amacıyla yeni 85 inci madde ek
lenmiştir. 
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Tasarının 87 nci maddesinin üçüncü fıkrası redaksiyona tabi tutulmuş ve son cümlesi de yanlış 
uygulamalara yol açmamak amacıyla metinden çıkarılmış ve 86 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 88, 89 ve 90 inci maddelerinde redaksiyon yapılmış ve 87, 88 ve 89 uncu maddeler 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısmında yer alan "Koruma Tedbirleri" sistematik olarak 
yeniden sıralanmış, bu nedenle bölüm ve madde numaralarında değişiklikler yapılmıştır. 

"Yakalama ve Gözaltı" başlıklı Beşinci Bölüm, Birinci Bölüm olarak kabul edilmiş; bu 
Bölümün ilk maddesi olan 130 uncu maddesine, kolluğun, yakalanan kişiye kanuni haklarını derhal 
bildireceğine ilişkin bir fıkra eklenmiş, madde beş fıkra halinde redaksiyona tabi tutulmuş ve 90 in
ci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 131 inci maddesinde redaksiyon yapılmış, dört gün olan gözaltı süresi muhafaza edil
mekle birlikte, her defasında ancak birer gün süreyle üç gün süreyle uzatılması şeklinde bir düzen
leme yapılmış ve bir kararla aynı anda dört güne çıkarılmasının önüne geçilmiş ve 91 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 132 nci maddesi, 92 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 133 üncü maddesindeki "emareler" ibaresi "belirtiler" şeklinde değiştirilmiş ve 

93 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 134 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 94 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 135 inci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrasında Ulus

lararası sözleşmelere uygun olarak yakalanan veya gözaltına alınanın yabancı olması halinde "yazılı 
olarak karşı çıkmaması" şartı ilave edilmiş ve 95 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 136 ncı maddesinde redaksiyon yapılmış ve 96 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 137 nci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış, ikinci fıkrası gereksiz 

görülerek metinden çıkarılmış ve 97 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 138 inci maddesinin başlığı "Yakalama emri ve nedenleri" şeklinde değiştirilmiş, 

madde içeriğinde de redaksiyon yapılmış ve 98 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının "Yayın yasakları" başlıklı 139 uncu maddesi ceza hükümleri içerdiği için metinden 

çıkarılmıştır. 
Tasarının 140 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 99 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısmında yer alan "Tutuklama" başlıklı Dördüncü Bölümü 

sistematik açıdan daha doğru olacağından İkinci Bölüm olarak değiştirilmiş ve bu Bölümün ilk 
maddesi olan "Tutuklama nedenleri" başlıklı 119 uncu maddesi, tutuklama nedenleri azaltılıp 
yeniden düzenlenerek, tutuklama nedenleri varsayılabilecek haller katalog halinde belirtilerek, 100 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 120 nci maddesinin dört, beş, altı ve yedinci fıkraları muhafaza altında bulundurma 
ile ilgili hükümler içermekte olup, bu müesseseye yer verilmesi uygun görülmediğinden metinden 
çıkarılmış, ancak, beşinci fıkranın son cümlesi dördüncü fıkra olarak muhafaza edilmiş, sekizinci 
fıkrası gereksiz görülerek, dokuzuncu fıkrası ise kaçaklar bölümünde düzenlendiğinden metinden 
çıkarılmış, madde redaksiyona tabi tutularak beş fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve 101 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 121 inci maddesinin başlığı "Tutuklulukta geçecek süre" şeklinde değiştirilmiş, 
tutuklama süresi soyut bir ceza süresine bağlı olmak yerine ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
ve girmeyen suçlar ayırımına göre yeniden düzenlenmiş, birinci ve ikinci fıkra birleştirilerek, son 
fıkra ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum sağlamak amacıyla metinden çıkarılmış ve redak
siyon yapılarak 102 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 171 — 

Tasarının 122 nci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 103 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 123 ncü maddesi, 104 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 124 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 105 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 125 inci maddesi, 106 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 126 ncı maddesi Ceza İnfaz Kanununda düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiy

le metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasına açıklık getirilmiş ve 107 nci madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 128 nci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 108 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 129 uncu maddesinin son fıkrası 190 inci maddeye ilave edildiğinden, diğer fıkralar 

da Ceza İnfaz Kanununda düzenlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının "Adli kontrol" başlıklı 112 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 109 uncu mad

de olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 113 üncü maddesi, 110 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 114 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 111 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 115 inci maddesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum sağlamak ve redaksiyon 

yapılmak suretiyle 112 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 116 ve 117 nci maddeleri, 113 ve 114 üncü maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 118 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 115 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısmında yer alan "Elkoyma ve arama" başlıklı Birinci 

Bölümünün sistematik açıdan daha doğru olması nedeniyle Dördüncü Bölümde "Arama ve Elkoy
ma" başlığı ile düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Bu bölümde "Suç işlediği sanılan kişi ile ilgili aramalar" başlıklı 97 nci madde "Şüpheli veya 
sanıkla ilgili arama" başlığı ile redaksiyona tabi tutulmuş ve bu bölümün ilk maddesi olmak üzere 
116 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 98 ve 99 uncu maddeleri redaksiyona tabi tutulmuş, 117 ve 118 inci maddeler olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının "Arama kararı" başlıklı 100 üncü maddesinin birinci fıkrası kolluk amirlerinin yazılı 
emir verme yetkisi kabul edilmeksizin yeniden düzenlenmiş, arama kararında bulunması gereken 
hususları aynntıh bir biçimde göstermek üzere ikinci fıkra eklenmiş, diğer fıkraları muhafaza 
edilerek 119 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 102 nci maddesi başlığı "Aramada hazır bulanabilecekler" şeklinde, madde redak
siyona tabi tutularak 120 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 103 üncü maddesinin başlığı "Arama sonunda verilecek belge" olarak değiştirilmiş, 
maddede redaksiyon yapılmış ve 121 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 105 inci maddesinin başlığı "Belge veya kağıtları inceleme yetkisi" olarak değiştiril
miş, birinci fıkranın birinci cümlesindeki hâkimin inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısına da veril
miş, yapılan bu ilave karşısında ikinci cümle metinden çıkarılmış, ikinci fıkrada redaksiyon yapıl
mış ve madde üç fıkra halinde düzenlenmiş ve 122 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 91 inci maddesinin başlığı "Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara 
elkonulması" olarak değiştirilmiş, birinci fıkra 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyumlu hale 
getirilmiş ve 123 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 92 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları birleştirilmiş ve redaksiyona tabi 
tutularak 124 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 93 üncü maddesinin başlığı "İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece 
incelenmesi" olarak değiştirilmiş, Devlet sırrı, ancak belirli görevliler tarafından vakıf olunabilen, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliği ve milli savunma bakımından yetkisiz kişilere karşı giz
li tutulması gereken bilgilerdir. Güvenlik kuvvetleri tarafından kullanılan teknik donanımlara ya da 
askeri bakımdan önem arzeden üretim tesislerine ilişkin bilgiler de, devlet sırrı niteliği taşımaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında, 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 328 inci 
maddesinin gerekçesinde vurgulanan düşünceye paralel olarak, bir suç olgusuna ilişkin bilgi ve bel
gelerin, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

İkinci fıkra hükmüne göre; devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren belgeler mahkeme tarafın
dan incelenebilmekle birlikte, kovuşturma evresine katılma hakkına sahip bulunan diğer kişiler, 
doğrudan bu bilgilere ulaşamayacaklardır. Ancak, mahkeme tarafından, kovuşturma konusu suçu 
açıklığa kavuşturabilecek nitelikte görülen belgelerin içeriğiyle ilgili olarak, hükümde açıklamaya 
yer verilmesi gerekir. Böylece, bu bilgilerle ilgili olarak savunma hakkının kullanılabilmesine, ilk 
defa olağan kanun yoluna başvuru aşamasında imkan tanınmış olacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasında, bu hükmün ancak, belirli ağırlık derecesine ulaşmış olan suçlar
la ilgili olarak uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, belirlenen ağırlık ölçüsüne 
ulaşmayan suçlardan dolayı bir bilgi veya belgenin devlet sırrı olduğundan bahisle soruşturma ve 
kovuşturma sürecinde tartışılmasına sınırlama getirilemeyecektir. Madde bu görüşler doğrultusun
da yeniden üç fıkra olarak düzenlenmiş ve 125 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 94 üncü maddesi, 126 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 95 inci maddesinin birinci fıkrası üç fıkra olarak yeniden düzenlenmiş, kolluk amir

lerinin yazılı emri ile elkoyma hükmü, Anayasanın 20 ve devamı maddelerinde yapılan düzen
lemeye paralel olarak; dört, beş ve son fıkraları genel hükümlerde düzenlenmiş olduğundan gerek
siz görülerek metinden çıkarılmış ve 127 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya "Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma" başlıklı yeni bir hüküm, aşağıdaki gerek
çelerle, 128 inci madde olarak eklenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında sözü edilen taşınma/, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerine 
elkonulabilmesi için; 

a) Soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlendiği ve ayrıca, 
b) Elkonulması düşünülen taşınmazların, hak ve alacakların soruşturma ve kovuşturma konusu 

suçun işlenmesi suretiyle elde edildiği, 
Hususlarında kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması gerekir. Başka bir deyişle, elkoyma 

konusu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin belirli suçların işlenmesi suretiyle el
de edildiğine dair somut vakıalara dayalı kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması gerekir. 

Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin mutlaka şüpheli veya sanığa ait ol
ması gerekmemektedir. Bunların şüpheli veya sanıktan başka kişilerin zilyetliğinde bulunması 
halinde dahi, elkoyma kararı verilebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, bu elkoyma koruma tedbirine ancak sınırlı sayıda suçlarla ilgili 
olarak başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Maddenin üç ila yedinci fıkralarında bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerine 
ne suretle elkonulabileceği düzenlenmiştir. İşaret etmek gerekir ki, kara, deniz ve hava ulaşım araç
ları hakkında verilen elkoyma kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verildikten sonra; 
muhafazası için gerekli olması halinde, ulaşım aracının zilyedliğinin ilgili kişinin elinden alınması 
yoluna da gidilebilir. 
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Maddenin sekizinci fıkrasında, bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine 
aykırı hareket edilmesi halinde hangi suçun oluşacağı hususunda hükme yer verilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrada, bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hâkim tarafından karar 
verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Tasarının 96 ncı maddesi redaksiyon yapılarak, 129 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 101 inci maddesi, 130 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 106 ncı maddesinin başlığı "Elkonulan eşyanın iadesi" şeklinde değiştirilmiş, ikinci 

fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, birinci fıkrası ayrıntılı bir biçimde iki fıkra halinde 
düzenlenmiş ve 131 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya, aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda; "Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden 
çıkarılması" başlıklı yeni 132 nci madde eklenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, elkonulan eşyanın elden çıkarılmasına karar verilebilmesi için 
aranan şartlar belirlenmiştir. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda, elkonulan eşya ile ilgili elden çıkarma karannı verme yetkisi ve bu 
kararın verilmesinde izlenecek usul düzenlemiştir. 

Uygulamada, muhafazası açısından gerekli tedbirlerin alınmaması dolayısıyla elkonulan eş
yanın zarar görmesi olaylarına tanık olunmaktadır. Bunun önüne geçebilmek amacıyla, maddenin 
dördüncü fıkrası hükmü kabul edilmiştir. 

Elkonulan eşyanın kamu eliyle muhafazası çoğu zaman bir külfet oluşturmaktadır. Bu neden
le, elkonulan eşyanın zilyedliği şüpheliye, sanığa, mağdura veya diğer bir kişiye bırakılarak 
muhafazası yoluna gidilebilmesi kabul edilmiş ve bunun şartları, maddenin beşinci fıkrasında 
düzenlenmiştir. 

Maddenin altıncı fıkrasında, elkonulan ve müsadere edilebilecek nitelikte olan eşyanın, delil 
olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, başka bir surette elden çıkarılması usulü düzenlen
miştir. Elkonulan eşya ilgili kişi açısından büyük bir önemi haiz olabilir veya muhafaza altında 
tutulması büyük bir külfet oluşturabilir. Bu durumda eşya, rayiç değerinin derhal tahsil edilmesi 
karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Mahkeme kararı üzerine yapılan bu teslimat halinde, bilahare 
verilecek olan müsadere kararının konusunu, ödenen rayiç değerin oluşturacağı kabul edilmiştir. 

Tasarıya aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda,"Şirket yönetimi için kayyım tayini" başlığı altın
da yeni bir 133 üncü madde eklenmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, şirket yönetimine kayyım tayininin şartları belirlenmiştir. Bunun 
için öncelikle, soruşturma veya kovuşturma konusu suçun, zincirleme veya kesintisiz suç olarak, bir 
şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması 
gerekir. Ayrıca, şirket yönetimine kayyım tayini, soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili 
maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olmalıdır. Bu bakımdan bir şirketin faaliyeti çer
çevesinde işlenmiş olsa bile, icrası tamamlanmış olan bir suçla ilgili olarak şirket yönetimine kay
yım tayin edilemez. Bir turizm şirketinin faaliyeti çerçevesinde örneğin uyuşturucu madde ticareti, 
göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, fuhuş, kumar oynatma gibi suçların işlendiği; kurulan şirketin, 
gerçek bir ticari faaliyetin icrası için değil, örneğin banka kaynaklarının zimmete geçirilmesinde bir 
araç olarak kullanıldığı; kurulan şirketin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin yurt dışına 
transfer edilmesinde veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği 
konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutulmasında araç olarak kullanıldığı 
hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, bu koruma tedbirine başvurulabilecektir. 
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Şirket yönetimine kayyım tayini, ancak hâkim veya mahkeme kararıyla olabilir. Hâkim veya 
mahkeme kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği kayyımın onayına bağlı 
kılınabilir. Bu durumda, özel hukuk hükümlerine göre görevlendirilmiş olan şirket yönetim kurulu 
veya müdürleri, görevlerine devam ederler. Ancak, bu kişilerin şirket yönetimiyle ilgili tasarruf
larının veya şirket adına üçüncü kişilerle yaptıkları işlemlerin hukukî geçerlilik taşıyabilmesi, 
atanan kayyımın onayına bağlıdır. Atama kararı ile yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma 
da verilebilir. Bu durumda, özel hukuk hükümlerine göre görevlendirilmiş olan şirket yönetim 
kurulunun veya müdürlerinin görevleri sona erer. Şirket yönetimine kayyım tayininin üçüncü 
kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak bağlayıcı sonuç doğurabilmesi için, hâkim veya mahkeme 
kararının ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesi gerekir. Bu karar örnekleri, ayrıca, ilgili şirketin 
merkez ve şubelerinde üçüncü kişiler tarafından görülebilecek şekilde asılır. Atanan kayyımın 
görevi, soruşturma ve kovuşturma sürecinde ve en geç hüküm anına kadar devam edebilir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, atanan kayyıma ödenecek ücretle ilgili; üçüncü fıkrada ise, kay
yımın işlemlerine karşı özel hukuk hükümlerine göre mahkemeye başvurulabilmesine ilişkin, 
hükümlere yer verilmiştir. 

Tasarının 110 uncu maddesinin birinci fıkrasının başındaki "İki yıl veya daha fazla hürriyeti 
bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler" ibaresi suç sınırlamasının kaldırılması düşüncesiyle, son fık
rası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, ikinci fıkraya açıklık getirmek üzere bir cümle ilave 
edilmiş ve 134 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 111 inci maddesi, Uluslararası adli yardımlaşma sözleşmelerinde genel olarak düzen
lenmiş olduğundan tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısımdaki "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Haberleş
meye Girme" başlıklı İkinci Bölümü, sistematiğe uygun olarak, "Telekomünikasyon Yoluyla 
Yapılan İletişimin Denetlenmesi" başlığı ile Beşinci Bölüm olarak düzenlenmiş ve bu bölümün ilk 
maddesi olan tasarının "Dinleme ve kayda alma kararı" başlıklı 107 nci maddesi "İletişimin tespiti, 
dinlenmesi ve kayda alınması" şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki gerekçeler doğrultusunda 
yeniden düzenlenerek 135 inci madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme ile maddenin ifade biçimi düzeltilmiş ve madde içeriğinin anlaşılmasında uy
gulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Birinci fıkrada telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alın
masının şartları ve usulü düzenlenmiştir. İletişimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin 
ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle 
iletişim kurulduğu hususlarının tespitinden ibarettir. İletişimin dinlenmesi, telli veya telsiz telefon
la ya da internet üzerinden yapılan konuşmalar açısından geçerlidir. İletişimin kayda alınması ise, 
telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalardaki ses veya görüntüler 
açısından söz konusu olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği hakkında da 
uygulanabilir. 

İkinci fıkrada şüphelinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimin kayda 
alınamayacağı, bu durumun kayda alma gerçekleştikten sonra anlaşılması halinde alınan kayıtların 
derhal yok edileceği hükme bağlanmıştır. 

Üçüncü fıkrasında, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
hususunda verilecek kararın içeriğine ve uygulama süresine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
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Dördüncü fıkrasında, maddî gerçeğin açıklığa kavuşturulması ya da şüpheli veya sanığın 
yakalanmasının mümkün kılınması amacına yönelik olarak, telsiz telefonla yaptığı konuşmaların 
yer ve zamanının belirlenmesine ilişkin kararın içeriği ve uygulama süresi hakkında düzenleme 
yapılmıştır. 

Beşinci fıkrada, bu madde hükümlerine göre alınan hâkim veya Cumhuriyet savcısı kararının 
gizliliği hususunda hükme yer verilmiştir. 

Altıncı fıkrasında, bu koruma tedbirine ancak sınırlı sayıda suçlarla ilgili olarak baş
vurulabileceği, hüküm altına alınmıştır. 

Yedinci fıkrada, maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimsenin, bir başkasının 
telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemeyeceği ve kayda alamayacağı hükmü getirilmiştir. 

Tasarının 109 uncu maddesinde başlığı ile birlikte redaksiyon yapılmış ve 136 ncı madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının "Kararların yerine getirilmesi" başlıklı 108 inci maddesi aşağıdaki gerekçelerle 
yeniden düzenlenmiş ve 137 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Maddenin birinci fıkrasında, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması işlemlerinin ne suretle icra edileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu fık
ra hükmüne göre, telekomünikasyon hizmeti veren kuruluş görevlilerinin bu kararı yerine getir
memesi halinde kendilerine karşı zor kullanılabilecektir. 

İkinci fıkrada, kayda alınan iletişim içeriklerinin yazıya dökülmesi hususuna ilişkin düzenleme 
yapılmıştır. 

Üçüncü fıkrada, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması işlemine son verilmesi ve 
iletişim içeriğine ilişkin kayıtların yok edilmesi hususunda hükümlere yer verilmiştir. Dördüncü fık
rada ise, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasından ilgililere bilgi verilmesi hususu düzen
lenmiştir. 

Tasarının "Geçici elkoyma" başlıklı 104 üncü maddesi, değişik koruma tedbirleri için ortak 
hüküm haline getirilmek suretiyle "Tesadüfen elde edilen deliller" başlığı altında yeniden düzenlen
miş ve 138 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya Birinci Kitap, Dördüncü Kısımdaki "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin 
Denetlenmesi" başlıklı Beşinci Bölümden sonra gelmek üzere "Gizli Soruşturmacı" başlıklı yeni 
Altıncı Bölüm başlığı altında "Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" başlıklı yeni 139 uncu madde 
aşağıdaki gerekçelerle eklenmiştir. 

Kışkırtıcı ajan kullanılmasının hukuk devleti ilkesi bakımından büyük sorunlar yaratması kar
şısında, Batı ülkelerinde giderek artan ve buna paralel olarak da toplum hayatında tamiri kabil ol
mayan yaralar açan organize suçlulukla mücadelede gizli soruşturma yapan bir görevliden yararlan
ma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Gizli soruşturmacı, kışkırtıcı ajan değildir. Bunun kışkırtıcı ajandan 
en önemli farkı, gizli soruşturmacının hiç bir zaman azmettiren durumunda bulunamamasıdır. 

Gizli soruşturmacı, görevi sırasında suç işlemeyecektir. 
Gizli soruşturmacının, içine girdiği örgüt içerisinde uzun süre kalabilmesi, onun "uydurma 

kimlik" sahibi olması ve bu kimlik altında bazı işlemlerde bulunabilmesine de bağlıdır. 
Karşılaştırmalı hukukta, bu tedbirler vasıtasıyla bireyin temel hak ve özgürlüklerine ağır 

biçimde müdahale edilmesi nedeniyle, tedbire karar verme yetkisi konusunda özel yetki kuralları 
öngörülmüştür. 

Tasarıya eklenen yeni 140 ncı madde ile, maddede sayılan suçları işlediğine dair hakkında kuv
vetli şüphe bulunan ve başka surette delil elde edilemeyen kişinin, teknik araçlarla izlenmesine im
kan verecek esas ve usuller düzenlenmiştir. 
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Tasarının Birinci Kitap, Dördüncü Kısım altında yer alan "Haksız Yakalama ve Tutuklama Taz
minatı" başlıklı Altıncı Bölümü, sistematiğe uygun olarak "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" 
başlığı altında Yedinci Bölüm olarak düzenlenmiştir. 

Bu Bölümün "Tazminat istemi" başlıklı 141 inci maddesine, (8) numaralı bentten sonra gelmek 
üzere arama ve elkoyma ile ilgili tazminat istemine ilişkin iki yeni bent ilave edilmiş ve madde 
redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Tasarının 142 nci maddesinde başlığı ile birlikte redaksiyon yapılmıştır. 
Tasarının 143 üncü maddesinin ikinci fıkrası, iki ayrı fıkra halinde düzenlenmiş ve madde üç 

fıkra şeklinde redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Tasarının 144 üncü maddesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uygun olarak redaksiyon 

yapılmıştır. 
Tasarının 145 inci maddesine "çağrılma nedeni açıkça belirtilir" ibaresi eklenerek ve redak

siyon yapılarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 146 ncı maddesi redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 147 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlar maddesiyle uyum sağlamak üzere 

düzenleme yapılmış, ifade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkanlardan yararlanılabilmesini 
sağlamak üzere bir bent eklenmiş ve redaksiyon yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 148 inci maddesi, redaksiyon yapılarak, kolluk ifadesinin delil değeri hususunda uy
gulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla dördüncü fıkra, kolluk bakımından 
yeniden ifade alma yasağı öngörmek üzere beşinci fıkra eklenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının Birinci Kitap, Altıncı Kısım, Birinci Bölüm başlığı "Müdafi Seçimi, Görevlendiril
mesi, Görev ve Yetkileri" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 149 uncu maddesinde başlığı da dahil olmak üzere redaksiyon yapılmak, üçüncü fık
rasının başında yer alan "Kolluk tarafından yapılan araştırma da dahil olmak üzere," ibaresi gerek
siz görülerek metinden çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 150 nci maddesi, başlığı "Müdafiin görevlendirilmesi" şeklinde değiştirilmek, mad
deye üçüncü fıkra olarak, belli bir cezanın üzerindeki suçlarda zorunlu müdafıliği öngören bir 
düzenleme eklenmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 151, 152, 153, 154 üncü maddeleri, redaksiyon yapılarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 155 inci maddesinin başlığı, maddenin içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 156 ncı maddesi, daha açık bir şekilde ifade edilmek üzere redaksiyon yapılarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının Ücret başlıklı İkinci Bölümünde yer alan 157 ve 158 inci maddeler, bu Kanunda 

düzenlenmesi uygun görülmeyerek metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 159 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereksiz görülerek, üçüncü fıkrası ise ceza hük

mü içermesi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlendiğinden metinden çıkarılmış ve 
157 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 160 mcı maddesinin başlığı "ihbar ve şikâyet" olarak değiştirilmiş, birinci fıkrada; 
şikayet, ihbar ile aynı esaslara bağlanmış, sulh ceza hâkimlerine ihbarda bulunulacağına ilişkin 
hüküm çıkarılmış, ikinci fıkrada; yeniden düzenleme yapılmış ve elçilik ve konsolosluklara 
yapılacak ihbar ve şikayetler bu fıkradan çıkarılarak üçüncü fıkra olarak düzenlenmiş, eklenen dör
düncü fıkra ile; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ihbar ve şikayetlerin takipsiz kalmaması için 
Cumhuriyet başsavcılığına intikalini sağlayan hükümler getirilmiş, birinci ve üçüncü fıkralardaki 
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sözlü ihbar ve şikayet beşinci fıkra olarak düzenlenmiş, suçun soruşturma ve kovuşturmasının 
şikayete bağlı olduğunun daha sonra anlaşılması halinde doğabilecek hak kaybını önlemek amacıy
la yeni altıncı fıkra eklenmiş, yapılan bu düzenleme karşısında tasarının beş ve altıncı fıkraları 
metinden çıkarılmış ve 158 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 161 inci maddesinin birinci fıkrasında "belediye memurları" ve "sulh ceza hâkimi" 
ile ilgili düzenleme metinden çıkarılmış, "sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler" madde kap
samına alınmış ve maddede redaksiyon yapılmak suretiyle 159 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 162 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkanlmış, ikinci fık
rası daha anlaşılır bir biçimde redakte edilmiş ve 160 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 163 üncü maddesinin başlığı "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" şeklinde 
değiştirilmiş, birinci ve ikinci fıkraları daha açık bir biçimde redakte edilerek dört fıkra halinde, son 
iki fıkrası aynen muhafaza edilerek altı fıkra halinde düzenlenmiş ve 161 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 164 üncü maddesinin başlığı "Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim karan is
temi" şeklinde değiştirilmiş ve 162 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 168 inci maddesi, sistematik açıdan burada düzenlenmesi daha uygun görülerek 163 
üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasannın 165 inci maddesinin birinci fıkrası genel düzenleme içinde yapıldığından, ikinci fık
rası da 148 inci maddeye beşinci fıkra olarak eklendiğinden metinden çıkanlmıştır. 

Tasarının 166 nci maddesi, 161 inci maddede düzenlendiğinden metinden çıkarılmıştır. 
Tasarıya 163 üncü maddeden sonra gelmek üzere adli kollukla ilgili yeni 164, 165, 166 ve 167 

nci maddeler eklenmiştir. 
Tasannın 167 nci maddesinin başlığı değiştirilerek ve redaksiyon yapılarak 168 inci madde 

olarak kabul edilmiştir. 
Tasannın 169 ve 170 inci maddeleri gereksiz görülerek metinden çıkanlmıştır. 
Tasannın 171 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 169 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 172 nci maddesi, gereksiz görülerek tasarı metninden çıkanlmıştır. 
Tasarının 172 nci maddesinden sonra gelen İkinci Kısım, Birinci Bölüm başlığı "Kamu 

Davasının Açılması" şeklinde değiştirilmiştir. Tasannın 173 üncü maddesinin başlığı bölüm baş
lığına uygun olarak değiştirilmiş, son fıkra gereksiz görülerek metinden çıkanlmış ve madde daha 
aynntılı bir biçimde düzenlenerek 170 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasannın 174 üncü maddesi, tasarı metninden çıkarılmıştır. 
Tasarıya 170 inci maddeden sonra gelmek üzere "Kamu davasını açmada takdir yetkisi" baş

lıklı yeni 171 inci madde eklenmiştir. 
Tasarının 175 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralannda redaksiyon yapılmış, son fıkra 

gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 172 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 176 nci maddesi, ağır ceza mahkemesi başkanının itiraz dilekçesini şüpheliye gön

dermesinin işi uzatacağı düşüncesiyle metinden çıkarılmış, Cumhuriyet savcısı soruşturmanın 
tamamını yapmakla mükellef olduğundan eksiklik varsa sulh ceza hâkimi aracılığıyla tamamlatıl-
ması yerine takipsizlik karannın kaldırılması cihetine gidilmesinin daha doğru olacağı düşüncesiy
le ilgili fıkra çıkarılmış, şikayet hakkını engelleyeceği düşüncesiyle ceza hükmüne yer verilmekten 
vazgeçilmiş ve madde redaksiyona tabi tutularak 173 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 177 nci maddesi kamu davası iddianamenin mahkemeye verilmesiyle değil, kabul 
edilmesiyle açılacağından, bu durum da 181 inci maddede düzenlendiğinden 177 nci madde metin
den çıkanlmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 178 — 

Tasarının 178 inci maddesi, gerekli kısaltma ve birleştirmeler yapılarak, dört fıkra halinde 
yeniden düzenlenmiş, soruşturma evresi ile ilgili olduğundan madde İkinci Bölümün sonuna 173 
üncü maddeden sonra gelmek üzere 174 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kitabın başlığı "Kovuşturma Evresi", Birinci Kısmın başlığı "Kamu Davasının 
Yürütülmesi" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 179 uncu maddesi iddianamenin reddi müessesesi düzenlenmediğinden metinden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 180 inci maddesi, iddianamenin reddi kabul edilmediğinden, iddianamenin iadesi ile 
ilgili itiraz da 174 üncü maddenin dördüncü fıkrasında düzenlendiğinden metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 181 inci maddesi başlığı ile birlikte redaksiyona tabi tutulmuş ve 175 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 182 nci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 176 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 183 üncü maddesi 177 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 184 üncü maddesinin madde başlığı değiştirilmiş, birinci fıkra redaksiyona tabi tutul

muş, ikinci ve üçüncü fıkraları gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 178 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 185 inci maddesinin başlığındaki "Davet edilen" ibaresi "Çağrılan" şeklinde değiş
tirilmiş ve 179 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 186 ncı maddesinin beşinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve madde 
redaksiyona tabi tutulmuş ve 180 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 187 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 181 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 188 inci maddesi, 182 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 189 uncu maddesinin ikinci fıkrası ceza hükmü içerdiği için metinden çıkarılmış ve 

183 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 190 inci maddesi, 184 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 191 inci maddesinin ikinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 185 in

ci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 192 nci maddesi, 186 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 193 üncü maddesinin son fıkrası ceza hükmü içerdiğinden metinden çıkarılmış ve 

187 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 194 üncü maddesi, 188 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 195 inci maddesi, 189 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasında redaksiyon yapılmış ve 190 inci madde olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 197 nci maddesi daha açık bir biçimde ifade edilmek amacıyla fıkra ve bentler halin

de yeniden düzenlenmiş ve 191 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 198 inci maddesi, 192 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 199 uncu maddesinin son fıkrası kaçaklık ile ilgili maddede düzenlendiğinden metin

den çıkarılmış, birinci ve ikinci fıkralar birleştirilerek düzenlenmiş, madde başlığı değiştirilmiş ve 
193 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 200 üncü maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları kısmen ilk iki fıkrada, kısmen de 
genel hükümlerde düzenlendiğinden metinden çıkarılmış ve madde iki fıkra halinde düzenlenmiş ve 
194 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698 ) 



— 179 — 

Tasarının 201 inci maddesinde yer alan "para, hafif hapis" ibaresi 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki düzenleme dikkate alınarak "adli para" olarak değiştirilmiş ve 195 inci madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 202 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak ve yurt dışında bulunan sanığın sor
gusunun ne surette yapılabileceğine dair altıncı fıkra eklenmek suretiyle 196 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 203, 204 ve 205 inci maddelerinde redaksiyon yapılmış ve 197, 198 ve 199 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 206 ncı maddesi, 200 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 207 nci maddesine açıklık getirmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve birinci fıkrada 

redaksiyon yapılmış ve 201 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 208 inci maddesi, 201 inci maddeye ikinci fıkra olarak eklendiği için metinden 

çıkarılmıştır. 
Tasarının 209 uncu maddesinin ikinci fıkrasında atıf maddesi kaldırılarak, daha anlaşılır bir 

biçimde ifade edilerek, 202 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 210 uncu maddesinin başlığı "Hâkim ve başkanın yetkisi" şeklinde değiştirilmiş, 

üçüncü fıkradaki yedi günden onbeş güne kadar olan disiplin hapsi dört günle sınırlı tutulmuş, 
avukatlar ve çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanamayacağına dair bir hüküm ilave edilmiş ve 
203 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 211 inci maddesinin ikinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, birinci fık
rası redaksiyona tabi tutulmuş ve 204 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 212 nci maddesi Ceza Muhakemesi Kanununun genel kurallarına istisna olarak 
düzenlenmiş hükümler metinden çıkarılmış ve madde genel esaslara uygun olarak tek fıkra şeklin
de düzenlenmiş ve 205 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Dördüncü Bölümünün "Delillerin İkamesi" olan başlığı "Delillerin Ortaya Konul
ması ve Tartışılması" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının 213 ve 214 üncü maddeleri "Delillerin ortaya konulması ve reddi" başlığı altında bir
leştirilerek ve 213 üncü maddesindeki birbiriyle örtüşen hususlar birleştirilmek suretiyle daha sade 
bir biçimde düzenlenmiş ve 206 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 215 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları gereksiz görülerek metinden 
çıkarılmış birinci fıkrası 207 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 216 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi redaksiyon yapılmış ve 208 inci 
madde olarak kabul edilmiş, ikinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 217 nci maddesi daha detaylı bir biçimde iki fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve 
209 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 218 inci maddesi son fıkra hükmü gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 210 un
cu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 219 uncu maddesindeki gereksiz tekrarlar çıkarılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş 
ve redaksiyon yapılarak 211 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 220 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "bütünüyle" ibaresi metinden çıkarılmış ve 
212 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 221 inci maddesi tek fıkra halinde başlığı ile birlikte redaksiyona tabi tutularak 
yeniden düzenlenmiş ve 213 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 222 nci maddesi, gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 223 üncü maddesi, 214 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 224 üncü maddesinin başlığı sadeleştirilmiş, madde redaksiyona tabi tutulmuş ve 215 

inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 225 inci maddesinin "Delillerin tartışılması" olarak değiştirilmiş, madde redaksiyona 

tabi tutulmuş ve 216 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 226 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış, birinci ve 

üçüncü fıkralarda redaksiyon yapılmış ve 217 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 227 nci maddesi redaksiyona tabi tutularak iki fıkra halinde düzenlenmiş ve 218 in

ci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 228 inci maddesinin birinci fıkrasında redaksiyon yapılmış ve 219 uncu madde 

olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 229 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki bazı bentler duruşma tutanağının içeriğine 

ilişkin olduğu için bir sonraki maddeye alınmış, bu değişikliğe paralel olarak madde başlığı "Duruş
ma tutanağının başlığı" şeklinde değiştirilmiş ve 220 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 230 uncu maddesinin başlığı "Duruşma tutanağının içeriği" olarak değiştirilmiş ve 
daha sade ve ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş ve 221 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 231 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 222 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının İkinci Kısım başlığı "Kamu Davasının Sona Ermesi", Birinci Bölüm başlığı "Duruş

manın Sona Ermesi ve Hüküm" şeklinde değiştirilmiştir. 
Tasarının 232 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gerekçelerle yeniden düzenlenmiş ve 

223 üncü madde olarak kabul edilmiştir: 
Maddenin birinci fıkrasında hüküm niteliğindeki mahkeme kararları belirlenmiştir. 
İkinci fıkrada, hüküm niteliğindeki kararlardan olan beraat kararının hangi hallerde 

verilebileceği açık bir şekilde ortaya konmuştur. 
Üçüncü fıkra hükmüne göre, sanık hakkında kusurunun bulunmaması dolayısıyla beraat değil, 

ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. 
Dördüncü fıkrada, işlenen fiil esasen haksızlık teşkil etmesine ve bu fiil dolayısıyla failin 

kusurlu bulunmasına rağmen, hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilebileceği hal
ler belirlenmiştir. 

Bu düzenlemelerde, yeni Türk Ceza Kanununun hükümleri göz önünde bulundurulmuş ve her 
iki kanunun birbiriyle uyumunun sağlanması amacı güdülmüştür. 

Beşinci fıkrada, sanığın müsnet suçu işlediğinin sabit olması halinde hakkında mahkumiyet 
kararı verileceği; altıncı fıkrada, mahkûmiyet kararının yanı sıra veya mahkûmiyet kararı yerine 
güvenlik tedbirine hükmedileceği hususlarında düzenleme yapılmıştır. 

Yedinci fıkrada, "non bis in idem" kuralı gereğince davanın reddine karar verilebilecek haller 
düzenlenmiştir. 

Sekizinci fıkrada, davanın düşmesi kararı ile hüküm niteliğinde olmayan davanın durması 
kararının verilebileceği haller gösterilmiştir. Davanın durması kararına karşı itiraz kanun yoluna 
başvurulabileceği de fıkra metninde tasrih edilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrada, derhal beraat kararının verilebileceği hallerde davanın durması, davanın 
düşmesi veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilemeyeceği, hüküm altına alınmıştır. 

Görevsizlik kararları, hüküm niteliğinde değildir. Ancak, maddenin onuncu fıkrasında, adli 
yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararının kanun yolu bakımından hüküm 
sayılması gerektiği belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698 ) 



— 181 — 

Tasarının 233 üncü maddesi metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 234 üncü maddesinin son fıkrası gereksiz görülerek metinden çıkarılmış ve 224 ün

cü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 235 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 225 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının İkinci Bölüm başlığı "Suç Niteliğinde Değişiklik" olarak değiştirilmiştir. 
Tasarının 236 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereksiz görülerek, son fıkrası İnsan Hakları 

Mahkemesi Kararlan dikkate alınarak metinden çıkanlmış ve 226 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 237 nci maddesi genel hükümlere göre işlem yapılması daha uygun görülerek metin

den çıkarılmıştır. 
Tasannın 238 inci maddesi gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 239 uncu maddesi 227 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 240 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 228 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 241 inci maddesi, 229 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın 242 nci maddesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu Kanun hükümlerine uygun 

olarak yeniden düzenlenmiş ve 230 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 243 üncü maddesine yapılan ilave ile hüküm fıkrasının, herkes tarafından ayakta din

leneceği hususuna açıklık getirilmiş, maddede redaksiyon yapılmış ve 231 inci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 244 üncü maddesi daha açık bir şekilde ifade edilmek üzere yeniden düzenlenmiş ve 
232 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasannın 245 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 233 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 246 ncı maddesinde redaksiyon yapılmış ve hangi mağdurlara müdafi tayin 

edileceğine ilişkin fıkra eklenmek suretiyle, 234 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 247 nci maddesi, 235 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın 248 inci maddesinin başlığı "Mağdur ile şikayetçinin dinlenmesi" şeklinde değiştiril

miş, ikinci ve üçüncü fıkralan gereksiz görülerek metinden çıkanlmış, yerine iki ve üçüncü fıkra 
olarak, mağduru korumaya yönelik iki yeni fıkra eklenmiş ve 236 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 249 uncu maddesinin üçüncü fıkrası özel hukuk konusu olduğu için metinden çıkarıl
mış, birinci ve ikinci fıkralarında redaksiyon yapılmış ve 237 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 250 nci maddesi, 238 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 251 inci maddesi redaksiyon yapılmak suretiyle 239 uncu madde olarak kabul edil

miştir. 
Tasarının 252 nci maddesi, 240 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın 253 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 241 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 254 üncü maddesi, 242 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 255 inci maddesinin ikinci fıkrası davanın gereksiz yere uzamasına sebep olacağı 

düşünülerek metinden çıkarılmış ve 243 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının Beşinci Kitap, Birinci Kısım başlığı "Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel 

Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili" şeklinde değiştirilmiştir. 
Tasannın 256 ncı maddesinde redaksiyon yapılmış ve 244 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 257 nci maddesindeki "konutu" ibaresi "adresi" şeklinde değiştirilmiş ve 245 inci 

madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 258 inci maddesinin ikinci fıkrası birinci fıkraya ilave edilmiş, üçüncü fıkra 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununa uyumlu hale getirilmiş ve 246 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının Beşinci Kitap, Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm başlığı "Kaçakların Yargılanması" şek
linde değiştirilmiş ve Birinci Kısma İkinci Bölüm olarak alınmıştır. 

Tasarının kaçağın tanımını yapan 286 ncı maddesi daha açık bir biçimde ifade edilmek üzere 
üç fıkra halinde düzenlenmiş ve 247 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 287, 288 ve 289 uncu maddeleri "Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi" baş
lığı altında tek madde halinde yeniden düzenlenmiş ve 248 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Beşinci Kitap, Birinci Kısım, İkinci Bölüm başlığı "Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve 
Kovuşturmada Temsili" şeklinde değiştirilmiş ve Üçüncü Bölüm olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 259, 260, 261, 262 ve 263 üncü maddeleri tüzel kişilerin sanık olamayacağı ancak, 
soruşturmada ve kovuşturmada temsilinin gerekebileceği düşüncesiyle "Tüzel kişinin temsili" baş
lığı altında tek madde halinde yeniden düzenlenmiş ve 249 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarıya, Üçüncü Bölümden sonra 5190 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişik
lik Yapılmasına ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanunla 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa eklenen 394/a ilâ 394/d madde hükümleri 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunundaki suçlarla ilgili düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, 250, 251 ve 252 nci mad
deler, "Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme" başlığı altında Dördüncü Bölüm eklenmiştir. 

Tasarının Beşinci Kitap, İkinci Kısım Başlığı "Uzlaşma ve Müsadere" şeklinde, Birinci Bölüm 
başlığı "Uzlaşma" olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının "Önödeme" başlıklı 264 üncü maddesi, Bölüm başlığındaki değişiklik ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olması nedeniyle metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının "Uzlaşma" başlıklı 265 inci maddesi, tasarının madde içeriğine uygun olarak daha 
ayrıntılı bir biçimde yeniden düzenlenmiş ve 253 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 266 ncı maddesinin başlığı "Mahkeme tarafından uzlaştırma" şeklinde değiştirilmiş 
ve madde 253 üncü maddede yapılan düzenlemeye uygun olarak yeniden değiştirilmiş ve 254 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 267 nci maddesi başlığı ile birlikte redaksiyona tabi tutulmuş ve 255 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Beşinci Kitap, İkinci Kısım, "Ceza Kararnamesi" başlıklı İkinci Bölümü ve bu 
bölümde yer alan 268, 269, 270, 271, 272 ve 273 üncü maddeleri, ceza kararnamesi ile ilgili bir 
düzenleme yapılması uygun görülmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının Beşinci Kitap, İkinci Kısım, Üçüncü Bölümü; İkinci Bölüm olarak, başlığı da 
"Müsadere Usulü" şeklinde değiştirilmiştir. 

Tasarının 274 üncü maddesi İkinci Bölüm başlığında yapılan değişikliğe paralel olarak ve iki 
fıkra halinde yeniden düzenlenmiş ve 256 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 275 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 257 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 276 ncı maddesi, 258 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 277 nci maddesinin son cümlesi itirazla ilgili hükümlere paralel olarak metinden 

çıkarılmış ve 259 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının Beşinci Kitap, Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm altındaki 278, 279, 280 ve 281 inci 

maddeler, İkinci Bölüm altındaki 282, 283, 284 ve 285 inci maddelerle ilgili konular koruma ted
birleri bölümünde düzenlendiği için tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarının Beşinci Kitap, Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölüm altındaki 286, 287, 288 ve 289 uncu 
maddeler, 247 ve 248 inci madde olarak düzenlenmiş ve Beşinci Kitap, Birinci Kısma, İkinci Bölüm 
olarak alınmıştır. 
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Tasarının 290 inci maddesinde, redaksiyon yapılmış ve 260 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 291 inci maddesinde, "kendisini vekil edenlerin" ibaresi yerine "müdafıliğini veya 

vekilliğini üstlendiği kişilerin" ibaresi getirilmiştir. Çünkü özellikle zorunlu müdafılik halinde, şüp
heli veya sanık kendi özgür iradesiyle belirli bir avukatı baştan vekil tayin etmemektedir. Bu neden
le hükmün daha anlaşılır ve tereddüde yer vermeyecek biçimde yeniden düzenlenmesi amaçlanmış
tır. Bunun sonucu olarak şüpheli, sanık ve davaya katılan tarafından seçilen veya hâkim ya da mah
kemenin istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın, müdafıliğini veya vekilliğini üst
lendiği kişilerin açık isteklerine aykırı olmamak koşuluyla, kanun yollarına başvurabilecekleri 
belirtilmiş ve 261 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 292 nci maddesi 262 nci, 293 üncü maddesi 263 üncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının 294 üncü maddesinin birinci fıkrasında iki değişiklik yapılmıştır. İlk değişiklik 
ifadelerin düzeltilmesi şeklindedir. Buna göre; "kabulü gerekli" yerine "kabul edilebilir", 
"hukukunu ihlal etmez" yerine "haklarını ortadan kaldırmaz" ibareleri öngörülmüştür. İkinci 
değişiklik ise, kanun yoluna başvurabilecek olanların tek tek sayılmasından vazgeçilmesidir. Çün
kü burada sayılanlardan Cumhuriyet savcısı ve avukat gibi hukukçuların yanılması dahi bir hakkı 
ortadan kaldırmazken, burada sayılmayan ve kendileri de hukukçu olması gerekmeyen az sayıda 
hak sahibinin bu imkandan yoksun bırakılmasının makul bir gerekçesi olamaz. Bu nedenlerle birin
ci fıkra yeniden düzenlenmiş ve 264 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 295 inci maddesinin ikinci cümlesindeki "karar aleyhe bozulamaz" ifadesi "yeniden 
verilen hüküm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez" şeklinde 
değiştirilmiştir. Çünkü burada yasak olan hükmün aleyhe bozulması değil cezanın aleyhe olacak 
şekilde artırılmasıdır. Bu nedenle değiştirilen madde 265 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 296 nci maddesinin ikinci fıkrasında "avukatın" ibaresi tanımlar maddesine uygun 
olarak "müdafiin veya vekilin", üçüncü fıkrasındaki "avukat" ibaresi "müdafi", "asil ile avukatın" 
ibaresi "şüpheli veya sanık ile müdafiin" şeklinde değiştirilmiş ve 266 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Tasarının 297 nci maddesinde, hâkim kararlarına her zaman, mahkeme kararlarına ise ancak 
kanunun gösterdiği hallerde itiraz edilmesi mümkün olduğundan madde yeniden düzenlenmiş ve 
267 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 298 inci maddesi, redaksiyona tabi tutularak, 268 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 299 uncu maddesi, redaksiyona tabi tutularak 269 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 300 üncü maddesi, 270 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 301 inci maddesi, redaksiyona tabi tutularak 271 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 302 nci maddesi acele itiraz kaldırıldığından gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 
Tasarının 303 üncü maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uygun olarak redakte edilmiş ve 

272 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 304 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "mahkemeleri" ibareleri "mah

kemelerinde bulunan", son fıkradaki "taraflar" ibareleri "ilgililer" şeklinde değiştirilmiş ve 273 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 305 inci maddesi, 274 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 306 ve 307 nci maddelerinin ikinci fıkralarındaki "taraflara" ibaresi "ilgililere" şek

linde değiştirilmiş ve 275 ve 276 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 308 inci maddesi, 277 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 309 uncu maddesinin sonunda yer alan "taraflara" ibaresi "ilgililere" şeklinde değiş

tirilmiş ve 278 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 310 uncu maddesi, 279 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 311 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde "iptal ederek" ibaresi 

"kaldırarak" şeklinde düzeltilmiş ve 280 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 312 nci maddesi 281 inci, 313 üncü maddesi 282 nci, 314 üncü maddesi 283 üncü, 

315 inci maddesi 284 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 316 nci maddesi "özel" ibaresi yerine "Türk Ceza Kanununun 18 inci maddesinin dör

düncü fıkrası hükmü hariç; diğer" olarak değiştirilmiş ve 285 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 317 nci maddesinde redaksiyon yapılmış ve uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları 

gidermek amacıyla maddede değişiklik yapılmış ve 286 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 318 inci maddesinde yer alan "kararlar" ibaresi "açıklık getirilmek üzere "mahkeme 

kararları" şeklinde değiştirilmiş ve 287 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 319 uncu maddesi 288 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 320 nci maddesi 289 uncu, 321 inci maddesi 290 inci, 322 nci maddesi 291 inci, 323 

üncü maddesi 292 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 324 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "temyiz dilekçesi" ibaresi "temyiz baş

vurusu", ikinci fıkradaki "taraflara" ibaresi "ilgililere" şeklinde değiştirilmiş ve 293 üncü madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 325 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 294 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 326 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Temyiz dilekçesi" ibareleri "Temyiz baş

vurusu", ikinci ve üçüncü fıkralarındaki "avukatı" ibareleri tanımlar maddesiyle uyum sağlamak 
amacıyla "müdafii" şeklinde değiştirilmiş ve 295 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 327 nci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 296 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 328 inci maddesi daha anlaşılır bir şekilde ve beş fıkra olarak düzenlenmiş ve 297 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 329 uncu maddesindeki "temyiz dilekçesi ve beyanı" "temyiz başvurusu" olarak 

değiştirilmiş ve 298 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 330 uncu maddesinin birinci fıkrasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum ve 

diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralellik sağlamak amacıyla değişiklik yapılmış ve 299 
uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 331 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve 300 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 332 nci maddesinde, diğer maddelerde yapılan değişikliğe paralelliğin sağlanması 

amacıyla redaksiyon yapılmış ve 301 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 333 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış ve 302 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 334 üncü maddesinde redaksiyon yapılmış, birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 

metinden çıkarılarak, (8) numaralı bendi ise 765 sayılı Kanuna yapılan atıf, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili maddesine yapılarak düzeltilmiş ve 303 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 335 inci maddesinde redaksiyon yapılmış ve ilk derece mahkemesi kararlarında doğ
rudan temyize gelen dosyalar hakkında verilen karar üzerine izlenecek yöntem hakkında dördüncü 
fıkra eklenmiş ve 304 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 336 nci maddesi 305 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 337 nci maddesinde yer alan "cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılıktan dolayı" 
ibaresi hükmün uygulama alanını daralttığı için metinden çıkarılmış ve 306 ncı madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 338 inci maddesi redaksiyon yapılarak, ayrıca maddede yer alan bölge adliye mah
kemesi ibarelerinin yanında ilk derece mahkemesi ibaresine de yer verilmiş ve 307 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Üçüncü Kısım Birinci Bölüm başlığında yer alan "Karar Düzeltme ve" ibaresi metin
den çıkarılmış, bu düzeltmeye paralel olarak karar düzeltme kanun yoluna ilişkin olan 339, 340, 341 
ve 342 nci maddeler metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 343 üncü maddesinde karar düzeltmenin metinden çıkarılması dolayısıyla "ve eğer 
karar düzeltme isteminde bulunmuşsa buna ilişkin daire kararının" ibaresi metinden çıkarılarak, 
"re'sen veya istem üzerine" ibaresi ile "sanığın lehine itirazda süre aranmaz" cümlesi eklenerek, 308 
inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının "Kanun yararına bozma" başlıklı 344 üncü maddesi ile "Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısının kanun yaranna başvurması" başlıklı 345 inci maddesi sistematik açıdan daha uygun 
olacağı düşüncesiyle "Kanun Yaranna Bozma" başlıklı İkinci Bölüm altında düzenlenmiştir. 

Tasarının 344 üncü maddesi 309 uncu, 345 inci maddesi 310 uncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 346 ilâ 358 inci maddeleri "Yargılamanın Yenilenmesi" başlıklı Üçüncü Bölüm altın
da düzenlenmiştir. 

Tasarının 346 ncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine "verildiğinin" ibaresinden 
sonra gelmek üzere bende açıklık getirmek üzere "ve hükmün bu aykırılığa dayandığının" ibaresi 
eklenmiş, maddeye eklenen ikinci fıkra ile (f) bendi hükümlerinin zaman bakımından uygulanması 
ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve 311 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 347 nci maddesi 312 nci, 348 inci maddesi 313 üncü, 349 uncu maddesi 314 üncü, 
350 nci maddesi 315 inci, 351 inci maddesi 316 ncı, 352 nci maddesi 317 nci, 353 üncü maddesi 
318 inci, 354 üncü maddesi 319 uncu, 355 inci maddesi 320 nci, 356 ncı maddesi 321 inci, 357 nci 
maddesi 322 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 358 inci maddesine, yargılamanın yenilenmesi sonunda daha önce mahkûm olmuş 
sanığın beraat etmesi veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, bu kişinin 
mağduriyetini gidermek için tazminat talep edebilmesini mümkün kılmak üzere üçüncü fıkra eklen
miş ve 323 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının Yedinci Kitap Birinci Kısım başlığı altında düzenlenen Birinci, İkinci, Üçüncü ve 
Dördüncü Bölüm başlıkları altında yer alan; 359 ilâ 370 inci maddeleri Ceza İnfaz Kanununda 
düzenlenmesi gereken hükümler olduğundan; Yedinci Kitap İkinci Kısımda yer alan 371 ilâ 376 ncı 
maddeler, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum sağlamak üzere tasan metninden çıkarılmış, 
Kitap, Kısım, Bölüm ve madde başlık ve numaralan buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Tasarının 377 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ceza kararnamelerinde" ibaresi, bu 
kurum tasarıdan çıkarıldığı için metinden çıkarılmış ve 324 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 378 inci maddesinin ikinci fıkrasında "hükmün geri bırakılması" ve "davanın ertelen
mesi" ibareleri bu müesseselere tasanda yer verilmemesi nedeniyle, son fıkrası ise, bazı sanıklara ay-
ncalık tanınması uygun görülmeyerek metinden çıkarılmış ve 325 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 379 uncu maddesinin başlığı "Bağlantılı davalarda giderler" olarak değiştirilmiş, 
ikinci fıkrası ise ceza hukuku ilkelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiş ve 326 ncı madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 380 inci maddesi, 327 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasannın 381 inci maddesi redaksiyona tabi tutulmuş ve 328 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Tasarının 382 nci maddesi sadeleştirilerek tek fıkra halinde düzenlenmiş ve 329 uncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 383 üncü maddesi, 330 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının "Adlî tatil" başlıklı 384 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "Temmuzun yirmisin

den" ibaresi "Ağustosun birinden" şeklinde değiştirilmiş ve 331 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının 385, 386 ve 387 nci maddeleri, bu Kanunun, yürürlük ve uygulanmasına dair kanun

da düzenlenmesi uygun görüldüğünden tasarı metninden çıkarılmıştır. 
Tasarıya, 331 inci maddeden sonra gelmek üzere "Bilgi isteme" başlığı altında 332 nci madde 

eklenmiştir. 
Tasarıya, 332 nci maddeden sonra gelmek üzere "Yönetmelik" başlığı altında 333 üncü madde 

eklenmiştir. 
Tasarının "Yürürlük" başlıklı 388 inci maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlük 

tarihine uyum sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiş ve 334 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Tasarının "Yürütmeye" ilişkin 389 uncu maddesi, 335 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Kâtip 

Hasan Kara 
Kilis 

Üye 
Halil Ozyolcu 

Ağrı 

Üye 
Yüksel Çorbacıoğlu 

Artvin 
(Karşı oy) 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 
(Karşı oy) 

Üye 
Nimet Çubukçu 

İstanbul 
Üye 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

(Karşı oy ektedir) 
Üye 

Mehmet Nuri Saygun 
Tekirdağ 

(Karşı oy yazımız ektedir) 

Başkanvekili 
Recep Özel 

İsparta 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Orhan Yıldız 

Artvin 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 

Üye 
Mehmet Yılmazcan 

Kahramanmaraş 
Üye 

Orhan Eraslan 
Niğde 

(Karşı oy yazımız ektedir) 
Üye 

Ahmet Çağlayan 
Uşak 

Sözcü 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

(Karşı oy yazısı ektedir, 
imzada bulunamadı) 

Üye 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
(Karşı oy yazısı ektedir) 

Üye 
Mehmet Küçükasık 

Bursa 
(Karşı oy yazımız ektedir) 

Üye 
Mahmut Durdu 

Gaziantep 

Üye 
Hakkı Köylü 
Kastamonu 

Üye 
Enver Yılmaz 

Ordu 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 
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KARŞI OY YAZISI 
Adalet Komisyonunda görüşülerek kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu Tasarısı, dünyada 

eşi ve benzeri görülmedik bir süratle görüşülen ve kabul edilen bir tasarı olmuştur. Tasarı esas 
itibanyla bir "panik tasarısı" olduğundan panik tasarılarında görülen olumsuzlukları da içinde 
taşımaktadır. Tasarı Adalet Alt Komisyonunda 28.10.2004 - 19.11.2004 tarihleri arasında toplam 
oniki günde, eşi benzeri dünyada görülmeyecek şekilde kısa ve süratli bir görüşmeyle 
sonuçlandırılmıştır. Tasarının alt komisyonda ete kemiğe büründürülme süresi sadece ve sadece 
oniki gündür. Alt komisyondan çıktıktan hemen sonra, henüz alt komisyon raporunu milletvekilleri 
okuma fırsatı bile elde edemeden, hatta bizim karşı oy yazımızı yazmaya bile zaman tanınmadan, 
tasarı bu defa da Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanmış ve toplam beş günlük süre 
içerisinde de Adalet Komisyonunda görüşülerek genel kurula gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu arada tasarının olgunlaştırılması çerçevesinde; ne akademik dünyada, ne hukuk 
çevrelerinde bir tartışma açılmamıştır. Tasarı toplumun değişik kesimleriyle paylaşılmamıştır. Ya, 
bu şekilde şekillendirilen tasarıya karşı Ana muhalefet partisi olarak doğrudan doğruya karşı 
koyarak katkı vermeme yolunu seçecektik, ya da tüm olumsuzluklara rağmen kimi katkılarla; 
yasanın olumlu hale gelmesi için çaba sarf edecektik. Biz de ikinci yolu tercih ederek, bu kadar 
temel, bu kadar önemli bir yasa tasarısına izin verildiği ölçüde olumlu katkı sunmaya çalıştık. 
Ancak, bütün bu çabalara rağmen tasarı iyi yanlarının yanında önemli eksiklikleri de içermektedir. 

Bilindiği gibi, Ceza Muhakemesi Kanunu rejimi yapısıyla sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu açıdan 
Muhakeme Kanunu, bir formaliteler ve şekilci hükümler kanunu değildir. İçeriğe ilişkin ve rejimin 
niteliğe ilişkin önemli hükümleri ve konuları da düzenlediği bir gerçektir. 

Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen hükümlerin çoğu, Anayasanın önemli ilkelerinin 
uygulanmasına ilişkindir. Bu itibarla, Ceza Muhakemesi Kanununu bir ölçüde Anayasanın yürürlük 
kanunu sayma olanağı da vardır. Bu kadar önemli bir kanunun toplumun en geniş kesimleriyle 
paylaşılarak çıkarılması, tüm hukuk çevrelerinin, bilim ve yargı çevrelerinin, baroların katkıda 
bulunması tercih ve arzu edilen bir durum olması gerekirken, anlamsız bir şekilde ve bir panik 
içerisinde "Aman! yasa 17 Aralığa yetişsin..." mantığıyla, bırakın toplumun geniş kesimleriyle 
tartışmayı ve mutabakata varmayı, kimi noktalarda Ana Muhalefet partisiyle bile mutabakat 
aranmamıştır. Bu açıdan belirttiğimiz mahzurları da içerisinde taşıyan bir kanun tasarısı ortaya 
çıkmış bulunmaktadır. 

Oysa Ceza Muhakemesi Kanunu bir ülkedeki rejimin en temel indikatörlerinden bir tanesidir. 
Yani rejimin turnusol kâğıdıdır. Zannedildiği gibi Ceza Muhakemesi Kanunu sadece bir usûl 
kanunu olmayıp, tersine temel haklarla ve Anayasa esaslarıyla doğrudan doğruya ilgili hukukî 
hayata çok geniş etkisi olan bir kanundur. Konunun önemiyle ters orantılı bir görüşme usûlü 
benimsenmiş olması belki de kanunun en zayıf tarafını teşkil etmektedir. Bu tür haklı taleplerimize; 
iktidar partisi temsilcileri, kanunun 17 Aralık 2004'e yetişmesi gerektiğini, Avrupa Birliği ilerleme 
raporunda bu hususun yazılmış olduğunu ileri sürerek, mazereti anlayışla karşılamamızı 
istemişlerdir. 

Ceza Muhakemesi Kanununun, İlerleme Raporunda olduğu, çok öncelerden de belliydi. Bu 
konuyu hukuk çevrelerinin görüşeceği ve tartışacağı, üzerinde akademik çalışma ve sunuşların 
yapılabileceği yani olgunlaşması için gereken çalışmaların tümünün yapılabileceği makul bir süreye 
yayılması daha doğru sonuçlar almak bakımından yararlı olacaktı. Unutulmamalıdır ki, Ceza 
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Muhakemeleri Kanunu gibi, alanı geniş ve etkili bir kanun, kendi ülkemiz ve insanımız için 
çıkarılması gereken bir kanundur. Öncelikli hareket noktamız bu olmalıdır. Yoksa "Birileri bu 
kanunda gerekli değişiklikleri yaptılar" denilsin diye, panik tasarılarla yasalaştırma çalışmaları 
hukuk dünyamıza yarardan çok zarar vermektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalar ülkenin bütün 
temel kodlarını bozmakta, temel kodlar arasında uyumsuzluk hatta aynı temel kodun kendi 
içerisinde uyumsuzluk doğması neticesini yaratmaktadır. "Aşırı hızlandırılmış" Ceza Muhakemesi 
Kanununda da ne yazık ki, bu sakıncaların hepsi mevcuttur. 

Kanunun komisyonda görüşülmesi sırasında; iktidar partisi temsilcilerinin hukuk devleti 
kavramını çoğu kez karıştırdıklarını, hatta polis devleti kavramını da karıştırdıklarını izlemiş 
bulunmaktayız. 

Polis devleti deyimindeki polis, zabıta yani kolluk anlamına gelmez. İç kamu kudretini anlatan 
bir anlam taşır. Polis devleti, devlet kudretinin dizginlenmemiş halidir. Yoksa zabıtayla yani 
kollukla tek başına özgülenmiş bir bağ değildir. Hukuk devleti de yargıç devleti değildir. Hukuk 
devleti, hukuku yaratan devlet de demek değildir. Hukuk, devletin emir ve yasaklarından da ibaret 
değildir. Hukuk devleti, bilimsel, fikrî ve felsefî genel bir uyanışın hukuk dalma yansımasıdır. 
Hukuk, toplumun yapısından ve toplumsal ilişkilerin mantığından doğan ve toplumun temelini 
teşkil eden kurallardır. Bu itibarla, hukuk devleti kanunlar koyan ve kanunlara uyan devlet olmayıp, 
adil ve doğru olan, insanı esas alan şeyleri kanunlaştıran ve insanın hizmetinde olduğunu bilen 
devlettir. Hukuk devleti "asla çoğunluğun dediği olur" fikrine de itibar etmez. 

Bu konuda iktidar partisi temsilcilerindeki kavramsal bulanıklık, ne yazık ki tüm çabalarımıza 
rağmen yer yer tasarıya da yansımıştır. Zaman zaman düşüncelerimize değer verilmiş, zaman 
zamanda ideolojik tercihleri noktasında çoğunluk olduklarını ve istediklerini yapabileceklerini 
düşünerek, çok haklı, çok hukuka uygun taleplerimiz oylanarak görmezden gelinmiştir. Bu 
oylamaların demokrasinin gereği olduğu zannedilmiştir. Oysa, demokratik çoğunluğun istediğini 
yapabilen dizginsiz bir kuvvet olacağı sanılmamahdır. Katı anayasa, kuvvetler ayrılığı, insan 
haklan, özgür basın gibi müesseseler demokratik çoğunluğu belli hudutlar içinde tutabilmek için 
demokrasinin vazgeçilmez esaslarıdır. Bu itibarla; Anayasanın bir ölçüde yürürlük kanunu da 
sayılan Ceza Muhakemesi Kanununda toplumda en geniş mutabakatın aranması esas olmalıdır. 

Ceza Muhakemesi Kanununun özgürlükleri savunuyor olabilmesi için toplum içindeki 
ekonomik değerlerin adil dağılışının, vatandaşların büyük iktisadî kuvvetler karşısında 
ezilmemesinin ve yoksul kimselerin, yarın endişesinden kurtulmasını sağlamaya çalışan sosyal 
adaletin ve sosyal devletin olması demokratik hukuk devleti için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu 
durumu gözetmeyen düzenlemelerin hiçbirisi gerçekte özgürlükçü nitelik taşımayacaktır. 

Tüm bu anlattıklarımız çerçevesinden, alelacele ve panik içerisinde, Avrupa görsün diye 
hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanununa hiçbir komplekse kapılmadan elden gelen ölçüler 
içerisinde olumlu katkı yapmaya çalıştık. Ancak olumlu katkı yapmaya çalışmamız, konunun bir 
mutabakat ürünü olduğu fikrini vermemelidir. 

Öyle ki komisyon görüşmelerinin sonuna kadar TBMM'ye sevk ettiği tasarı üzerinde Bakanlık 
hiçbir düzeyde elini çekmemiş yürütmenin yasama üzerinde ağır baskısı komisyon görüşmeleri 
sonuna kadar devam etmiştir. Bu noktada yüzlerce önergeler, antidemokratik bir biçimde idare 
tarafından iktidar partisi milletvekillerine imzalattırılmış, getirilen önergelerin milletvekilleri 
tarafından red edilmesine rağmen, İçtüzük hükümleri yok sayılarak tekrar tekrar oylamalar 
yaptırılmıştır. 
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Bu şekilde yapılan görüşmeler sonucu; hukuk devletlerinde vazgeçilmez sayılan Adlî Kolluk 
yasaya girme şansını bulamamıştır. Yine Devlet Güvenlik Mahkemesi tarzında özel yargılama 
kuralları bir genel kural haline getirilmiş ve doğal yargıç ilkesi zedelenmiştir. İktidar partisi kendi 
bakış çerçevesinde yasada birtakım düzenlemeler yapmaya çalışmış, kendi yandaşlarını soruşturma 
ve kovuşturma ve tedbirlerden bağışık tutmak için ince ayarlar yapmaya çalışmıştır. Yasa ülkenin 
temel kodlarından biri olmasına rağmen buraya iktidar partisinin ideolojik yaklaşımı ve dünya 
görüşü de yansıtılmaya çalışılmıştır. Kadına ve hekime çarpık bakış soruşturma hukuku içerisinde 
yer almaması gereken bir biçimde üstelik de Anayasaya aykırı olarak ve ayırımcılık yapılarak 
yasada yer almıştır. Hükümet tarafından demokratik hukuk devletlerinde olmaması gereken kimi 
müesseseler yasaya taşınmaya çalışılmıştır. Bu örnekleri tek tek saymak karşı oy yazısı mantığı 
içerisinde olanaklı değildir. 

Kanun kendi içerisinde çelişkileri içeren, kısa zamanda hazırlandığı için teknik olarak birçok 
kusuru da taşıyan bir kanun olmuştur. Şöyle ki; kanunda tüm kavram ve müesseseler her yerde, her 
zaman yerli yerine oturmamıştır. Uzun yıllar teoride ve pratikteki uygulamalarla oturan kimi 
müesseseler gereksiz bir biçimde eski durumlarını koruyamamışlardır. Yeni getirilmek istenen kimi 
müesseselerin sisteme tam uyumu sağlanamamıştır. Kimi müesseseler ya sistemle uyumsuzluk 
içindedir, ya da çatışma ve karmaşa çıkabilecek niteliktedir. Kanunun kendi maddeleri arasında 
çelişkiler vardır. Düzenlenen kataloglar keyfidir. Katalog düzenlemelerinde kıstaslar objektif 
değildir, ideolojiktir. Tüm bu hususları belirterek karşı oy yazımızda özellikle madde 
değerlendirmelerinden kaçındık. Madde değerlendirmelerini, alt komisyonda ve komisyonda 
yaptığımız gibi görüşmeler sırasında genel kurulda da yapacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak saygıyla arz ederiz. 

Halil Ünlütepe Feridun E Baloğlu Yüksel Çorbacıoğlu 
Afyon Antalya Artvin 

Mehmet Küçükaşık Feridun Ayvazoğlu Muharrem Kılıç 
Bursa Çorum Malatya 

Orhan Eraslan Mehmet Nuri Saygun 
Niğde Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kapsam ve Tanımlar 

Kanunun kapsamı ve yorumunda uyulması gerekli ilkeler 
MADDE 1. - 1. Bu Kanun, suç nedeniyle ceza soruşturma ve kovuşturmasının nasıl yapılacağı, 

ceza davasının ne suretle açılacağı, yürütüleceği ve sonuca bağlanacağı hususundaki kuralları içerir. 
Diğer kanunların, bu konudaki hükümleri saklıdır. 
2. Bu Kanunun uygulanmasında, adil yargılama, tarafların iddia ve savunmanın haklarının den-

geliliği ilkelerine uyulur. 
Kamu davasını açmakla ve bu husustaki işlemleri yürütmekle görevli olanlarla, hüküm mer

cileri arasındaki kesin ayırım her zaman korunur. 
Kanunların ayrıca hüküm getirdiği hâller saklı kalmak üzere, birbirine benzer koşullar içinde 

bulunan ve aynı suçlardan dolayı kovuşturulan kişiler ortak kural ve ilkelere göre yargılanırlar. 
3. Ceza adalet sistemi içerisinde yer almış görevliler ve adlî merciler kamu davasının bütün 

aşamalarında mağdurların haklarının saptanması ve güvence altında tutulması hususunda özen gös
termekle yükümlüdürler. 

4. Şüphe altında bulunan veya kovuşturulan herkes suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar 
suçsuz sayılır. Kişilerin suçsuzluk karinesine karşı yöneltilen müdahaleler önlenir ve bu karinenin 
ihlâli ile neden olunan zararlar giderilir. Kanunların öngördüğü cezalara ayrıca hükmolunur. 

Şüpheli veya sanıklara, haklarındaki iddialar bildirilir ve bir avukatın yardımından yararlan
maları hiçbir suretle engellenmez. 

Şüpheli veya sanıklar hakkında kanunların öngördüğü zorlayıcı tedbirler, ancak hâkimlerin 
verecekleri kararlarla ve bunların etkin denetimleri altında karara bağlanır ve uygulanır. Bu tedbir
ler, kanun ve usullerin zorunlu kıldığı hâllerde ve zorunluluk ölçüsüne sıkı biçimde ve özenle uyul
ması suretiyle uygulanır. Tedbirler, hiçbir suretle kişilik onurunu zedeleyemez ve ancak makul bir 
süre ile uygulanabilir. 

Mahkûm edilen herkes, kanunun belirlediği istisnalar dışında, hakkındaki hükmü diğer bir yar
gı merciinde inceletmek hakkına sahiptir. 

Tanımlar 
MADDE 2. - Bu Kanunun uygulanmasında: 
1. Şüpheli: Hakkında soruşturma yapılan kişiye verilen sıfatı, 
2. Sanık: İddianamenin kabulüne karar verilmesinden sonra şüpheliye verilen sıfatı, 
3. Avukat: Şüpheli veya sanık bakımından müdafii; katılan, suçtan zarar gören, malen sorum

lu kişiler bakımından ise vekili, 
4. Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suçun işlenmesinden başlayarak iddianamenin 

mahkemeye verilmesine kadar geçen evrede yapılan işlemleri, 
5. Kovuşturma: İddianamenin kabulünden sonra sanığın beraatine veya hükümlü sıfatını al

masına veya davayı sona erdiren diğer nedenlerin gerçekleşmesine kadar geçen evreyi, 
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6. Malen sorumlu: İşlenmiş olan suçun hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, mad
dî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi, 

7.Gece vakti: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat öncesine 
kadar devam eden zaman süresini, 

8. Gecikmesinde sakınca bulunan hâl: Derhâl işlem yapılmadığı takdirde suçun delil, iz, eser 
ve emarelerinin ortadan kaybolması olasılığının ortaya çıkması hâlini, 

9. Suçüstü: 
a) İşlenmekte olan suçu, 
b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk veya suçtan zarar gören 

veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, 
c) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delil, iz, eser ve emarelerle yakalanan kim

senin işlediği suçu, 
10. Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından iş

lenen suçu, 
11. Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil veya 

hareketler sonucu verilen, tedbire veya para cezasına çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, 
tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil 
kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, 

12. Ağır cezalı işler: Ölüm, ağır hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarım gerektiren cürümlere 
ilişkin davaları, 

ifade eder. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Görev 
Görev 
MADDE 3. - Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. 
Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 
MADDE 4. - Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her 

aşamasında re'sen karar verebilir. 5 inci madde hükmü saklıdır. 
Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak yük

sek görevli mahkeme belirler. 
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 
MADDE 5. - İddianamenin kabulünden sonra, suçun yargılamasının alt dereceli bir mah

kemeye ait olduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilemez. 
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 
MADDE 6. - Suçun, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılır

sa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 
Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı Cum

huriyet savcısı acele itiraz yoluna gidebilir. 
Asker kişilerin işlediği suçlar 
MADDE 7. - Asker kişilerin, askerî yargının görevine girmeyen suçlarına adliye mah

kemelerinde bakılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlantılı Davalar 

Bağlantı kavramı 
MADDE 8. - Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun 

birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 
Suçun işlenmesinden sonra faile yardım etme, suçun delil, iz, eser ve emarelerini ortadan kal

dırma veya suç failine yataklık etme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. 
Davaların birleştirilerek açılması 
MADDE 9. - Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar 

hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. 
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 
MADDE 10. - Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştiril

mesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. 
İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. 
Birleştirilen davalarda yargılama usulü 
MADDE 11.- Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama 

usulü uygulanır. 
Birden çok davaların birleştirilmesi 
MADDE 12. - Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağ

lantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu 
davaların birleştirilmesine karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki 

Yetkili mahkeme 
MADDE 13. - Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 
Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, mütemadi ve müteselsil suçlarda temadi ve tesel

sülün sona erdiği yer mahkemesi yetkilidir. 
Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayın merkezi olan yer mah

kemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayın merkezi 
dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

Soruşturulması şikâyete bağlı olan hakaret ve sövme suçlarında eser, saldırılan kimsenin yer
leşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa oradaki mahkeme de yetkilidir. 

Görsel ve işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel 
yayın, saldırıya uğrayan kimsenin yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse 
oradaki mahkeme de yetkilidir. 

Kişi, suçun işlendiği yer dışında tutuklu bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. 
Özel yetki 
MADDE 14. - Suçun işlendiği yer belli değilse sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yer

leşim yeri mahkemesi yetkilidir. 
Sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son oturduğu yer mahkemesi yetkilidir. 
Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, yargılama usulüne ilişkin ilk işlemin 

yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir. 
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Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 
MADDE 15. - Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye'de soruşturulması 

ve kovuşturulması gereken suçlarda da yetki, 14 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre 
belirlenir. 

Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, suçun işlendiği 
yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. 

Bu gibi suçlarda sanık Türkiye'de yakalanmamışsa veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri veya 
en son oturduğu yer yoksa yetkili mahkeme, Adalet Bakanının istemi ve Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısının başvurusu üzerine Yargıtay tarafından belirlenir. 

Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk memurlarının kişisel 
suçları ile görev suçlarından dolayı yetkili mahkeme Ankara mahkemesidir. 

Deniz ve hava taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 
MADDE 16. - Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir taşıt 

Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanında 
bulunan mahkeme yetkilidir. 

Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları hakkında da yukarıdaki fıkra hüküm
leri uygulanır. 

Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara suları dışında iş
lendiği ve fiilin etkisi Türk kara sularında görüldüğü takdirde, suçun işlendiği yere yakınlığına göre 
Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Antalya ve Mersin mahkemelerinden işe 
ilk elkoyan mahkeme yetkilidir. 

Bağlantılı suçlarda yetki 
MADDE 17. - Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan 

bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir. 
Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet 

savcısının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu 
davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. 

Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme 
birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir. 

Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. 
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 
MADDE 18. - Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlığı 

çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler. 
Yetkisizlik iddiası 
MADDE 19. - Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmanın başlangıcın

da iddianamenin okunmasından, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve 
duruşmah işlerde inceleme raporunun okunmasından önce bildirir. 

Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde iddianamenin okunmasından ön
ce, bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmah 
işlerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında 
bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re'sen karar veremez. 
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Dava nakli 
MADDE 20. - Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî nedenlerle görevini yerine 

getiremeyecek hâlde bulunursa, yüksek görevli mahkeme davanın başka yerde bulunan aynı 
derecede bir mahkemeye nakline karar verir. 

Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güven
liği için tehlikeli olursa davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. 

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
MADDE 21. - Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisizlik 

nedeniyle hükümsüz sayılmaz. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 
MADDE 22. - Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, gecikmesinde sakınca bulunan 

hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi 
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 
MADDE 23. - Hâkim, aşağıda yazılı hâllerde hâkimlik görevini yapamaz: 
1. Suçtan kendisi zarar görmüşse, 
2. Sonradan kalksa bile şüpheli veya sanık veya mağdur ile aralarında evlilik veya vesayet veya 

kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa, 
3. Şüpheli veya sanık veya mağdurun kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ve 

altsoy veya bunlarla evlât edinme bağlantısı veya şüpheli veya sanık veya mağdur ile aralarında 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlığı veya kayın hısımlığı meydana getiren evlilik 
kalmasa bile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) yansoy hısımlığı olursa, 

4. Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevini veya şüpheli veya sanık veya mağ
durun avukatlığını yapmış bulunursa, 

5. Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse. 
Karara katılamayacak hâkim 
MADDE 24. - Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme iliş

kin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. 
Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev 

yapamaz. 
Hâkimin reddi nedenleri ve bunları kimlerin isteyebileceği 
MADDE 25. - Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını 

şüpheye düşürecek diğer nedenlerden dolayı da reddi istenebilir. 
Cumhuriyet savcısı ile şüpheli, sanık, katılan ve bunların avukatları hâkimi ret isteminde 

bulunabilirler; istedikleri takdirde karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendilerine bil
dirilir. 

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 
MADDE 26. - Tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk 

derece mahkemelerinde iddianame okununcaya; duruşmah işlerde bölge adliye mahkemelerinde in
celeme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor 
üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme başlayıncaya kadar hâkimin reddi 
istenebilir. 
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Sonradan ortaya çıkan nedenlerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi is
tenebilir. Ancak bu istemin, ret nedeninin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması 
gerekir. 

Ret isteminin usulü 
MADDE 27. - Hâkimin reddi mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu husus

ta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. 
Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret nedenlerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi için

de inandırıcı bir şekilde ortaya koymakla yükümlüdür. 
Reddi istenen hâkim, ret nedenleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. 
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 
MADDE 28. - Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, reddi 

istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar 
verilmesi, reddi istenilen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi 
içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine, reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise 
o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini 
izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek 
dairesi bulunması hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, mensup olduğu asliye ceza mahkemesi ve tek hâkime 
karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir. 

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen başkan 
ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. Dairelerin toplantılarını en
gelleyen toplu ret istemleri dinlenmez. 

Hâkimin reddi istemine esas olan nedenlerin geçerli olmamasından dolayı istemin reddine 
karar veren merci, duruma göre beşyüzmilyon liraya kadar hafif para cezasına hükmeder. 

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 
MADDE 29. - Reddin kabulüne ilişkin kararlar kesindir. Reddin kabul edilmemesine ilişkin 

kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 
Hâkimi ret isteminin esassız olduğuna dair kovuşturma sırasında ilk derece mahkemelerince 

verilecek karara karşı ancak hükümle birlikte istinaf yoluna, bölge adliye mahkemesi ceza 
dairelerinin başkan veya üyelerine yönelik ret isteminin esassız olduğuna dair verilen karara karşı 
da ancak hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulabilir. 

Reddi istenilen hâkimin yapabileceği işlemler 
MADDE 30. - Reddi istenilen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecik

mesinde sakınca olan işlemleri yapar. 
Ancak, hâkimin duruşma sırasında reddedilmesi hâlinde, bu konuda bir karar verilebilmesi için 

duruşmaya ara vermek gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. Şu kadar ki, 225 inci madde 
uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda bir karar veril
meden reddedilen hâkim tarafından veya onun katılımıyla bir sonraki duruşmaya başlanamaz. 

Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle yapıl
mış işlemler dışında duruşmanın, ret dilekçesinin verilmesinden sonraki kısmı tekrarlanır. 

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 
MADDE 31. - Hâkim, reddini gerektiren nedenleri bildirerek davaya bakmaktan çekinirse, ret 

istemini incelemeye yetkili olan merci, bunun yerinde olup olmadığına karar verir. 
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Karar, hâkimin işten çekilmesini gerektirdiği ve bu nedenle davanın aynı mercide görülmesi olanağı 
bulunmadığında, karar veren merci davayı başka hâkime tevdi veya başka mahkemeye nakleder. 

Hâkimin, davaya bakamayacağı şüphesini uyandıran hâllerde, aynı merci bu hususu re'sen in
celeyerek gereken kararı verir. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 30 uncu madde hükmü uy
gulanır. 

Ret isteminin geri çevrilmesi 
MADDE 32. - Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki 

durumlarda geri çevirir: 
1. Ret istemi süresinde yapılmamışsa, 
2. Ret nedeni veya inandırıcı delil gösterilmemişse, 
3. Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. 
Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek 

hakimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. 
Bu konuda ilk derece mahkemelerinin kararlarına karşı, ancak hükümle birlikte istinaf yoluna, 

bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı da yine hükümle birlikte temyiz yoluna baş
vurulabilir. 

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 
MADDE 33. - Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren nedenleri bildirerek görevden çekin

mesi hâlinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tarafından verilir. 
Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar 

verecek merci, hâkime göre belirlenir. 
İKİNCİ KISIM 

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 
Kararların nasıl verileceği 
MADDE 34. - Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı ve taraflar dinlendikten; 

duruşma dışındaki kararlar Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir. 
Kararların gerekçeli olması 
MADDE 35. - Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararları, karşı oy dahil, gerekçeli olarak 

yazılır. Kararların örneklerinde karşı oylar da gösterilir. 
Kararlarda, tarafların başvurulabilecekleri kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. 
Kararların açıklanması ve tebliği 
MADDE 36. - İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir 

örneği de verilir. 
Diğer kararlar tebliğ olunur. 
İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, istemi hâlinde kendisine 

okunup anlatılır. 
Tebligat ve yazışma usulü 
MADDE 37. - Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel tüzel 

kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. 
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Duruşmanın düzeninin sağlanması ile ilgili kararlar mahkeme başkanı veya hâkim tarafından 
uygulanır. 

İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet savcılığına verilir. 
Tebligat usulleri 
MADDE 38. - Tebligat, kanunlarda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla 11.2.1959 

tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. 
Uluslararası andlaşmalar yazılı belgelerin doğrudan doğruya postayla veya diğer iletişim araç

larıyla gönderilmesini kabul ettiğinde, yurt dışına yapılan tebligat iadeli taahhütlü posta veya diğer 
iletişim araçları ile gerçekleştirilir. 

Cumhuriyet savcılığına yapılan tebligat 
MADDE 39. - Cumhuriyet savcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının veril

mesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet savcılığı 
tarafından evrakın aslına yazılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Süreler ve Eski Hâle Getirme 

Gün ile belirlenen süreler 
MADDE 40. - Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi gününden başlar. 
Hafta veya ay olarak belirlenen süreler 
MADDE 4 1 . - Süre, hafta veya ay olarak belirlenmiş ise işlemeye başladığı gün, son haftada 

isim ve son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün tatil saatinde ve ay olarak belirlenmiş sürelerin 
son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı gün yoksa ayın son gününde biter. 

Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. 
Kendisine süre verilen kimsenin yerleşim yeri, işlem yapacağı yerden uzaksa 18.6.1927 tarih

li ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 164 üncü maddesi hükmü uygulanır. 
Eski hâle getirme 
MADDE 42. - Mücbir nedenler veya beklenilmeyen veya sakınılması olanağı bulunmayan 

olaylar sonucunda, bir süreye uyamayan kişi, sürenin bitmesinden doğacak sonuca karşı eski hâle 
getirme isteminde bulunabilir. 

Bir tebliğden kusuru olmaksızın bilgi edinilememesi veya kanun yoluna başvuru hakkının bil
dirilmemesi de beklenilmeyen ve sakınılması olanağı bulunmayan hâl sayılır. 

Eski hâle getirme dilekçesi 
MADDE 43. - Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, 

süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. 
Dilekçe sahibi, süreye uyamamasının nedenlerini inandırıcı bir biçimde ve gerektiğinde bel

gelerini de ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine 
getirilir. 

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 
MADDE 44. - Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, 

eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. 
Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı acele 

itiraz yoluna gidilebilir. 
Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine 

getirmeyi erteleyebilir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Tanıklık 

Tanıkların çağrılması 
MADDE 45. - Tanıklar davetiye ile çağrılır. Telefon, telgraf, faks gibi araçlardan yararlanılmak 

suretiyle de davet yapılabilir. Bu çağrılarda gelmemenin sonuçlan bildirilir ve görevlilerce gerek 
çağrının yapıldığı, gerek yasal sonuçların bildirildiği belgelendirilir. 

Tutuklu veya ivedi işler ile mahkemece gerekli görülen diğer hâllerde, yukarıdaki çağrı usul
lerine başvurulmaksızın tanıklar için ihzar müzekkeresi verilebilir. Müzekkerede bu yoldan getiril
menin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. 

Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belir
teceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. 

Cumhurbaşkanı tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılamaz. Cumhurbaşkanının tanık sıfatıyla beyanı 
konutunda alınır. Cumhurbaşkanı bu beyanını yazılı olarak gönderebileceği gibi, beyanı hâkim 
tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle de alınabilir. 

Başbakan ve bakanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tanık sıfatıyla Ankara mah
kemelerinde de dinlenebilirler. 

Çağrıya uymayan tanıklar 
MADDE 46. - Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar 

zorla getirilir ve gelmemelerinin neden olduğu giderler ile beraber yüzmilyon liradan beşyüzmilyon 
liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazereti kabul olunarak yeniden çağrılmasına karar verilen tanıklara para cezası ve gider hük-
molunmaz. 

Zorla getirilen tanık, gelmemesini haklı gösterecek nedenleri derhâl bildirir ve bu mazeretinin 
doğruluğunu ispat ederse, hükmedilmiş olan ceza ve giderler kaldırılır. 

Bu kararlara itiraz edilebilir. 
Birinci fıkra gereğince hükmolunan para cezaları kesinleştiğinde derhâl infaz olunur. 
Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanması konusunda istinabe olunan mahkeme ve naip 

hâkimler ile soruşturma sırasında sulh ceza hâkimleri de yetkilidir. 
Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi askerî makamlar aracılığıyla in

faz olunur. 
Tanıklıktan çekinme 
MADDE 47. - 1. Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilirler: 
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı, 
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın karısı veya kocası, 
c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy ve altsoy veya 

üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlığından veya kayın hısımlığından yansoy hısım
ları ve şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 

2. Yaş küçüklüğü veya akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin 
önemini anlayabilecek durumda olmayanlar, yasal temsilcilerinin rızalarıyla tanık olarak din
lenebilirler. Yasal temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar 
veremez. 
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3. Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri 
bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. 

Meslek ve sürekli uğraşıları nedeniyle tanıklıktan çekinme 
MADDE 48. - Meslekleri ve sürekli uğraşılan nedeniyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekin

me konu ve koşullan şunlardır: 
1. Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 

yargı görevi nedeniyle öğrendikleri sırlar, 
2. Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 

veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğren
dikleri sırlar, 

3. Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdik
leri kişiler hakkında öğrendikleri sırlar, 

4. Kolluk mensupları ile soruşturmaları sırasında, kendisinin veya yakınlarının hayat ve sağ
lıklarını korumak amacıyla kimliklerini açıklamayı reddetmiş bulunan tanıkların ve suçu ihbar et
miş olup aynı nedenle kimliklerinin açıklanmasını istemeyenlerin veya suçlar ve suçlular hakkında 
kolluğa sürekli bilgi veren kimselerin kimlikleri. 

Yukarıdaki fıkrada (1) ilâ (3) numaralı bentlerde yer alan konularda ilgilinin rızası olsa da, bu 
bentlerde sayılan kişiler tanıklıkta bulunamazlar. (4) numaralı bentte yazılı hâlde rıza varsa çekin
me zorunlu değildir. 

Kanunların, bilginin verilmemesini suç olarak tanımladığı hâllerde, tanıklıktan çekinilemez. 
Ancak, avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 
yargı görevi nedeniyle öğrendikleri suçlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Devlet sırları hakkında ilgililerin tanıklığı 
MADDE 49. - Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, görevlerinden ayrıldıktan son

ra da, saklamakla yükümlü oldukları Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına ilişkin sırlar hak
kında tanıklık yapabilmeleri, sır ile ilgili makam âmirinin yazılı iznine bağlıdır. Hâkim veya mah
keme, bu tanıklığın davanın sonuçlandırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle âmirin olumsuz 
beyanına karşı ilgili bakana başvurabilir. 

Birinci fıkrada açıklanan hâllerde bakanlar hakkında Bakanlar Kurulu; milletvekilleri hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından izin verilir. Cumhurbaşkanı, gizliliği 
kendisi takdir eder ve tanıklıktan çekinebilir. 

Yukarıdaki fıkra hükümleri, adı geçenler hakkında, görevleri sona ermiş olsa da uygulanır. 
Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 
MADDE 50. - Tanık, kendisini veya 47 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında gösterilen kişileri 

ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa 
cevap vermekten çekinebileceği önceden bildirilir. 

Tanıklıktan çekinme nedeninin bildirilmesi 
MADDE 51. - Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli 

görüldüğünde 47, 48 ve 50 nci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin 
nedenlerini bildirir ve bu hususta kendisine yemin verilir. 

Yemin verilmeyen tanıklar 
MADDE 52. - Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 
1. Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar, 
2. Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar, 
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3. Soruşturma veya kovuşturma konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle yataklıktan 
şüpheli veya sanık veya hükümlü olanlar. 

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 
MADDE 53. - 47 nci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip vermemek 

hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu hususun 
kendisine bildirilmesi gereklidir. 

Tanıkların dinlenmesi ve yüzleştirme 
MADDE 54. - Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. 
Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin belir

lenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. 
Tanığa görevinin önemini anlatma 
MADDE 55. - Tanıklar gerektiğinde dinlenmeden önce gerçeği söylemeleri için uyarılır, ken

dilerine yemin verileceği ve mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu 
terk edemeyecekleri bildirilir. 

Tanıklara yemin verilmesi 
MADDE 56. - Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kim

senin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin tanıklığından 
sonraya bırakılabilir. 

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verebilirler. 
Yeminin biçimi 
MADDE 57. - Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime 

namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." ve 56 ncı maddeye göre tanıklıktan sonra verilmesi hâlin
de "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." biçiminde olur. 

Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. 
Yeminin yerine getirilmesi ve dilsizin yemini 
MADDE 58. - Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder. 
Okuma ve yazma bilen sağır ve dilsizler yemin biçimini yazarak ve imzalarını koyarak yemin 

ederler. Okuma ve yazma bilmeyen sağır ve dilsizler işaretlerinden anlayan bir tercüman aracılığıy
la ve işaretle yemin ederler. 

Tanığın tekrar dinlenmesi 
MADDE 59. - Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar 

dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir. 
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 
MADDE 60. - 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 mağ
dur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir. 

Birinci fıkrada belirtilen adreslerin açıklanmasının, tanığı veya bir başkasını tehlikeye 
sokacağından korkutuyorsa tanığın, bunların yerine kendisine ulaşılabilecek başka bir adresi ver
mesine Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından izin verilebilir. 

Tanığın kimliğini açıklaması, kendisinin veya başkasının vücut bütünlüğünü veya özgürlüğünü 
tehlikeye düşüreceği yolunda bir kuşkuya yol açıyorsa, kendisine Cumhuriyet savcısı veya mah
keme başkanı veya hâkim, kimliği konusunda açıklama yapmama izni verebilir. Bununla birlikte 
tanık, tanıklık ettiği olayları hangi neden ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamak zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



— 201 — 

Tanığın dinlenilmesi sırasında kimliğinin açıklanması gerektiğinde, tanık hakkında 12.4.1991 
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesindeki hükümlerin uygulan
masına karar verilebilir. 

Tanığın gerçek adresi veya adresleri ile kimliğini saptamaya yarayan bilgileri içeren belgeler 
soruşturma evresinde Cumhuriyet savcılığında, kovuşturma evresinde mahkemede saklanır. Engel 
ortadan kalktıktan sonra bunlar, dosyaya konur. 

Tanığın kimlik ve adresine ilişkin bilgileri bu madde hükümlerine aykırı olarak açıklayanlara 
bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 
MADDE 61. - Tanık, dinlenmeden önce mahkeme başkanı veya hâkim kendisine davayı an

latır; sanık hazır ise onu da gösterir. Sanık hazır 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 som yöneltilebilir. 

Tanıklıktan ve yeminden nedensiz çekinme 
MADDE 62. - Yasal bir neden olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, 

bundan doğan giderlere ve 46 ncı madde gereğince para cezasına hükmedilmekle beraber, 
yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her 
hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir; kabahatlere ilişkin davalarda süre bir ayı 
geçemez. 

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. 

Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. 
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 
MADDE 63. - Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan 

tanığa istemi hâlinde, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile 
orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriy
le tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. 

Tanığa ödenecek tazminat ve giderlerden hiçbir vergi, resim ve harç alınamaz. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Bilirkişi İncelemesi 
Bilirkişilere uygulanacak hükümler 
MADDE 64. - Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırı olmayanlar bilir

kişiler hakkında da uygulanır. 
Bilirkişinin atanması 
MADDE 65. - Çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, tarafların veya avukatlarının istemi üzerine 
karar verilebilir. Ancak hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi 
olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. 

Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya 
mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde 
karar verilir. 

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir. 
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Bilirkişi olarak atanabilecekler 
MADDE 66. - Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir 

listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, yal
nız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden de 
bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına 
ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada belirtilen listelere gir
meyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. 

Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. 
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 "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. 

Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendilerini atamış olan merci 
huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır. 

Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu hâle 
ilişkin gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur. 

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 
MADDE 67. - 1. Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması özel ve 

teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu 
süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel nedenler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişilerin is
temi üzerine, kendilerini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir. 

2. Belirlenen süre içinde raporlarını vermeyen bilirkişiler hemen değiştirilebilirler. Bu durum
da adı geçenler, o ana kadar girişmiş bulundukları işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevleri 
nedeniyle kendilerine teslim edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verirler. Bu bilirkişiler, 66 ncı 
maddede öngörülen listelerden çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla uğranılmış zararları 
ödemelerine de karar verilebilir. 

3. Bilirkişiler, görevlerini, kendilerini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerek
tiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin 
alınmasını isteyebilirler. 

4. Bilirkişiler, görevlerini yerine getirmek amacıyla bilgi elde etmek için şüpheli veya sanık 
dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilirler. Bilirkişiler, uzmanlıklarına girmeyen bir sorun 
bakımından aydınlatılmalarını isteyecek olurlarsa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, 
nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmelerine izin verebilir. Bu şekilde 
çağrılan kişiler yemin ederler ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü 
olarak dosyaya konulur. 

Cumhuriyet savcısı ve taraflar da merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişilere teknik 
nitelikte bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştır
maların yapılması hususlarında karar verilmesini isteyebilirler. 

5. Bilirkişiler, şüpheli veya sanığa soru yöneltmeyi gerekli gördüklerinde mahkeme başkanı, 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekçeli olarak verilebilecek izin dışında, soruların 
mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile yöneltilmesi gerekir. 
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Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişiler, görevlerini yerine getirirken zorunlu saydıkları 
soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve avukat bulunmadan da şüpheli veya sanığa doğrudan doğ
ruya yöneltebilirler. 

6. Bilirkişilere inceleyecekleri şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve sayımı 
yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişiler, mühürlerin açılmasını ve yeniden konul
masını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdürler. 

Bilirkişi raporu 
MADDE 68. - İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişiler yaptıkları işlemleri ve vardıkları sonuç

ları açıklayan bir raporu, kendilerinden istenen incelemeleri şahsen yaptıklarını ayrıca belirterek, im
zalayıp kaleme verirler. Mühür altındaki şeyler de kaleme verilir 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 tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısı, taraflar 
veya avukatlarına doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gön
derilebilir. 

Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bil
dirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısı, taraflar veya avukat
lara süre verilir. 

Cumhuriyet savcısı, taraflar veya avukatların istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu 
hususta gerekçeli bir karar verilir. 

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 
MADDE 69. - Bilirkişiler duruşma sırasında açıklamalarda bulunmak üzere re'sen veya istem 

üzerine duruşmaya çağrılabilirler. Bu durumda, raporlarına ve eklerine bakar ve bu hususta önceden 
alabilecekleri notlan da kullanarak açıklamalar yaparlar. 

Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine izin vermedikçe, 
bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker teker alınıp birbirinden ayrı olarak din
lenmeleri zorunlu değildir. 

Duruşma sırasında tanık olarak veya bilgi edinilmesi için dinlenen kişilerin beyanları, bilir
kişinin görüşü ile çelişir ve teknik bakımdan yeni bazı hususları ortaya çıkarırsa mahkeme başkanı 
veya hâkim, Cumhuriyet savcısına, taraflara veya avukatlara bu hususta söz verir. Mahkeme bu hâl
de gerekçeli bir kararla duruşmaya devama veya işin ilerdeki bir tarihe bırakılmasına veya bilirkişi 
incelemeleri hakkında uygun göreceği tedbirlerin alınmasına karar verir. 

Bilirkişinin reddi 
MADDE 70. - Hâkimin reddini gerektiren nedenler bilirkişi hakkında da geçerlidir. 
Tanıklık, bilirkişi olmaya engel değildir. Cumhuriyet savcısı, katılan, şüpheli ve sanık ret hak

kını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel neden
ler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir. 

Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde ret is
temi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen taraf, nedenini inandırıcı bir biçimde açıklamak
la yükümlüdür. 

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 
MADDE 71. - Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle 

yükümlüdürler: 
1. Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 66 ncı maddede belirtilen listelerde yer al

mış bulunanlar, 
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2. İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler, 
3. İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. 
Tanık bilirkişi 
MADDE 72. - Özel bilgi elde edilmeksizin değerlendirilemeyen geçmiş olayları saptamak için 

bilirkişi sıfatıyla dinlenmeleri gerekli olanlar hakkında tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır. 
Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 
MADDE 73. - Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek nedenler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. 

Bilirkişi, geçerli diğer nedenlerle de görüş bildirmekten çekinebilir. 
Bilirkişi sıfatıyla dinlenmeleri, bağlı oldukları dairece memuriyetin yarar ve gereklerine zarar 

vereceği açıklanan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri bilirkişi olarak dinlenemezler. 
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 
MADDE 74. - Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bil

dirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 62 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
Bilirkişi tazminat, gider ve ücreti 
MADDE 75. - Bilirkişiye kaybettiği zaman için alacağı tazminattan başka inceleme ve seyahat 

gideri ile çalışmasıyla orantılı diğer ücretler ödenir. 
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 
MADDE 76. - Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerin

de işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerler, gerekli görüldüğünde bunların asıllarını 
tedavüle çıkaran makamlara incelettirilir. Bu makamlar, para veya değerlerin taklidi ve bunlar 
üzerinde sahteciliğin ne suretle yapıldığı ve eserlerinin neler olduğu hakkında görüş bildirirler. 

Yabancı devletlerin paralan ve değerleri hakkında da yetkili Türk makamlarının görüşlerinin 
alınmasına karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi 

Gözlem altına alınma 
MADDE 77. - Şüpheli veya sanığın fiili işlediği zaman bilincini veya hareket serbestliğini 

tamamen kaldıracak veya önemli derecede azaltacak aklî maluliyet içinde bulunup bulunmadığını 
saptamak için, bilirkişinin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve avukatının dinlenmesinden 
sonra şüphelinin veya sanığın resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma ev
resinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Birinci fıkra hükmü, ancak şüpheli veya sanığın fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler varsa 
uygulanabilir. 

Şüpheli veya sanığın avukatı yoksa kendisine bir avukat atanır. 
Gözlem süresi üç haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anlaşılırsa resmî sağlık kurumunun 

istemi üzerine, her seferinde üç haftayı geçmemek üzere ek süreler verilebilir; ancak sürelerin top
lamı üç ayı geçemez. 

Gözlem altına alınma kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getiril
mesini durdurur. 

Bu madde hükmü, 232 nci maddenin beşinci fıkrası gereğince yargılamanın durması kararı 
verilmesi gereken hâllerde de uygulanır. 

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi 
MADDE 78. - İşlenmiş bir suçun delil, iz, eser ve emarelerinin saptanması amacıyla, şüpheli 

veya sanığın beden muayenesine, sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulun-
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mamak koşuluyla, kendisinden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı ve benzeri örneklerin alın
masına, çok zorunlu veya başka suretle delil elde etme olanağı bulunmayan hâllerde Cumhuriyet sav
cısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâl
lerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Bu hususta karar verilmeden önce şüpheli veya 
sanığın avukatı dinlenir. Gerekli işlemler hâkim veya mahkemenin, gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde Cumhuriyet savcısının görevlendirdiği hekim veya diğer bir görevli tarafından yapılır. 

Alınan örnekler, örnek alınmasını gerekli kılan olayla ilgili yargılama ve bununla bağlantılı 
olarak yapılan diğer yargılamalar dışında kullanılamaz. Kullanılmalarına gerek kalmayan örnekler 
hemen yok edilir. 

Bu madde gereğince alınacak kararlara itiraz edilebilir. 
Diğer kişilerin beden muayenesi 
MADDE 79. - İşlenmiş bir suç dolayısıyla bedenlerinde delil, iz, eser ve emarelerin bulunup 

bulunmadığını saptamak veya soybağını belirleyebilmek amacıyla ve sağlıklarını tehlikeye düşür
memek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla, şüpheli veya sanıktan başka kişilerin de 
bedenlerinin muayenesine ve gerektiğinde örnek alınmasına 78 inci maddenin birinci fıkrasına göre 
karar verilebilir. 

Tanıklıktan çekinme nedenleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuklar ve akıl hastalarının çekinmesi konusunda yasal temsilcileri karar verirler. 
Yasal temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde 
elde edilen delil, iz, eser ve emareler davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan yasal 
temsilcinin izni olmadıkça kullanılamaz. 

78 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları, bu hâlde de uygulanır. 
Kadının muayenesi 
MADDE 80. - Kadının muayenesi, olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. 

Buna olanak bulunmadığında, muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene 
sırasında hazır bulundurulur. 

Moleküler genetik incelemeler 
MADDE 81. - 78 ve 79 uncu maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen materyal üzerinde, 

soybağının veya bulunan delil materyalinin şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının 
tespiti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Bu amaçlar dışında 
tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan, emniyet altına alınan veya müsadere 
edilen diğer delil materyali üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi ile 78 inci mad
denin ikinci ve üçüncü fıkraları, bu hâlde de uygulanır. 

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 
MADDE 82. - 81 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece 

hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. 
Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma 

veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuştur
mayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan 
görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakımından uygun ted
birlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edin
mesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek materyal, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, 
doğum tarihi bildirilmeksizin verilir. 
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Fizik kimliğin saptanması 
MADDE 83. - İşlenen suçun cezasının üst sınırının iki yıl hapis, ağır hapis veya daha ağır cezayı 

gerektirdiği hâllerde, soruşturma ve kovuşturma makamlarınca şüpheli veya sanığın kimliğinin 
tanısına olanak veren fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve ayak izi, bedeninde yer almış olup tanısını 
kolaylaştıracak diğer özellikleri ile olanak bulunduğu takdirde sesi ve video görüntüleri alınır. 

Kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar dos
yadan çıkarılıp yok edilir. 

Yönetmelik 
MADDE 84. - 78 ilâ 83 ncü maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve usul

ler, Adalet Bakanlığınca Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 
Keşif 
MADDE 85. - Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan mahkeme 

ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 
Keşif yapıldığında bununla ilgili olarak düzenlenecek tutanaklara var olan durum ile olayın 

özel niteliğine göre varlığı umulup da elde edilemeyen delil, iz, eser ve emarelerin yokluğu yazılır. 
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 
MADDE 86. - Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ile bunların avukatları hazır 

bulunabilirler. 
Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzaklığı 

nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde de birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine engel 
olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir. 

Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluyla, 
işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. Hazır bulunmaya hakkı olanlar, kendilerine ait 
mazerete dayanarak işin başka güne bırakılmasını isteyemezler. 

Şüpheli veya sanık tutuklu ise, ancak tutuklu bulunduğu yerdeki mahkeme binası içerisinde 
yapılacak işlerde hazır bulunmayı isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu 
sayılan hâllerde tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da mahkeme binası dışında yapılacak işlerde 
hazır bulunmasına karar verilebilir. 

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 
MADDE 87. - Engelleyici nedenler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce ölünün 

kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek, bilgilerine başvurularak belirlenir 
ve elde edilmiş bir şüpheli veya sanık varsa ölü tanınmak üzere ona da gösterilir. 

Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için tüm 
bulgular saptanır. 

Bu muayene, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâl
lerde Cumhuriyet savcısı huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. Ölüm nedeninin açıkça 
belli olması veya diğer delil, iz, eser ve emarelerin elde edilmiş olması hâlinde bir hekimin görev
lendirilmesinden vazgeçilebilir. 

Otopsi 
MADDE 88. - Otopsi, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim, gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı huzurunda birisi adlî tabip, diğeri patoloji uzmanı veya diğer 
dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Avukat tarafından 
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getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi işlemi bir hekim 
tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. 

Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını 
gerektirir. 

Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan hekime otopsi yapma görevi 
verilemez. Ancak, bu hekimin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi 
vermesi istenebilir. 

Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. Bu 
husustaki karar hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından 
verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve ulaşılması da 
zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken olanaklar ölçüsünde cesedin fotoğrafı da 
alınır. 

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi ve otopsi 
MADDE 89. - Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırasında 

veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik 
olarak yaşamını ananın bedeni dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya 
yaşama yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. 

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem 
MADDE 90. - Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, organın görünen 

şekli ile tahribatın tanımlanması gerekir. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, bir 
uzman veya resmen görevlendirilmiş makam tarafından incelenerek tahlil edilir. 

Hâkim veya mahkeme, bu incelemenin bir hekimin katılmasıyla veya onun yönetiminde yapıl
masına karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Elkoyma ve Arama 

İspat araçlarından olan eşyanın muhafazası ve bunlara elkonulması 
MADDE 91. - İspat aracı olarak yararlı görülen veya müsadereye veya Devletin mülkiyetine 

geçmesi yaptırımına tâbi olan eşya, muhafaza veya başka bir şekilde güvence altına alınır. 
Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir. 
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 
MADDE 92. - 91 inci maddede yazılı bir şeyi yanında bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi 

göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür. 
Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 62 nci maddede yer alan disiplin hapsine ilişkin 

hükümler uygulanır. 
Tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
Verilemeyecek veya gösterilemeyecek dosya veya belgeler . 
MADDE 93. - Kamu kurum veya kuruluşunun bağlı veya ilgili bulunduğu bakan, dosya veya 

belge içeriğinin aleniyete çıkmasının Devletin güvenliği veya temel dış yararlarına karşı ağır sonuç
lar doğuracağını bildirirse, bu dosya veya belgelerin ilgili makam ve memur tarafından verilmesine 
veya gösterilmesine karar verilemez. 
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Ancak, hâkim veya mahkeme, bu dosya veya belgelerin incelenmesinin davanın sonuçlan
dırılabilmesi için zorunlu olduğu gerekçesiyle Başbakanlığa başvurabilir. 

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 
MADDE 94. - Şüpheli veya sanık ile 47 ve 48 inci maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek 

kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz. 
Elkoyma kararını vermek yetkisi 
MADDE 95. - Elkoymaya hâkim karar verir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum

huriyet savcısı ve bunların yardımcısı sıfatıyla emirlerini yerine getirmeye memur olan kolluk 
görevlileri de, Cumhuriyet savcısının veya kolluk amirinin yazılı emri ile elkoyma işlemini gerçek
leştirebilirler; kolluk görevlisinin açık kimliği tutanağa geçirilir. Yetkili merciin kararı yirmidört 
saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat 
içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

Hâkimin kararı olmaksızın yapılan elkoyma işleminde ilgili kişi veya onun ayırt etme gücüne 
sahip hısımlarından biri hazır bulunmamış veya bunlardan biri veya avukatı hazır bulunup da elkoy
ma işlemine açıkça karşı çıkmışsa elkoyma işlemi yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. 

Kendi nezdinde elkoyma işlemi yapılan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar veril
mesini isteyebilir. 

Bu maddede yazılı olan hâllerde karar verme yetkisi kamu davası henüz açılmamış olduğunda, 
elkoyma işleminin yapıldığı yerin sulh ceza hâkimine aittir. 

Elkoyma işlemi kamu davasının açılmasından sonra Cumhuriyet savcısı veya kolluk mensup
ları tarafından yapılmış olduğu takdirde, davaya bakmakta olan hâkim veya mahkeme, yirmidört 
saat içinde bu işlemden haberdar edilir ve eşya onun emrine hazır bulundurulur. 

Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve 
katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 

Bu maddeye göre verilecek kararlara itiraz edilebilir. 
Postada elkoyma 
MADDE 96. - Suçun delil, iz, eser ve emarelerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin 

ortaya çıkarılması için soruşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp postada bulunan 
mektup, telgraf veya elektromanyetik araçlarla gönderilmiş bilgileri içeren yazı, belge veya diğer 
gönderilere hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile 
elkonulabilir. 

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

Cumhuriyet savcıları da elkoydukları veya emirleri üzerine kolluk memurlarınca elkonulmuş 
olup kendilerine verilen mühür altındaki şeyleri açmadan derhâl yetkili hâkime teslim ederler. 
Soruşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça alınmış tedbirler ilgililere bildirilir. 

Mühür altındaki şeylerin açılıp açılmamasına hâkim karar verir. Hâkimin açılmamasına veya 
açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verdiği 
şeyler hemen ilgililerine teslim olunur. 

Soruşturmada gerçeğin meydana çıkarılması bakımından yararlı olan veya suçun delil, iz, eser 
ve emarelerini oluşturabilecek nitelikte bulunan şeyler hâkim tarafından Cumhuriyet savcısına tes
lim edilir. Soruşturma sonunda suçla ilgili bulunmadıkları saptanan şeyler, Cumhuriyet savcısı 
tarafından bir tutanağa bağlanarak ilgililerine teslim edilir. 
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Suç işlediği sanılan kişiyle ilgili aramalar 
MADDE 97. - Suç işlediği sanılan kişinin yakalanabileceği veya suçun delil, iz, eser ve 

emarelerinin veya suçla ilgili eşyanın elde edilebileceği umuluyorsa, bu kişinin veya şeriklerinin 
veya yataklık ettiğinden şüphe edilen kişilerin konutları veya onlara ait diğer yerler ile üstleri ve eş
yası aranabilir. 

Diğer kişiler hakkındaki arama 
MADDE 98. - Yukarıdaki maddede yazılı kimselerden başkalarının gerek üstlerinde, gerek 

konutlarıyla onlara ait diğer yerlerde arama, ancak şüphelinin veya sanığın yakalanması veya suçun 
delil, iz, eser ve emarelerinin izlenmesi veya belirli şeylere elkonulması amacıyla yapılabilir. 

Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delil, iz, eser ve emarelerinin veya 
elkonulacak eşyanın aranılacak kişi veya yerlerde bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağ
layan olayların varlığına bağlıdır. 

Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın içerisinde yakalandığı veya izlendiği sırada girdiği yer
ler hakkında geçerli değildir. 

Gece yapılacak arama 
MADDE 99. - Suçüstü cürüm ile gecikmesinde sakınca bulunan hâller veya firar eden gözal

tına alınmış kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması durumu ayrık olmak üzere, 
konutta veya iş yerleri ile diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılmaz. 

Bu sınırlama, gece vaktinde herkesin girip çıkabileceği yerler veya mahkûmların toplanma 
veya sığınma veya suç ile elde edilen şeyleri saklama yeri veya gizli kumar yerleri veya genelevler 
gibi kollukça bilinen yerler hakkında geçerli değildir. 

Arama kararı 
MADDE 100. - Aramaya hâkim karar verir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 

Cumhuriyet savcıları veya kolluk amirlerinin yazılı emirleri üzerine kolluk memurları arama 
yapabilirler. Arama karar veya emrinde, aramanın nedenini oluşturan fiil, delil, iz, eser ve 
emarelerin ne olduğu ve aranılacak kişi, karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi gösterilir. 
Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Arama sonucunda bazı eşyaya elkoyma 
söz konusu olduğunda 95 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Hâkim veya Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konutlarda veya iş görmeye özgü yerler ile 
kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulun
durulur. 

Yukarıdaki fıkrada gösterilen koşullar, 99 uncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerleri kap
samaz. 

Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla as
kerî makamlar tarafından yerine getirilir. 

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 
MADDE 101. - 1. Avukat büroları ancak mahkeme karan ile ve kararda belirtilen olayla ilgili 

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

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

3. Postada elkoyma durumunda bürosunda arama yapılan avukat veya baro başkanı veya onu 
temsil eden avukatın karşı koyması üzerine (2) numaralı fıkrada belirtilen usuller uygulanır. 

Aramada kimlerin bulunabileceği 
MADDE 102. - Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; ken

disi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle birlikte 
oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. 

98 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağrılacak 
kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. 99 uncu maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı yerlerin zilyedi hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

Kendiliğinden gelen avukat da aramada hazır bulunabilir. 
Hakkında arama işlemi uygulanacak kimseye verilecek belge 
MADDE 103. - Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi üzerine 

aramanın 97 ve 98 inci maddelere göre yapıldığını ve 97 nci maddede gösterilen durumda cezalan
dırılması amaçlanan fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine elkonulan veya koruma al
tına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir şey elde edilmemiş ise 
bunu belirten bir belge verilir. 

Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan eş
yanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir. 

Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu eşya resmî mühürle 
mühürlenir veya bir işaret konulur. 

Geçici elkoyma 
MADDE 104. - Arama sonunda yapılmakta olan soruşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, diğer 

bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek eşya bulunursa, bunlara geçici olarak elkonulur ve 
durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir. 

Kâğıtları inceleme yetkisi 
MADDE 105. - Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin kâğıtlarını inceleme yetkisi 

hâkime aittir. Cumhuriyet savcıları ve kolluk memurları rıza olsa da bu kâğıtları okuyamazlar, 
kâğıtları olanak varsa zilyedinin önünde bir zarfa koyar ve mühürleyerek hâkime verirler. 

Kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. İleride 
mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında 
hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi veya avukatı çağrılır, çağrıya uyulmadığında gerekli 
işlem yapılır. Hâkim, incelemesi sonucu suça ilişkin olduğunu saptadığı kâğıtları Cumhuriyet sav
cılığına verir. 

Geri verilmesi gereken şeyler 
MADDE 106. - Şüpheli, sanık, mağdur veya üçüncü kişilerden suç nedeniyle alınmış şeylerin, 

soruşturma ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmamış ise, re'sen veya istem üzerine 
geri verilmesine yetkili merci tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlarına itiraz edilebilir. 

İlgililerin hukuk davası açma haklan saklıdır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan Haberleşmeye Girme 

Dinleme ve kayda alma kararı 
MADDE 107. - Beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler 

dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, başka suretle delil, iz, eser ve emare elde edilmesi olanağı 
bulunmayan hâllerde sinyalleri, yazıları, resimleri, görüntü veya sesleri veya diğer nitelikteki bil
gileri kablo, radyo veya diğer elektromanyetik sistemlerle veya tek yönlü sistemlerle alan veya 
ileten araçlara girilerek konuşmaların dinlenmesine, konuşmaların veya diğer bilgilerin kayda alın
masına, kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh 
ceza hâkimi tarafından gizli olarak karar verilir. 

Kararda, içerikleri dinlenecek veya kayda alınacak, çözülerek metin hâline getirilecek karşılık
lı konuşmalar, haberleşme veya saptamaları belirlemeye olanak verecek telefon numarası, araçların 
ve hattın sahibi veya kullananı gibi bütün unsurlar ve suçun türü belirtilir. 

Dinleme ve kayda alma kararlan en çok üç ay için verilebilir, bu süre en çok iki defa üçer ay
dan fazla olmamak üzere uzatılabilir. 

Kararların yerine getirilmesi 
MADDE 108. - 107 nci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği kolluk memuru, telekomünikasyonlarla görevli veya böyle bir hizmeti vermeye 
yetkili olanlardan dinleme ve kayda alma işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla cihazların yerleş
tirilmesini istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir ve işlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat 
bir tutanakla saptanır. 

Gerçeğin meydana çıkarılmasına yarayacak telekomünikasyon kayıt ve saptamaları, Cum
huriyet savcılığınca veya görevlendireceği kolluk memuru tarafından çözülerek metin hâline getirilir. 
Yabancı dildeki kayıtlar, bu amaçla görevlendirilecek tercümanlar aracılığı ile Türkçeye çevrilir. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince gerçekleştirilecek kayıt ve saptamalar yargılamada sanığın ik
rarına ilişkin delil olarak değerlendirilemez. 

Kayıtlar zarfa konularak mühürlenir. Toplu kaset kullanılmış ise ilgili kaydın örneği çıkarılarak 
ve bu hususta bir tutanak düzenlenerek dosyasına konur. Suç bakımından dava zamanaşımı gerçek
leştiğinde kayıtlar ve saptamalar Cumhuriyet savcısının denetim ve gözetimi altında bir tutanağa 
bağlanarak yok edilir ve keyfiyet ilgiliye bildirilir. 

Avukatın bürosu ve yerleşim yeri 
MADDE 109. - Savunmasını üstlendiği şüpheli veya sanığın işlediği suç dolayısıyla avukatın bürosu, 

konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 107 nci madde hükmü uygulanamaz. 
Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve geçici 

elkoyma 
MADDE 110. - İki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler dolayısıy

la yapılan soruşturmalarda, zorunlu olduğu takdirde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine bil
gisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıt
larından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine yukarıdaki mad
delere uygun olarak sulh ceza hâkimi tarafından gizli olarak karar verilir. 

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı 
girilememesi hâlinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve 
gereçlere geçici olarak elkonulabilir. 

Geçici elkoymaya ilişkin işleme itiraz edilebilir. 
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Uluslararası yardımlaşma 
MADDE 111.- 110 uncu maddeye göre yapılacak arama, kopyalama ve elkoymanın başka ül

kelerin işbirliğini gerektirmesi hâlinde arama, kopyalama ve elkoyma tedbirlerine uluslararası adlî 
yardımlaşma kurallarına göre başvurulur. 

107 nci madde kapsamına giren dinleme ve kayda alma konularında da yukarıdaki fıkra hük
mü uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Kontrol 

Adlî kontrol 
MADDE 112. - 119 uncu maddeye göre tutuklamayı gerektirebilecek bir suç işlendiğinde, 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi şüphelinin tutuklanması yerine, adlî kontrol 
altına alınmasına karar verebilir. 

Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tâbi kılınmasını 
içerir: 

1. Hâkimin belirleyeceği çevre sınırları dışına çıkamamak, 
2. Saptanan yerleşim yeri veya konuttan ancak hâkimin belirleyeceği neden ve koşullarla ay

rılabilmek, 
3. Hâkim tarafından belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek, 
4. Belirlenen sınırlar dışına her çıkışta Cumhuriyet savcısına veya hâkime haber vermek, 
5. Hâkim tarafından belirlenen servis veya mercilere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak 

başvurmak, 
6. Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına iliş

kin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak, 
7. Cumhuriyet savcılığı kalemine veya kolluğa kimliği belirten bir belgeyi, Özellikle nüfus cüz

danı veya pasaportu, kimliğini belirtmeyi sağlayacak nitelikte bir makbuz karşılığında teslim etmek, 
8. Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz 

karşılığında sürücü belgesini teslim etmek, 
9. Cumhuriyet savcısınca belirtilen ve sulh ceza hâkimince onaylanan emre göre bazı kişileri 

kabul ve onları ziyaret etmekten, onlarla her ne suretle olursa olsun, ilişki kurmaktan kaçınmak, 
10. Özellikle uyuşturucu maddeden arınmak amacıyla, hastahaneye yatmak dahil, tıbbî özen, 

tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek, 
11. Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden 

çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güven
ce miktarını yatırmak, 

12. Suç, meslekî veya sosyal nitelikte uğraşlar nedeniyle veya bunlar vesilesiyle işlendiğinde 
veya yeni bir suçun işlenmesinden kuşku duyulduğunda bu uğraşları yapamamak, 

13. Karşılığı bloke edilmişler dışında, çek keşide edememek ve gerektiğinde kullanılması 
yasaklanmış çek defterlerini aldığı bankalara geri vermek, 

14. Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz kar
şılığında adlî emanete teslim etmek, 

15. Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belir
lenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye 
bağlamak, 
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16. Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm 
edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek. 

Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (8) numaralı bentte belirtilen yükümlülüğün uygulamasında 
şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir. 

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 
MADDE 113. - Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruş

turma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. 
Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden 

çok yeni yükümlülükler altına koyabilir; kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle 
veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak 
muaf tutabilir. 

112 nci madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer yargı 
mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır. 

Adlî kontrol kararının kaldırılması 
MADDE 114. - Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan 

sonra hâkim veya mahkeme 113 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir. 
Adlî kontrol kararlarına itiraz edilebilir. 
Tedbirlere uymama 
MADDE 115. - Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hak

kında, hükmedilebilecek hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii 
hemen tutukluluk müzekkeresi kesebilir. 

Güvence 
MADDE 116. - Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı hususların 

yerine getirilmesini sağlar: 
1. Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği 

diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması, 
2. Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması: 
a) Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getirme; 

şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları, 
b) Kamusal giderler, 
c) Para cezaları. 
Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda güvencenin karşıladığı kısım

lar ayrı ayrı gösterilir. 
Önceden ödetme 
MADDE 117. - Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla 

güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, is
tedikleri 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. 

Güvencenin geri verilmesi 
MADDE 118. - Hükümlü, 116 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı 

bütün yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 116 ncı maddenin birinci fıkrasının (1) 
numaralı bendini karşılayan ve aynı maddenin son fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı 
kendisine geri verilir. 
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Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuştur
maya yer olmadığı veya beraat kararları verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâl
de, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır. 

Hükümlülük hâlinde güvence 116 ncı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer 
alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Tutuklama 

Tutuklama nedenleri 
MADDE 119. - Suçüstü hâlinde cezanın üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis ve diğer hâller

de iki yıl veya daha fazla hapis veya ağır cezalı işlerden olup, şüpheli veya sanık hakkında 112 nci 
maddede gösterilen adlî kontrol altına alınma kararı verilmemiş ise, aşağıda belirtilen nedenlerle 
tutuklamaya veya tutuklamanın devamına hâkim veya mahkeme tarafından, soruşturma ve kovuş
turma evrelerinin her aşamasında karar verilebilir: 

1. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran olaylar bulunması, 
2. Suçun delil, iz, eser ve emarelerinin korunması, 
3. Tanıklar ve mağdur üzerinde baskı yapılmasının önlenmesi, 
4. Şüpheli ve sanık ile şerikleri arasında kanuna aykırı uzlaşma ve iştiraklerin önlenmesi, 
5. Suçun ağırlığı, işlendiği hâl ve koşullar veya meydana gelen zararın önemi dolayısıyla fiilin 

kamu düzeni üzerinde neden olduğu istisnaî ve ısrarlı düzensizliğe son verilmesi, 
6. Şüpheli veya sanığın, kendilerine karşı gelişebilecek hukuka aykırı tepkilerden korunması, 
7. Suça son verilmesi, 
8. Suçun yinelenmesine engel olunması, 
9. Adlî kontrol altına alınmış şüpheli veya sanığın 112 nci maddede gösterilen yükümlülükler

den bilerek kaçması nedeniyle hakkında 115 inci maddenin uygulanmasının zorunlu olması. 
Birinci fıkrada belirtilen bir ve iki yıllık sürelerden daha az hafif hapis veya hapis cezası ön

görülen suçlardan dolayı ancak (1), (6) ve (9) numaralı bentlerdeki nedenlerden birinin bulunması 
hâlinde tutuklama kararı verilebilir. 

Tutuklama kararının verilebilmesi için şüpheli veya sanığın suçluluğu ve yukarıdaki nedenlerin 
varlığı hakkında kuvvetli belirtiler saptanmış olmalıdır. 

Tutuklama kararı 
MADDE 120. - Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi 

üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet sav
cısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir 
ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir. 

Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin 
kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa söz
lü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği şerh verilmek suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda 
belirtilir. 

Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından 
seçilecek bir avukatın yardımından yararlanır. 

Karar verecek hâkim veya mahkeme, şüpheli veya sanığa savunmasını hazırlamak üzere süre 
isteminde bulunabileceğini hatırlatır ve bu hususun yerine getirildiği tutanağa geçirilir. 

Şüpheli, sanık ve avukatları, savunmalarını hazırlamak üzere süre isteminde bulunduklarında, 
tutuklama kararı verilemez. Bu hâlde şüpheli veya sanığa savunmasını yapmak üzere dört günü aş-
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mayacak bir süre tanınır. Bu süre içinde şüpheli veya sanık, hâkim veya mahkeme kararı ile 
muhafaza altında tutulabilir. Şüpheli, sanık ve avukatları ne zaman isterlerse derhal Cumhuriyet 
savcısı dinlendikten sonra, savunmalarını yaparlar ve karar verilir. Tutuklama kararı verilmezse, 
şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. 

Muhafaza altında bulundurmanın uygulanması hakkındaki esas ve usuller, Adalet Bakanlığın
ca İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Muhafaza süresi, 121 inci maddede belirlenen tutuklama süresinden indirilir. 
Şüpheli veya sanığın tutuklanmasına karar verilirken bunların velayeti altında olan onbeş 

yaşından küçük çocukların durumu değerlendirilir. 
Kaçak veya saklanan şüpheli veya sanık yurt dışında bulunuyorsa 119 uncu ve sonraki mad

deler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından gıyaben tutuklama kararı verilebilir. 
Bu madde ile 119 uncu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
Tutuklama süresi 
MADDE 121. - Cezasının üst sınırı beş yıl ve daha az hapis olan suçlarda şüpheli veya sanık, 

en çok altı ay süre ile tutuklu olarak tutulabilir. Ancak bu sürenin sonunda tutukluluk, bir defaya öz
gü olmak üzere ve dört ayı geçmemek koşulu ile, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. 

Cezasının üst sınırı beş yıldan fazla hapis olan suçlarda şüpheli veya sanık, en çok bir yıl sürey
le tutuklu olarak tutulabilir. Bu süre sona erdiğinde tutukluluk, bir defaya mahsus olmak üzere ve 
altı ayı geçmemek koşulu ile, gerekçe gösterilerek uzatılabilir. 

Ağır cezalı işlerde, şüpheli veya sanık, iki yıla kadar tutuklu olarak tutulabilir. 
Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile avukat

larının görüşleri alındıktan sonra verilir. 
Kabahatlerde şüpheli veya sanık en çok üç ay süreyle tutuklu olarak tutulabilir. 
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
MADDE 122. - Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakıl

masını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve avukatları 
da aynı istemde bulunabilirler. Bu hâlde sulh ceza hâkimi, Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve avukat
larını dinledikten sonra beş gün içinde karar verir. 

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu 
kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı veril
diğinde şüpheli serbest kalır. 

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 
MADDE 123. - Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık 

salıverilmesini isteyebilir. 
Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mah

kemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 
Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki 

karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dos
ya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir. 

Usul 
MADDE 124. - Adlî kontrolün tümüyle veya kısmen kaldırılması veya salıverilme istemleri 

hakkında merciince, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya avukatları dinlendikten sonra karar 
verilir. Tutuklu olmayan şüpheli, sanık ve bunların avukatları iadeli taahhütlü bir mektupla veya 
varsa telefonla duruşmadan en az kırksekiz saat önce çağrılırlar. Karar, adı geçenler dinlendikten 
sonra, en çok on gün içinde verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 
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Salıverüenin yükümlülükleri 
MADDE 125. - 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; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden bildirdiği 
adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını belirten ve yeni adresleri içeren 
tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine gönderilir. 

Geçici salıverme 
MADDE 126. - Cumhuriyet savcısı veya hâkim veya mahkeme, her tür suçta ve soruşturma 

veya kovuşturmanın her aşamasında, istisnaî olarak tutuklu şüpheli veya sanığa geçici çıkış izni 
verebilirler. Bu hâlde tutuklu şüpheli veya sanık gözetime tâbi tutulur. 

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 127. - Tutuklamadan ve tutuklamanın 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, vatandaşı olduğu devletin kon

solosluğuna bildirilir. 
Tutukluluğun incelenmesi 
MADDE 128. - Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç 

otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 119 uncu ve 361 inci madde 
hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir. 

Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafın
dan da istenebilir. 

Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerek
meyeceğine her duruşmada veya koşullar gerektirdiğinde duruşmalar arasında da re'sen karar verir. 

Tutuklunun konacağı yer ve hakkında yapılacak işlem 
MADDE 129. - Tutuklu, hükümlülerle birlikte bulundurulamaz. 
Tutuklu hakkında ancak tutuklamanın amacını ve turukevinin düzenini sağlayacak kadar kayıt

lamada bulunulur. Tutuklu, tutukevinin düzen ve güvenliğini bozmamak, tutuklanmasındaki amaç 
ile uygun olmak koşuluyla ve masrafı kendisine ait olmak üzere istirahat ve uğraşını düzenleyebilir. 

Tutuklu, tutukevinde ciddî bir tehlike oluşturduğu ve özellikle diğer tutukluların güvenliği için 
zorunlu görüldüğü veya intihara veya kaçmaya kalkıştığı veya bu yolda hazırlıkta bulunduğunda, 
sağlığına zarar vermeyecek önlemler alınabilir. 

Tutukevinin düzenini bozan tutuklular hakkında uygulanacak disiplin cezalan tüzükte belirtilir. 
Disiplin cezaları ve önlemlere ilişkin kararlar, yetkili kurul veya memurlar tarafından alınır ve 

infaz hâkiminin onayına sunulur. Kararlar infaz hâkiminin onayından sonra uygulanır. İvedi hâller
de bu kararlar, yetkili kurul veya memurlar tarafından uygulanır ve derhâl infaz hâkiminin onayına 
sunulur. 

Tutuklu duruşmaya bağlı olmayarak çıkarılır. 
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BEŞİNCÎ BÖLÜM 
Yakalama ve Gözaltı 

Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 
MADDE 130. - 1. Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama 

yapılabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması, 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kim

liğini belirleme olanağının bulunmaması. 
2. Tutuklama veya yakalama müzekkeresi kesilmesini gerektiren ya da gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı tak
dirde kolluk memurları geçici yakalama yetkisine sahiptirler. 

3. Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl has
talığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen 
suçüstü cürümlerde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. 

4. (1) numaralı fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya (2) numaralı fıkra uyarınca 
görevlilerce yakalanan kişi, düzenlenecek soruşturma belgesiyle birlikte hemen Cumhuriyet sav
cılığına gönderilir. 

Gözaltı 
MADDE 131.- Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet savcılığınca bırakılmaz-

sa, soruşturmanın tamamlanması için yirmidört saat süreyle gözaltına alınmasına karar verilebilir. 
Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu iş

lediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır. 
Toplu olarak işlenen suçlarda, delil, iz, eser ve emarelerin toplanmasındaki güçlük veya şüp

heli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin dört güne kadar uzatılmasına 
yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 

Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet sav
cısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, avukatı veya yasal temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikin
ci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir
ler. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan 
başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerin
de olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cum
huriyet savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin karan üzerine serbest bırakılan kişi hak
kında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet sav
cısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 

Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya 
çekilir. Sorguda avukatı da hazır bulunur. 

Gözaltı işlemlerinin denetimi 
MADDE 132. - Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî 

görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade 
alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma ile 
ilgili tüm kayıt ve işlemleri inceler ve araştırırlar; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar Defterine kay
dederler. 
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Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 
MADDE 133. - Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, 

kaçacaklarına ilişkin kuvvetli emareler bulunduğu ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden 
bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin emarelerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir. 

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 
MADDE 134. - Yakalanan kişi, hakkında kamu davası açılmış ise hemen, önceden sulh ceza 

hâkimliğince sorgusu yapılmış ise bu hâkimin kararıyla yetkili mahkemeye götürülür. 
Mahkeme, aynı gün yakalananın serbest bırakılmasına veya adlî kontrol altına alınmasına veya 

tutuklanmasına karar verir. 
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 135. - Yakalamadan, gözaltına almadan ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin emir

den yakalanan veya gözaltına alınanın bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, Cumhuriyet sav
cısının kararıyla gecikmeksizin haber verilir. 

Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı olduğunda durumu, vatandaşı olduğu devletin kon
solosluğuna bildirilir. 

Şüphelinin yakalanmasından ilgililere haber verilmesi 
MADDE 136. - Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 130 uncu mad

denin (3) numaralı fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikâyete yetkili olan 
kimseye ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalamadan haber verilir. 

Yakalama tutanağı 
MADDE 137. - Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta şüphelinin, hangi suç 

nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, şüp
helinin hangi kolluk mensubunca tespit edildiği açıkça gösterilir. 

8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümleri saklıdır. 
Yakalama müzekkeresi ve nedenleri 
MADDE 138. - Soruşturma evresinde şüpheli kaçak olur veya saklanırsa, Cumhuriyet sav

cısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama müzekkeresi verilebilir. 
Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden ya da ceza infaz kurumu veya tutukevinden kaçan 

şüpheli veya tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetleri de 
yakalama müzekkeresi verebilirler. 

Kovuşturma evresinde kaçak veya saklanan sanık hakkında yakalama müzekkeresi re'sen veya 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından verilir. 

Yakalama müzekkeresinde, kişinin açıkça eşkâli ve bilindiğinde kimliği, adı geçene yöneltilen 
suç, yakalandığında nereye gönderileceği gösterilir. 

Yayın yasakları 
MADDE 139. - 1. Hakkında henüz kesin bir ceza mahkûmiyeti oluşmamış bulunan kimsenin 

kelepçelenmiş hâlini veya hareketleri kısıtlanmış durumunu gösteren resmini, ilgilinin rızası ol
madan çeken veya yayımlayan kimseye üçmilyar liradan yedimilyar liraya kadar ağır para cezası 
verilir. 

Görevliler bu durumda bulunan kişinin resminin çekilmemesi için gerekli tedbirleri almakla 
yükümlüdürler. 
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2. Yakalanan, tutuklanan veya hakkında soruşturma açılan bir kimsenin suçluluğuna veya 
sorumluluğuna ilişkin kamuoyu yoklaması yapan veya bu husustaki görüşleri toplayan veya yok
lama sonuçlarını ve elde edilen bilgileri yayımlayan kişilere altı aydan iki yıla kadar hapis veya beş-
milyar liradan onmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir. 

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler de sorumludur. 
Yönetmelik 
MADDE 140. - Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî koşulları, 

gözaltına alınan kişi hakkındaki soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği, bu kişinin hangi görev
linin muhafazasına tevdi edileceği, bedensel ve tıbbî muayenesinin nasıl yapılacağı, gözaltı işlem
lerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire 
son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği 
ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kurallar, 
Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Haksız Yakalama ve Tutuklama Tazminatı 

Tazminat istemi 
MADDE 141. - Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında: 
1. Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına 

karar verilen, 
2. Yasal gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan, 
3. Yasal haklan hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine 

getirilmeden tutuklanan, 
4. Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarıl

mayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, 
5. Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer 

olmadığına veya beraatlerine karar verilen, 
6. Mahkûm 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, 

7. Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya 
bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, 

8. Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen 
kişiler, (1) ilâ (6) numaralı bentlerde yazılı hâllerde maddî ve manevî her türlü zararlarını, (7) 

ve (8) numaralı bentlerde yazılı hâllerde ise manevî zararlarını Devletten dava edebilir ve is
teyebilirler. 

(5) ve (6) numaralı bentlerde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat haklan bulun
duğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir. 

Tazminat davası koşulları 
MADDE 142. - Tazminat davası, hakkındaki karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine 

tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl 
içinde açılabilir. 

Dava, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mah
kemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın 
yer ağır ceza mahkemesinde duruşma yapılmaksızın dosya üzerinde yürütülecek inceleme ile ön
celikle ve ivedilikle karara bağlanır. 
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Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı iş
lemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir. 

Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde 
giderilmesini, aksi hâlde davanın reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlan
mayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur. 

Mahkeme, gözaltı veya tutuklama ile ilgili dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği 
dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini davalı Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsil
cisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını otuz gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister. 

İstemin ve ispat belgeleri ile davalı Devlet Hazinesinin karşı bildiriminin değerlendirilmesin
de ve verilecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı 
yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir. 

Mahkeme, karar öncesinde Cumhuriyet savcısının yazılı görüşünü alır. 
Karara karşı Cumhuriyet savcısı, davacı ve davalı Devlet Hazinesi, tebliğ tarihinden itibaren 

yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler; inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır. 
Tazminatın geri alınması 
MADDE 143. - Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkında 

kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı kal
dırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, Cumhuriyet 
savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âm
me Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz 
edilebilir. 

Devlet, ödediği tazminattan dolayı, kusuru bulunan görevlilere, beyanıyla gözaltına alınma ve 
tutuklamada etkili olan ve kötü niyetli olduğu hükümle kesinleşen muhbire ve yalancı tanığa rücu 
eder. 

Tazminat isteyemeyecek kişiler 
MADDE 144. - Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilen

ler tazminat isteyemezler: 
1. Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler, 
2. Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren 

kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler, 
3. Ölüm, genel veya özel af, şikâyetten vazgeçme, zamanaşımı gibi nedenlerle hakkında kovuş

turmaya yer olmadığına veya davanın ortadan kaldırılmasına veya düşmesine karar verilen veya 
kamu davası geçici olarak durdurulan veya evlenme nedeniyle kamu davası ertelenen veya 
düşürülenler, 

4. Ceza ehliyetsizliği nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler, 
5. Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek 

gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar. 
BEŞİNCİ KISIM 

İfade ve Sorgu 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İfade veya Sorgu İçin Çağrı 
İfade veya sorgu için çağrı 
MADDE 145. - İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır. Gelmezse 

zorla getirileceği davetiyeye yazılabilir. 
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Şüpheli veya sanığın ihzarı 
MADDE 146. - Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama müzekkeresi kesilmesi 

için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın ihzarına karar verilebilir. 
İhzar müzekkeresi, şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu ve kendisiyle ilgili suçu ve 

gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir.» 
İhzar müzekkeresinin bir örneği şüpheli veya sanığa verilir. 
İhzar müzekkeresi ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında yol süresi 

hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin veya mahkemenin ya da ihzarı isteyen Cum
huriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır. 

İhzar, getirme için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim veya mahkeme veya ihzarı is
teyen Cumhuriyet savcısı tarafından ifade almanın veya sorguya çekilmenin sonuna kadar devam eder. 

İhzarın yerine getirilmemesinin nedenleri, köy veya mahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin 
birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İfade ve Sorgu Usulü 

İfade ve sorgunun tarzı 
MADDE 147. - Kolluk âmir ve memurları ile Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin 

ifadesinin alınmasında ve hâkim veya mahkeme tarafından şüpheli veya sanığın sorguya çekil
mesinde aşağıdaki hususlara uyulur: 

1. Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin sorulan doğru 
olarak cevaplandırmak zorundadır. 

2. Kendisine yüklenen suç anlatılır. 
3. Avukat atama hakkının bulunduğu, atayabilecek durumda değilse baro tarafından seçilecek 

bir avukat isteyebileceği ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, isterse avukatın, vekâlet
name aranmaksızın ifade veya sorguda hazır bulunacağı bildirilir. 

4. 135 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine 
yakalandığını bildirmesi sağlanır. 

5. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının yasal hakkı olduğu söylenir. 
6. Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi 

aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı 
tanınır. 

7. İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel durumu hakkında bilgi alınır. 
8. İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır: 
a) İfade verme veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih, 
b) İfade verme veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade 

veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği, 
c) İfade vermenin veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getiril

mediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri, 
d) Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan avukat tarafından okun

duğu ve imzalarının alındığı, 
e) İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. 
İfade alma ve sorguda yasak usuller 
MADDE 148. - Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici 

nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, 
bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 

Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 
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Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil 
olarak değerlendirilemez. 

ALTINCI KISIM 
Savunma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Avukat Seçimi, Atanması, Görev ve Yetkileri 

Şüphelinin veya sanığın avukat seçimi 
MADDE 149. - Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya bir

den fazla avukatın yardımından yararlanabilir; yasal temsilcisi varsa o da şüpheliye veya sanığa 
avukat seçebilir. 

Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir. 
Kolluk tarafından yapılan araştırma da dahil olmak üzere, soruşturma ve kovuşturma ev

relerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince 
yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 

Avukat ataması 
MADDE 150. - Şüpheli veya sanık, avukat seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse is

temi hâlinde kendisine bir avukat atanır. 
Şüpheli veya sanık onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini 

savunamayacak derecede malûl olur ve bir avukatı da bulunmazsa istemi aranmaksızın kendisine 
avukat atanır. 

Avukat görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem 
MADDE 151. - 150 nci madde hükmüne göre atanan avukat, duruşmada hazır bulunmaz veya 

vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa hâkim veya mah
keme, sanığa derhâl başka bir avukat atar. Bu durumda mahkeme duruşmanın ertelenmesine de 
karar verebilir. 

Eğer yeni avukat savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa duruşma er
telenir. 

Kusuru nedeniyle duruşmanın ertelendiği hâllerde, avukat hakkında baroca verilebilecek disip
lin cezasından başka mahkemece, ertelemeden doğan giderler de kendisine yüklenir. 

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 
MADDE 152. - Şüpheli veya sanık birden fazla ve yararları da birbirine uygun ise savunmaları 

aynı avukata verilebilir. 
Avukatın dava dosyasını incelemesi 
MADDE 153. - Şüpheli veya sanık avukatı, soruşturma evresine ilişkin dosyanın tüm içeriğini 

inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 
Avukatın dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını 

tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkiminin kararıyla bu 
yetkisi kısıtlanabilir. 

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçen
lerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Soruşturma evresinde, araştırmaların sona erdiğine dair kararın dosyasına kaydedilmesinden 
itibaren tüm dosya içeriği hiçbir kayda tâbi tutulmaksızın avukat tarafından incelenebilir. 
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Şüpheli veya sanık avukatı, Cumhuriyet savcılığınca iddianamenin mahkemeye verildiği tarih
ten itibaren dosya içeriğini, muhafaza altına alınmış delil, iz, eser ve emareleri ve sair eşyayı, bil
gisayar içeriklerini inceleyebilir ve bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harç ödemeksizin alabilir. 

Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin avukatı da yararlanır. Ancak, şüpheli 
veya sanığın korunmaya değer üstün yararları ağır bastığında suçtan zarar görenin avukatı birinci 
fıkra hükmünden yararlanamaz. 

Kamu davası açılıncaya kadar, soruşturma evresinde oluşturulan dosya içeriği hakkında avukat 
tarafından kamuya herhangi bir açıklamada bulunulamaz. 

Avukatla görüşme 
MADDE 154. -Yakalanan, gözaltına alınan, muhafaza altına alınan veya tutuklu bulunan şüp

heli veya sanık, vekâletname aranmaksızın avukatı ile her zaman ve konuşulanları başkalarının 
duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin avukatı ile yazışmaları denetime tâbi tutulamaz. 

Duruşma sırasında danışman olarak bulunabilecek kimseler 
MADDE 155. - Sanığın yasal temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya kabul 

edilerek istemi üzerine dinlenebilir. 
Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. 
Avukat atanmasında usul 
MADDE 156. - 1. 150 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı olan hâllerde; 
a) Şüphelinin avukatı baro tarafından seçilir. 
b) Kovuşturma evresinde avukat, mahkemenin atanmasına dair karan üzerine baro tarafından seçilir. 
2. 150 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerin

deki hükümlere uyulur. 
3. Kanunun mahkeme tarafından avukat atanmasını zorunlu saydığı veya bu hususta mah

kemeye yetki verdiği diğer hâllerde avukat, mahkemenin atama karan üzerine baro tarafından seçilir. 
4. Yukarıda belirtilen hâllerde avukat soruşturmanın veya kovuşturmanın yapıldığı yer 

barosunca seçilir. 
5. Şüpheli veya sanık sonradan bir avukat seçerse önceden baro tarafından seçilmiş avukatın 

görevi son bulur. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Ücret 
Avukatın ücreti 
MADDE 157. - Baro tarafından görevlendirilen avukata, bu görevin yerine getirilmesinden 

doğan giderler ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca her yıl 19.3.1969 tarihli ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen esas ve usule uygun olarak düzenlenerek 
yürürlüğe konulan tarifeye göre ücret ödenir. İleride yargılama giderleri ile mahkûm olan sanıklardan, 
avukata ödenen ücreti karşılayabilecek durumda olanlara ilgili baronun rücu hakkı vardır. 

Ücret için ödenek 
MADDE 158. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) ve (3) sayılı tarifelere 

göre alınan harçların yüzde yirmisi ve idarî nitelikteki para cezalarının dışındaki para cezalarının yüz
de yirmisi, bir önceki yıl kesin hesabına göre saptanan toplam miktar esas alınarak, yıl içinde, Maliye 
Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bir önceki yılın Kesin Hesap Kanunu çıkın
caya değin, her malî yılbaşında, içinde bulunulan yılın Bütçe Kanunundaki rakamlara dayanılarak 
yukanda belirtilen esaslara göre hesaplanacak miktann yüzde yetmişbeşi avans olarak Türkiye 
Barolar Birliğine ödenir. 157 nci maddeye göre ödenecek gider ve ücret bu hesaptan karşılanır. 
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Bu madde gereğince Türkiye Barolar Birliğine aktarılan hesabın barolara dağıtımına ve har
camaların nerelere ve ne suretle yapılacağına ilişkin esas ve usuller, Türkiye Barolar Birliğince 
çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ KİTAP 
Soruşturma 

BİRİNCİ KISIM 
Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı 

Soruşturmanın gizliliği 
MADDE 159. - Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına 

zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. 
Cumhuriyet savcısı, yanlış bilgilerin yayılmasını ve suçsuzluk karinesinin ihlâlini önlemek 

üzere, gerekli gördüğünde soruşturmanın gizliliğine ve selâmetine zarar vermeyecek biçimde olay
lar hakkında kamuoyuna açıklamada bulunabilir. 

Bu evrede soruşturma işlemlerine katılanlar, gizlilik ilkesine aykırı hareket ettiklerinde, hak
larında 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. 

İhbar, şikâyet ve mercii 
MADDE 160. - Suçlara ilişkin ihbarlar, sözlü veya yazılı olarak Cumhuriyet savcılığına, kol

luk makam ve memurlarına ve sulh ceza hâkimlerine yapılabilir. 
Bu ihbarlar merciine tevdi edilmek üzere vali ve kaymakamlara da yapılabilir. Yurt dışında iş

lenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbarda 
bulunulabilir. 

Sözlü ihbarlar tutanağa bağlanır. 
Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda, şikâyet yazı ile veya tutanağa bağlanacak 

beyan ile sulh ceza mahkemesine, Cumhuriyet savcılığına, kolluk makam ve memurlarına veya 
ikinci fıkrada gösterilen makamlara yapılabilir. 

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı suçlarda bu şikâyet mahkemeye yazı ile veya 
duruşma tutanağına geçirilecek beyanla yapılabilir. 

Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun mağdurunun, bu fiilden dolayı yap
tığı ihbar şikâyet hükmündedir. 

Şüpheli ölümün ihbarı 
MADDE 161. - Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak 

emareler var olur veya ölünün kimliği belirlenemezse kolluk ve belediye memurları veya köy muh
tarları durumu derhâl Cumhuriyet savcılığına veya sulh ceza hâkimine bildirirler. 

Ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi tarafından verilecek yazılı 
ruhsata bağlıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma İşlemleri 

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 
MADDE 162. - Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini 

veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere 
hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, bu maksatla adlî kolluk amir ve 
memurlarının bütün yetkilerini kullanabilir. 
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Cumhuriyet savcısı, yalnız şüphelinin aleyhine olan hususları değil, lehine olanlarını da araş
tırır; delil, iz, eser ve emarelerin toplanmasına ve muhafaza altına alınmasına çalışır. 

Cumhuriyet savcısının ve kolluğun adlî görevleri 
MADDE 163. - Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya kolluk âmir ve memurları 

aracılığıyla her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün 
memurlardan ve diğer kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcıları, adlî 
görevleri gereğince mensup oldukları mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı 
ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını is
teyebilecekleri gibi o yere giderek de gerekli işlemi yapabilirler. Bu hâlde o yer Cumhuriyet savcısı 
durumdan bilgilendirilir. 

Kolluk âmir ve memurları, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri 
Cumhuriyet savcılarına derhâl bildirmek ve Cumhuriyet savcılarının adliyeye ilişkin bütün emir
lerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Cumhuriyet savcıları, emirleri yazılı olarak verirler, ivedi 
hâllerde sözlü emir de verebilirler. Sözlü emir verildiğinde Cumhuriyet savcısı, emrinden kolluk 
âmirini de bilgilendirir. Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine yakalanan kişiler, olayın şüp
helisi veya tanıkları, yapılan işleme ilişkin evrak ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde kolluk kuv
vetlerince hazır bulundurulurlar. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile il
gili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen Devlet memurları ve kamu görev
lileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma 
veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğ
ruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar 
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, vali 
ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması 
kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları il'e en yakın il Cumhuriyet başsavcısına 
aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir. 

Sulh ceza hâkiminden Cumhuriyet savcısının soruşturma istemi 
MADDE 164. - Cumhuriyet savcısı ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruşturma 

işlemine gerek görürse istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bildirir. Sulh ceza 
hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığını inceleyerek karar verir ve gereğini 
yerine getirir. 

İfade almada usul 
MADDE 165. - Cumhuriyet savcısı ile kolluk âmir ve memurları tarafından hakkında soruştur

ma yapılan kişinin ifadesini almada 147 ve 148 inci madde hükümleri uygulanır. 
Tutuklanan şüphelinin yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem yalnız 

Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilir. 
Suçta kolluğun görevi 
MADDE 166. - Kolluk âmir ve memurları, suçluları aramakla ve işin aydınlatılması için ivedi 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu âmir ve memurlar düzenleyecekleri belgeleri derhâl Cumhuriyet 
savcılığına gönderirler. 

Olay yerinde memurun emirlerine karşı gelinmesi 
MADDE 167. - Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan memur, bunların yapılmasını kas

ten ihlâl eden veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya 
kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. 
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Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 
MADDE 168. - Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına 

erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının gücünü aşıyorsa, sulh ceza 
hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. 

Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları 
yerine getirirler. 

Şüpheli lehindeki delillerin toplanması 
MADDE 169. - Şüpheli, sulh ceza hâkimi tarafından yapılan sorgusu sırasında, suçsuzluğu 

yönünde bazı delil, iz, eser ve emareler gösterir ve hâkim bunları yerinde görerek kaybolmasından 
endişe eder veya bu delil, iz, eser ve emareler şüphelinin serbest bırakılmasını gerektirir nitelikte 
olursa, onları toplar. 

Bu delil, iz, eser ve emarelerin başka bir mahkemenin yargı çevresi içerisinde toplanması 
gerektiğinde, işlemlerin yerine getirilmesi, o yer sulh ceza hâkiminden istenir. 

Cumhuriyet savcısının yetkisi 
MADDE 170. - 168 ve 169 uncu maddelerde yazılı hâllerde, sonraki işlemlerin yapılması yet

kisi Cumhuriyet savcısınındır. 
Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 
MADDE 171. - Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlenmesi 

veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir zabıt 
kâtibi bulunur. İvedi hâllerde, yemin vermek koşuluyla bir kimseye zabıt kâtipliği görevi verilebilir. 

Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkimi 
ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. 

Hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. 
Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin isim

lerini içerir. 
İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları 

okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. 
İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir. 
Soruşturma evresinin sona ermesi kararı 
MADDE 172. - Cumhuriyet savcısı, toplanan delil, iz, eser ve emarelerin, şüphelinin suç faili 

olduğu hakkındaki şüpheyi haklı kıldığı veya kılmadığı hususunda bir kanaat getirdiğinde, soruş
turmaya son verildiğine karar verir ve bu husus dosyasına kaydedilir. Cumhuriyet savcısı bundan 
sonra edindiği kanaata göre şüpheli hakkında iddianameyi düzenler veya kovuşturmaya yer ol
madığına karar verir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Açılması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kamu Davasının Açılması, Ertelenmesi, İddianamenin 

Değiştirilmesi veya Geri Alınması 
Kamu davasını açma görevi, davanın açılması veya iddianamenin değiştirilmesi veya geri 

alınması 
MADDE 173. - Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 

Kanunlarda öngörülen istisnalar saklıdır. 
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Soruşturma evresi sonunda toplanan delil, iz, eser ve emareler, kamu davasının açılmasını 
gerektirecek nitelik ve yeterlikte bir şüpheyi haklı kılıyorsa, Cumhuriyet savcısı, mahkemeye 
vereceği bir iddianame ile kamu davasını açar. 

Bu madde hükmüne göre kamu davası açıldıktan sonra yeni hâller ve nedenlerle Cumhuriyet 
savcısı, duruşmaya başlanmadan önce sanık lehine olarak iddianamesini değiştirebilir veya geri 
alabilir. İddianamenin geri alınması hâlinde soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanır. 

İddianamede şüphelinin açık kimliği, yüklenen suç, işlendiği yer ve tarih, suçun unsurları ile 
uygulanması gereken kanun maddeleri, suçun delil, iz, eser ve emareleri ve duruşmanın yapılacağı 
mahkeme gösterilir. Soruşturmanın verdiği esaslı sonuçlar da iddianameye yazılır. Suçun ispatına 
yardım edecek şeyler de mahkemeye verilir. 

Adalet Bakanı, Cumhuriyet savcısından kamu davasını açmasını isteyebilir. Bu istem yerine 
getirilir. 

Valiler, yukarıdaki fıkrada yer alan yetkisini kullanması için Adalet Bakanına başvurabilirler. 
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 
MADDE 174. - Fiil için kanunda öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı üç aydan faz

la ve iki yıla kadar (iki yıl dahil) ise, Cumhuriyet savcısı tarafından deliller toplandıktan sonra, şüp
heli hakkında açılacak kamu davası, 

1. Şüphelinin daha önce hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamış bulunması, 
2. Yapılan araştırmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işlemek

ten çekineceği kanaatini vermesi, 
3. Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açıl

masından daha yararlı olması, 
4. Şüphelinin, suçtan meydana gelen ve Cumhuriyet savcısının saptayacağı zararı ödemiş olması 
koşullarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde, kabahatlerde bir yıl, cürümlerde üç yıl süreyle er

telenebilir. Erteleme süresi içinde aynı cins veya daha ağır yeni bir suç işlenmesi nedeniyle mah
kûmiyet hâlinde kamu davası açılır; böyle bir suç işlenmediği takdirde Cumhuriyet savcısı kovuş
turmaya yer olmadığına karar verir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. 

Yukarıdaki erteleme kararının uygulanması, asliye ceza hâkiminin onamasına bağlıdır. Asliye 
ceza hâkimi bu husustaki kararını beş gün içinde verir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve İtiraz 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
MADDE 175. - Soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için şüpheyi haklı kılacak 

nitelikte ve yeterlikte kuvvetli delil, iz, eser ve emare elde edilememesi veya kovuşturma olanağının 
bulunmaması hâlinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, ön
ceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş veya tutuklama müzekkeresi verilmiş şüpheliye ve suç
tan zarar gören şikâyetçiye bildirilir. Kararda itiraz hakları, süresi ve mercii gösterilir. 

Hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş şüpheliye karşı, yeni delil, iz, eser 
ve emareler meydana çıkmadıkça veya şüphe nedenlerinin takdirinde ağır hata olmadıkça, aynı fiil
den dolayı kamu davası açılamaz. 

Yeni delil, iz, eser ve emare daha önce bilinmemiş veya hiç söz konusu edilmemiş veya daha 
önce bilinmiş ise de yeterli görülmemiş olanları kuvvetlendirecek delil, iz, eser ve emarelerdir. 
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Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 
MADDE 176. - 1. Şikâyetçi aynı zamanda suçtan zarar gören kimse ise, kovuşturmaya yer ol

madığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren 
Cumhuriyet savcısının mensup olduğu ağır ceza işlerini gören mahkeme dairesine en yakın bulunan 
ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına itiraz edebilir. Şikâyetçisi bulunmayan hâllerde, Cum
huriyet savcısının görev yaptığı yargı çevresindeki ağır ceza mahkemesinin Cumhuriyet başsavcısı 
da aynı koşullarla itiraz yoluna gidebilir. 

İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını haklı gösterebilecek olaylar, delil, iz, eser ve 
emareler açıklanır. 

2. Ağır ceza mahkemesi başkanı, Cumhuriyet savcısından o zamana kadar yaptığı bütün işlem
leri içeren dosyayı kendisine göndermesini isteyebilir. Başkan, bir diyeceği varsa bildirmesi için, bir 
süre belirleyerek, dilekçeyi şüpheliye de tebliğ edebilir. 

Başkan, soruşturmanın genişletilmesini gerekli görürse, bu hususu açıkça belirterek yerel sulh 
ceza hâkimini de görevlendirebilir. 

Kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa başkan, istemi gerekçeli olarak red
deder, istemde bulunan suçtan zarar gören şikâyetçiyi giderlere mahkûm eder ve durumu istemde 
bulunana, Cumhuriyet savcısına ve şüpheliye bildirir. 

Başkan istemin geçerli ve haklı olduğuna kanaat getirirse kamu davasının açılmasına karar 
verir. Bu karar Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 

3. İtiraz reddedildikten sonra Cumhuriyet savcısının yeni delil, iz, eser ve emarelerin varlığı 
nedeniyle kamu davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza 
mahkemesi başkanının bu hususta karar vermesine bağlıdır. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kovuşturma 

BİRİNCİ KISIM 
Kamu Davası 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Hazırlığı 

Kamu davasının açılması 
MADDE 177. - İddianamenin mahkemeye verilmesiyle kamu davası açılmış olur. 
İddianamenin iadesi 
MADDE 178. - Mahkemece, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren, 

beş gün içinde, soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra: 
1. Şüphelinin açık kimliğinin veya hiç değilse o kişinin belirlenmesine olanak sağlayacak diğer 

özelliklerinin ve yükletilen suçun ne olduğunun belirtilmediği, 
2. Suçun unsurları ile uygulanması gereken kanun maddelerinin gösterilmediği, 
3. Suçun delil, iz, eser ve emareleri ile duruşmanın yapılacağı yetkili ve görevli mahkemenin 

gösterilmemiş veya eksik veya hatalı gösterilmiş olduğu, 
4. Soruşturmanın esaslı sonuçlarının yazılmadığı, 
5. Cumhuriyet savcısının iddianamede kamu davasının açılması bakımından kendi kanaatini 

açıklamayarak takdiri mahkemeye bırakmış olduğu, 
6. Varsa gözaltı, tutukluluk ve salıverme tarihlerinin veya suç tarih ve yerinin açıklanmadığı, 
7. Suçun ispatlanmasına yardım edecek tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye verilmemiş bulun

duğu, 
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8. Önödemeyi, yargılamanın durmasını veya davanın düşmesini gerektiren hâllerin varlığı, 
9. Eksik ve hatalı başka noktaların var olduğu, 
saptandığında, eksik ve hatalı noktalar belirtilerek iddianamenin Cumhuriyet savcılığına 

iadesine karar verilir. 
Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan 

ve hatalı noktaları düzelttikten sonra soruşturma belgelerini aynı iddianameye bağlayıp yetkili mah
kemesine gönderir, gerektiğinde yeniden iddianame düzenler. 

Önödemeyi gerektiren hâlin varlığı nedeniyle iddianame iade olunduğunda, Cumhuriyet sav
cısı bunun için gerekli işlemi başlatır veya dosyayı gerekli kararı vermesi için merciine gönderir 
veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. 

İddianamenin reddi 
MADDE 179. - İddianamenin ve soruşturma evrakının verilmesinden itibaren beş gün içinde 

mahkeme, soruşturma evresinde kamu davasının açılabilmesi için yeterli delil, iz, eser ve 
emarelerin toplanmamış bulunduğunu ve bu nedenle mahkemenin delil, iz, eser ve emareleri top
lamak için araştırma yapmak zorunluğu ile karşı karşıya kalacağını saptadığında iddianamenin red
dine karar verir. 

Bu karar üzerine Cumhuriyet savcısı yeniden soruşturma yapar ve sonuçta yeterli delil, iz, eser 
ve emare elde ederse yeniden kamu davası açar, aksi hâlde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. 

Kararlara itiraz 
MADDE 180. - 178 ve 179 uncu maddeler gereğince verilen kararlara Cumhuriyet savcısı 

itiraz edebilir. 
İddianamenin kabulü ve duruşma günü ile ilgili işlemler 
MADDE 181. - Mahkeme başkanı veya hâkim, 178 ve 179 uncu maddelerde öngörülen hâller 

dışında iddianamenin kabulüne karar verir; Cumhuriyet savcısı ile sanığın avukatının görüşlerini al
dıktan sonra duruşma gününü belirler; davanın bir veya birbirini izleyen birden çok duruşmada 
bitirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri duruşma hazırlığı aşamasında alır; iddianamede adları 
geçen sanık ve avukatını, suçun mağduru ile şikâyetçiyi, gerekli görülen tanık ve bilirkişileri gün 
ve saatini belirtmek suretiyle duruşmaya davet eder; duruşma için gerekli diğer çağrıları yapar ve 
başkaca ispat araçlarının toplanmasına karar verebilir. 

Sanık veya tanık veya bilirkişilerin çok sayıda olmasından veya sanığın sorgusunun uzaması 
olasılığından dolayı duruşmanın bir günde bitmeyeceği anlaşılırsa, mahkeme başkanı veya hâkim 
tanıklarla bilirkişilerin hepsini veya bir kısmını hemen izleyen duruşmaya çağırabilir. 

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 
MADDE 182. - İddianame, davetiye ile birlikte sanığa tebliğ olunur. 
Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak davetiyeye mazereti olmaksızın gelmediğinde ihzar 

veya yakalama müzekkeresi ile zorla getirileceği yazılır. 
Tutuklu sanığın çağrılması 36 ncı madde gereğince duruşma gününün tebliği suretiyle yapılır. 

Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve bulunacaksa 
neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; avukatı da sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuk
lunun mahkeme önüne getirildiğinin ve avukatının çağrıldığının bir tutanağa bağlanması suretiyle 
saptanır. 

Yukarıdaki fıkralar gereğince davetiyenin tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta geç
mesi gerekir. 
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Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 
MADDE 183. - Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin toplanmasını 

istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini duruşma 
gününden en az beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime verir. 

Bu dilekçe üzerine verilecek karar kendisine derhâl bildirilir. 
Sanığın kabul edilen istemleri Cumhuriyet savcısına da bildirilir. 
Daveti reddedilen kimsenin sanık tarafından doğrudan çağırttırılması 
MADDE 184. - Mahkeme başkanı veya hâkim bir kimsenin daveti hakkındaki dilekçeyi red

dettiğinde sanık, o kimseyi doğrudan doğaıya davet ettirebileceği gibi önceden bir dilekçe vermek
sizin de getirebilir. 

Doğrudan doğruya davet edilen kimse, yol giderleriyle kaybedeceği zaman için tarifesine göre 
verilmesi gerekli tazminat, davetiyenin tebliği sırasında, kendisine verilir veya mahkeme kalemine 
yatırıldığı bildirilirse, hazır bulunmakla yükümlüdür. 

Doğrudan doğruya çağrılan kimsenin açıklamaları duruşma sırasında olayın aydınlatılmasına 
yararsa mahkemenin takdirine göre yukarıdaki fıkrada yazılı gider ve tazminatın Devlet Hazinesin
den ödenmesine karar verilir. 

Davet edilen tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 
MADDE 185. - Sanık, doğrudan doğruya davet ettireceği veya duruşma sırasında getireceği 

bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini Cumhuriyet savcısına makul süre içinde bildirir. 
Cumhuriyet savcısı da, iddianamede gösterilen veya sanığın istemi üzerine davet edilen tanık 

ve bilirkişiler dışında gerek mahkeme başkanı veya hâkim kararıyla, gerek kendiliğinden başka 
kimseleri davet ettirecek ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre içinde bildirir. 

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 
MADDE 186. - Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir neden

le bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır bulun
masının olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya istinabe yoluyla dinlen
mesine karar verebilir. 

Bu hüküm konutlarının uzak bulunmasından dolayı davet edilmeleri zor olan tanık ve bilir
kişinin dinlenmesinde de uygulanır. 

Davayı görmekte olan mahkeme, kesin zorunluk olmadıkça, büyükşehır belediye sınırları 
içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, avukat, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluyla dinlen
mesine karar veremez. 

İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı çev
resinde bulunmasa da, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken istinabe 
evrakını geri çevirmeyerek gereğini yapar. 

Yemin verilmesi gereken hususlarda kişi yemin ettirildikten sonra dinlenir. 
Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda video marifetiyle yayın tek

niğinin uygulanması suretiyle dinlencbilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak 
ifade alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına ilişkin esas ve 
usuller, Adalet Bakanlığınca İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. 

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 
MADDE 187. - Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısına, 

sanığa ve avukata bildirilir. Düzenlenen tutanağın örneği hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve 
avukata verilir. 
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Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde hazır 

bulundurulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu sayılan hâllerde 
tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Duruşma 

Duruşmanın açıklığı 
MADDE 188. - Duruşma herkese açıktır. 
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir 

kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 
Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. 
Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 
MADDE 189. - 186 ncı maddenin son fıkrası ile 202 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü 

saklı kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonunda her 
türlü sesli veya görüntülü kayıt ve nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz. Bu hüküm, adliye 
binası içerisinde ve dışındaki diğer adlî işlemlerin icrasında da uygulanır. 

Yukarıdaki hükme aykırı hareket eden veya bu suretle elde edilmiş ses ve görüntüleri yayım
layanlar beşyüzmilyon liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Açıklığın kaldırılması hakkında karar 
MADDE 190. - 188 inci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin 

olarak yapılacak duruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır. 
Zorunlu kapalılık 
MADDE 191. - Onsekiz yaşını doldurmamış olanlarla ilgili duruşma kapalı yapılır; hüküm de 

kapalı duruşmada açıklanır. 
Kanunlarda cezalardan ayrı olarak hükmedilebileceği belirtilmiş olan güvenlik tedbirlerine iliş

kin duruşmalar kapalı olarak yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır. 
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 
MADDE 192. - Açıklığın kaldırılması kararı, nedenleriyle birlikte tutanağa geçirilir. 
Kapalı duruşmada bulunabilme 
MADDE 193. - Kapalı duruşmada mahkeme, bazı kişilerin hazır bulunmasına izin verebilir. Bu 

hâlde adı geçenler, duruşmanın kapalı olmasını gerektiren hususları açıklamamaları bakımından 
uyarılırlar ve bu husus tutanağa yazılır. 

Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz. 
Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur ve 

haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek amacı 
ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasaklar ve 
kararını açık duruşmada açıklar. 

Açık ve kapalı duruşma içeriğini yasağa aykırı olarak yayımlayanlar, beşyüzmilyon liradan yir
mimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Duruşmada hazır bulunacaklar 
MADDE 194. - Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt 

kâtibinin ve Kanunun zorunlu avukatlığı kabul ettiği hâllerde avukatın hazır bulunması şarttır. 
Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. 
Bir duruşmada bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak üyenin yerine geç

mek ve oya katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir. 
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Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 
MADDE 195. - Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruşmaya 

katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler. 
Ara verme 
MADDE 196. - Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. Ancak, zorunlu 

hâllerde en kısa süre verilmek koşuluyla davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak 
surette duruşmaya ara verilebilir. 

Kanunun zorunlu avukatlığı kabul ettiği hâller dışında avukatın mazeretinin bulunması, duruş
maya ara verme istemi için sanığa bir hak vermez. 182 nci maddede belirlenen süreye uyulmamış 
ise duruşmaya ara verilmesini istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır. 

Duruşmanın başlaması 
MADDE 197. - Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü 

kararını okuyarak açıklar; sanığın ve avukatının hazır bulunup bulunmadığını, çağrılmış tanık ve 
bilirkişilerin gelip gelmediklerini saptar. Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. 

Sonra mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın açık kimliğini ve kişisel durumunu saptar. Bun
dan sonra iddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur. Daha sonra sanığa, yüklenen suç 
hakkında konuşmama ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir. Sanık açıklamada 
bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde usulüne göre sorguya çekilir. 

Başkan veya hâkimin görevi 
MADDE 198. - Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; 

delillerin ikame edilmesini sağlar. 
Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yönetimine ilişkin olarak mahkeme başkanı 

tarafından emrolunan bir tedbirin hukuken kabul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme, bu husus
ta bir karar verir. 

Sanığın gelmemesi 
MADDE 199. - Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak koşulu ile mahkemeye gelmemiş 

sanık hakkında duruşma yapılmaz. 
Gelmemenin geçerli nedenleri ispat edilmezse sanığın ihzarına karar verilir. 
Yargılandığı suçtan ötürü verilmiş tutuklama kararından sonra firar eden sanığın, duruşmada 

sorguya çekilmiş ve artık duruşmada hazır bulunması mahkemece gerekli görülmemiş olması hâlin
de avukatı varsa onunla, avukatı yoksa mahkemece bir avukat atanmasına karar verilerek, bunun 
huzuruyla dava yokluğunda görülür ve bitirilebilir. 

Sanığın mahkemeden uzaklaşması 
MADDE 200. - Mahkemeye gelen sanığın duruşmanın devamı süresince hazır bulunması sağ

lanır ve savuşmasının önüne geçmek için mahkeme başkanı veya hâkim gereken tedbirleri alır; 
duruşmaya ara verildiği sürece sanığı gözetim altına da aldırabilir. 

Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen duruşmaya gelmezse, dava hakkında önceden kendisi 
sorguya çekilmiş ve artık huzuruna mahkemece gerek görülmemiş olursa, dava yokluğunda 
bitirilebilir. Ancak sanığın avukatı yoksa mahkemece öncelikle bir avukat atanır. 

Sanığın, kendisini bilerek ve isteyerek yargılanabilme ehliyetinden yoksun bir duruma soktuğu 
bilirkişi incelemesi sonucunda sabit olur ve bu durum, duruşmanın sanığın yüzüne karşı yürütül
mesine veya devamına engel oluşturur ve mahkeme de sanığın duruşmada hazır bulunmasını gerek
li görmez ise, mahkeme duruşmayı sanığın yokluğunda sürdürüp davayı bitirir. Ancak sanığın 
avukatı yoksa mahkemece öncelikle bir avukat atanır. 
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Yukarıdaki hükmün uygulanabilmesi için, sanığın mahkemece iddianamenin kabulünden son
ra, üzerine atılan iddialar hakkında bir hâkim huzurunda gerekli açıklamaları yapmak olanağına 
sahip bulunmuş olması gerekir. 

Sanık, henüz hüküm verilmeden yargılanabilme ehliyetini elde edecek olursa duruşmaya kabul 
edilir ve yokluğunda gerçekleştirilen işlemler kendisine anlatılır. 

Sanığın yokluğunda duruşma 
MADDE 201. - Suç, yalnız veya birlikte olarak para, hafif hapis ve müsadere cezalarını gerek

tirmekte ise sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede 
kendisi gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması 
MADDE 202. - Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yet

kili kılındığı hâllerde avukatı isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunma zorunluğundan 
vareste kılabilir. 

Sanık, üst sınırı beş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlar hariç olmak 
üzere, davaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen 
gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve avukata bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile avukatın sorgu 
sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi 
huzurunda vermek isteyip istemediği bir defa daha sorulur. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 
Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda video marifetiyle yayın tekniğinin uy

gulanması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak 
sorgu yapılır. 

Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çev
resi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan tutuklunun sorgusu yapılmış olmak 
koşuluyla hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen duruşmalar için getirilmemesine mahkemece 
karar verilebilir. 

Sanığın avukat gönderebilmesi 
MADDE 203. - Sanık hazır bulunmasa da avukatı bütün duruşmalarda hazır bulunmak yet

kisine sahiptir. 
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 
MADDE 204. - Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar ve işlem

lerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçmesinden doğan sonuçları 
gidermek için sanık, yasal nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve işlemleri hakkında eski 
hâle getirme isteminde bulunabilir. 

Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmada hazır bulunmak zorunluğuna tutulmamış veya 
avukatı aracılığıyla temsil edilmek yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme isteminde 
bulunamaz. 

Sanığın zorla getirilebilmesi 
MADDE 205. - Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve ihzar veya yakalama müzekkeresiyle 

zorla getirilmesine her zaman karar verebilir. 
Sorgu sırasında sanığın mahkemeden çıkarılabilmesi 
MADDE 206. - Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin gerçeği söylemeyeceğinden en

dişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına 
karar verebilir. 

Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içeriği anlatılır. 
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Doğrudan soru yöneltme 
MADDE 207. - Cumhuriyet savcısı ve taraflar, avukatları sanığa, katılana, tanıklara, bilir

kişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere mahkeme başkanı veya hâkimden söz isteyerek doğ
rudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim aracılığı ile soru yönel
tebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine, 214 ün
cü maddedeki esaslara göre mahkemece karar verilir. 

Mahkeme üyelerinin soru yöneltmeleri 
MADDE 208. - Başkan, istemleri üzerine mahkeme üyelerinin de tanıklara ve bilirkişilere soru 

yöneltmelerine olanak tanır. 
Tercüman bulundurulacak hâller 
MADDE 209. - Sanık veya suçun mağduru Türkçe bilmiyorsa bir tercüman aracılığıyla ken

dilerine Cumhuriyet savcısının ve avukatın son iddia ve savunmaları ile gerekli ve yararlı olan 
duruşma ve dosya içeriği tercüme edilir. 

Sağır veya dilsiz olan sanığa veya suçun mağduruna bunlar yazıyla bildirilemeyecek olursa 58 
inci madde gereğince işlem yapılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Duruşmanın Düzen ve Disiplini 

Duruşmanın düzen ve disiplini 
MADDE 210. - Duruşmanın düzen ve disiplini, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından sağlanır. 
Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşma sırasında ne suretle olursa olsun, düzeni bozan din

leyici, tanık, bilirkişi, malen sorumlu, katılan veya diğer kişilerin salondan çıkarılmasını emreder. 
Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır ve 

hâkim veya mahkeme tarafından verilecek bir kararla derhâl yedi günden onbeş güne kadar disip
lin hapsine konulur. 

Mahkeme başkanı veya hâkim, onsekiz yaşını doldurmamış olan çocukların veya bunlardan 
bazılarının duruşmada bulunmamalarına karar verebilir. 

Sanığın dışarı çıkarılması 
MADDE 211.- Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütül

mesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, sanığın duruş
mada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görmezse, duruşmayı 
yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın avukatı yoksa mahkemece öncelikle bir avukat atanır. 
Duruşmaya yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda yapılan işlemler açıklanır. 

Dışarı çıkarılan sanık, görevliler tarafından, duruşmanın sonuna kadar muhafaza altında 
tutulur. Her duruşma sonunda sanığa zabıt kâtibi, bulunmadığı duruşmaya ilişkin tutanakları okur 
ve Cumhuriyet savcısının iddiaları ile mahkemenin sanığın bulunmadığı döneme ilişkin kararlarını 
tebliğ eder. 

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 
MADDE 212. - Duruşma yapılırken işlenen suçların failleri hakkında, mahkemece re'sen veya 

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, aşağıdaki hükümler gereğince işlem yapılır: 
1. İşlenen suç kabahat türünden ise mahkeme, olayı bir tutanağa bağlar ve suçun failini ve 

gerektiğinde tanıkları, Cumhuriyet savcısını, varsa avukatı dinledikten sonra kanunun öngördüğü 
cezaya hükmeder. Mahkeme, belirtilen işlemleri yerine getirdikten sonra, hüküm vermeksizin, 
gereği için sanığı ve evrakı Cumhuriyet savcısına da sevkedebilir. 
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2. İşlenen suç cürüm türünden ise mahkeme, suçun failinin yakalanmasını emreder, adı geçenin 
sorgusunu yapar; olay bir tutanağa bağlanır ve kişi tutanaklar ile birlikte derhâl Cumhuriyet sav
cısına, soruşturma açması istemi ile gönderilir. 

3. İşlenen suç, mahkemeye veya üyelerden birisine veya Cumhuriyet savcısına karşı saldın 
niteliğinde ise, olay bir tutanağa bağlanır ve derhâl fail ile birlikte Cumhuriyet savcısına gönderilir. Bu 
suçun yargılanmasında, duruşma sırasında görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları görev alamazlar. 

4. Yukarıda belirtilen suçlan işleyenler hakkında hâkim veya mahkeme 210 uncu mad
dede yer alan tedbir ve yaptırımları ayrıca uygulayabilir. 

Avukatlar hakkında Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Delillerin İkamesi 
Delillerin ikamesi ve reddi 
MADDE 213. - Delillerin ikamesi, tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi ve diğer ispat araç

larının ortaya konulması demektir. 
Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ikamesine başlanır. Ancak, sanığın sorgusunun 

yapılmamış olması delillerin ikamesine engel olmaz. Sonradan gelen sanığa, ikame edilen deliller 
bildirilir. 

İkamesi istenilen herhangi bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunabilir: 
1. Delil ikamesi kanun hükümlerine aykırı ise, 
2. Delilin belli, açık bir hususa ilişkin olması nedeniyle ikamesi gereksiz ise, 
3. Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa veya sanık lehine önceden sabit 

olmuş bir duruma ilişkin ise, 
4. Delil hiçbir suretle maksada elverişli değilse, 
5. Delilin elde edilmesi olanağı yoksa, 
6. Delil ikamesi istemi davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa, 
7. Sanığı şüpheden kurtaracak önemli bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada belirtilen olay, ispatı 

gerektirmeyecek nitelikte ise. 
Üçüncü fıkra hükmü, hâkim tarafından yürütülen soruşturmada veya 183 üncü madde gereğin

ce duruşma hazırlığında veya ilk olarak duruşmaya davet edilip dinlenmeleri istenilen tanıklar ve 
bilirkişiler hakkında ve diğer ispat araçlarının ortaya konulması hâlinde de uygulanır. 

Cumhuriyet savcısı, katılan, sanık veya avukatı birlikte rıza gösterirlerse, tanığın veya bilir
kişinin dinlenmesinden veya başka herhangi bir delilin ikamesinden vazgeçilebilir. 

Katılan, yalnız kişisel haklarını ispat için gösterdiği delilden her zaman vazgeçebilir. 
Delillerin ikamesi hususundaki istem ve kararlar 
MADDE 214. - Bir delilin ikamesine ilişkin istemin reddi söz konusu olur veya bazı delillerin 

ikamesine izin verilmesi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmaksızın yargılamanın ertelen
mesini gerektirir ise mahkeme bu hususta bir karar verir. 

Mahkeme, maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla re'sen veya istem üzerine bütün ispat 
araçlarının hazırlanmasını ve ortaya konulmasını karar altına alabilir. 

Delil ve olayın geç bildirilmesi 
MADDE 215. - Delil toplanması istemi, delilin veya ispat edilmek istenen olayın geç bildiril

miş olması nedeniyle reddedilemez. 
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Dinlenecek tanık veya bilirkişinin adı katılana, sanığa veya Cumhuriyet savcısına geç tebliğ 
edilmiş veya ispat edilecek olay adı geçenlere gereken bilgileri elde etmeye olanak vermeyecek 
derecede geç bildirilmişse, delillerin ikamesi sona ermeden önce bilgi almak üzere duruşmanın er
telenmesi istenebilir. 

Mahkeme başkanı veya hâkim emriyle davet olunacak tanıklar ve bilirkişiler hakkında Cum
huriyet savcısı, katılan ve sanık da bu hakka sahiptirler. 

Bu istemler hakkında mahkemece karar verilir. 
Tanığın dinlendikten sonra mahkemeden çıkabilmesi 
MADDE 216. - Tanıklar dinlendikten sonra ancak mahkeme başkanı veya hâkimin izniyle 

mahkemeden çıkabilirler. Bunun için önce Cumhuriyet savcısına, taraflara ve avukatlarına sorulur. 
Dinlenmesine mahkemece karar verilmiş olan bilirkişiler hakkında 69 uncu madde hükümleri 

uygulanır. 
Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar 
MADDE 217. - Delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve kişisel 

hâl sicillerinde yer alan bilgiler duruşmada okunur. 
Bu hüküm, keşif, muayene ve naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları hak

kında da uygulanır. 
Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ilişkin sorgu tutanakları da duruşmada 

okunur. 
Duruşmada okunmayacak belgeler 
MADDE 218. - 1. Olayın delili, sadece bir tanığın bilgi ve görgüsünden ibaret ise bu tanık 

duruşmada mutlaka dinlenir. 
Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açıklamanın okun

ması dinleme yerine geçemez. 
2. Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesine 

ilişkin tutanak okunamaz. 
3. Bu hüküm sanığın tavır ve hareketine ilişkin açıklamayı içeren belgeler hakkında da uy

gulanır. 
Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 
MADDE 219. - Aşağıdaki hâllerde tanık veya sanığın suç ortağının dinlenmesi yerine; 
1. Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur veya bulunduğu yer 

öğrenilemezse, 
2. Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, hastalık, sakatlık veya ortadan 

kaldırılamayan başka bir engel nedeniyle belli olmayan bir süre için olanaklı değilse, 
3. İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa, 
4. Cumhuriyet savcısı, katılan, sanık veya avukatı tutanakların okunmasına birlikte rıza gös-

terirlerse 
daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanak okunabilir. 
Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüşse veya başka bir nedenle kısa bir zaman içinde mah

kemece dinlenemeycceklerse, başka suretle gerçekleşmiş olan dinlenmelerine ilişkin tutanaklarla 
kendilerinin yazmış olduğu yazılı açıklamaları içeren belgeler okunabilir. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hâllerde, okumaya ve dinlemeden vazgeçilmesine mahkemece 
karar verilir ve gerekçesi kararda açıklanır. 
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Tanığın önceki ifadesinin okunabileceği hâller 
MADDE 220. - Tanık, bir hususu hatırlayamadığını söylerse önceki ifadesini içeren tutanağın 

ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir. 
Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki bulunduğunda, evvelce alınmış 

ifadesi bütünüyle okunarak çelişkinin giderilmesine çalışılır. 
Sanığın önceki ifadesinin okunabileceği hâller 
MADDE 221. - Sanığın hâkim tarafından düzenlenen tutanaktaki ifadesi aynı davada ikrarına 

delil olmak üzere okunabilir. 
Sanığın ifadeleri arasında çelişki bulunur ve çelişki giderilemezse önceden alınmış ifadesi 

okunabilir. 
İfadelerin okunduğunun tutanağa yazılması 
MADDE 222. - 220 ve 221 inci maddelerde açıklanan hâllerde okuma ve nedenleri tutanağa 

yazılır. 
Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 
MADDE 223. - Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve diğer yazılar ve fennî muayene 

ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar veya raporda 
imzası bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler. 

Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse mahkeme, kurulun görüşünü 
açıklamak üzere görevi, üyelerden birine vermeyi kurula önerebilir. 

Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 69 ve 72 nci madde hükümlerine göre yapılır. 
Dinlenme ve okunmadan sonra Cumhuriyet savcısına, katılana, sanığa ve avukatlarına 

ne diyeceğinin sorulması 
MADDE 224. - Tanığın, bilirkişinin veya sanığın suç ortağının dinlenmesinden ve herhangi bir 

belgenin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı Cumhuriyet savcısına, 
hazır bulunan katılana, sanığa ve avukatlarına sorulur. 

Katılanın, Cumhuriyet savcısının ve sanığın iddiaları ve sözleri 
MADDE 225. - Delillerin ikame ve tartışılması bittikten sonra söz, katılana ve ondan sonra 

Cumhuriyet savcısına ve daha sonra da hemen sanığa verilir. 
Cumhuriyet savcısı sanığa, sanık ve avukatı da Cumhuriyet savcısına yanıt verebilirler. Baş

kanın izniyle katılan da yanıt verebilir. En son söz sanığındır. 
Sanık adına avukat tarafından savunmada bulunulsa da savunmaya ekleyecek başka bir şey 

olup olmadığı sanığa sorulur. 
Delilleri takdir yetkisi 
MADDE 226. - Kanunun ayrıca hüküm koyduğu hâller dışında, suçun varlığı ve sanığın 

sorumluluğu her türlü delille saptanabilir ve hâkim bu hususta vicdanî kanaatine göre hüküm verir. 
Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir. 

Görülmekte olan ceza davasının hükme bağlanması, idarî düzenleyici işlemlerin veya emirlerin 
yasallığının takdirini gerektirdiğinde mahkemeler, bu işlem ve emirleri değerlendirerek sonucuna 
göre hüküm kurabilirler. 

Soruşturma ve kovuşturma ile görevli olanların hukuka aykırı olarak elde ettikleri deliller hük
me esas alınamaz. 

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 
MADDE 227. - Bir fiilin suç olup olmaması veya niteliğinin saptanması ceza hukuku dışındaki 

bir sorunun çözümüne bağlı ise ceza mahkemesi bunun hakkında da ceza işlerindeki usul ve delil
ler için geçerli kurallara göre karar verir. 
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Bununla birlikte mahkeme, çözülmesi uzmanlığı gerektiren bir soran söz konusu olduğunda 
yargılamaya ara vererek hukuk davası veya idarî dava açılması için ilgililere süre verebilir. 

Yetkili mahkemeden bu hususta bir hüküm çıkmasını da bekleyebilir. 
Kovuşturma sırasında suçtan zarar görenlerle sanıkların yaşlarında ceza hükümleri bakımından 

gerekli görülecek düzeltmelerin 5.5.1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanunundaki usule göre 
yerine getirilmesi ceza mahkemesine aittir. Bu hususta verilecek karara karşı esas hükümle birlikte 
istinaf yoluna, karar bölge adliye mahkemesi tarafından verildiğinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Tutanağı 

Duruşma tutanağı 
MADDE 228. - Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt 

kâtibi tarafından imzalanır. Mahkemece gerekli görüldüğünde, bu hususta teknik araçlardan da 
yararlanılabilir. Bu suretle sonradan düzenlenecek duruşma tutanaklarının, duruşma aşamalarına 
uygun olduğu, mahkeme başkanı veya hâkim ile tutanağı düzenleyen zabıt kâtibi tarafından onanır. 

Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır. 
Duruşma tutanağının içereceği hususlar 
MADDE 229. - Duruşma tutanağında; 
1. Duruşmanın yapıldığı yer ve tarih, 
2. Hâkimlerin, Cumhuriyet savcısının, zabıt kâtibinin ve varsa tercümanın adları, 
3. İddianamede nitelendirildiği gibi suçun ne olduğu, 
4. Katılanların, sanıkların ve avukatlarının adları, 
5. Duruşmanın açık mı, yoksa kapalı mı yapıldığı, 
belirtilir. 
Duruşma tutanağına geçirilecek diğer hususlar 
MADDE 230. - Tutanakta, duruşmanın seyrini ve sonuçlarını ana çizgileriyle yansıtan ve yar

gılama usulünün bütün temel kurallarına uyulduğunu gösteren unsurlara yer verilir. Tutanakta ay
rıca okunan veya 219 uncu madde gereğince okunmasından vazgeçilmiş bulunan yazılar belirtilir 
ve duruşma süresince öne sürülen istemler, verilen kararlar ve hüküm fıkrası yer alır. 

Duruşmada alınan ifadelerin özetleri tutanağa geçirilir. 
Duruşmada bir olayın, bir ifadenin veya bir açıklamanın kelime kelime saptanması önem kazanır

sa, mahkeme başkanı veya hâkim, re'sen veya istem üzerine duruşmanın tam olarak tutanağa geçiril
mesine ve yazılanın okunmasına karar verir. İstemin reddi hâlinde gerekçesi tutanakta belirtilir. 

Tutanak hazırlanmadan hüküm tebliğ edilemez. 
Duruşma tutanağının ispat gücü 
MADDE 231.- Duruşmanın nasıl yapılacağı hakkındaki yasal şekil ve usullere uyulup uyulmadığı 

ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağın bu kısmına karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir. 
İKİNCİ KISIM 

Kamu Davasının Sonuçlandırılması 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Duruşmanın Sonuçlandırılması, Karar ve Hüküm 
Duruşmanın sonuçlandırılması, karar ve hüküm 
MADDE 232. - Duruşmanın bittiği bildirildikten sonra karar verilir. 
Sanığın beraatine, mahkûmiyetine, davanın reddine, ortadan kaldırılmasına, düşmesine, yar

gılamanın durmasına, mahkemenin görevsizliğine, yetkisizliğine, hükmün geri bırakılmasına, ceza 
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ehliyetsizliği nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına, tedbire, evlenme nedeniyle davanın ve 
cezanın ertelenmesine ilişkin kararlar davayı sona erdirir. 

Sanığın beraatine, mahkûmiyetine, davanın reddine, ortadan kaldırılmasına, düşmesine ilişkin 
kararlar ile adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik, ceza ehliyetsizliği nedeniyle 
ceza verilmesine yer olmadığına, tedbire, evlenme nedeniyle dava ve cezanın ertelenmesine ilişkin 
kararlar hüküm sayılır. 

Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa 
davanın reddine karar verilir. 

Kovuşturmanın yapılması koşula bağlı tutulmuş olup da koşulun gerçekleşmediği anlaşılırsa, 
gerçekleşmesini beklemek üzere, yargılamanın durmasına karar verilir. 

Davanın ortadan kaldırılması veya düşmesi hâlleri varsa veya yargılama koşulunun gerçekleş
meyeceği anlaşılırsa davanın ortadan kaldırılmasına veya düşmesine karar verilir. 

Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, ortadan kaldırma veya düşme kararı 
verilemez. 

Bu maddede yer alan ve hüküm niteliği taşımayan yargılamanın durmasına, mahkemenin yet
kisizliğine ve hükmün geri bırakılmasına ilişkin kararlara itiraz edilebilir. Adlî yargı içerisindeki 
mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararları hakkında 6 ncı madde hükmü saklıdır. 

Hükmün geri bırakılması, denetimli serbestlik 
MADDE 233. - Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda fiilin cezası, yalnız 

veya birlikte para cezası, hafif hapis veya en çok üç yıla kadar (üç yıl dahil) hapis cezasından ibaret 
bulunduğunda mahkeme, bir yıl ile iki yıl arasında belirleyeceği bir denetim süresi içinde sanığı 
denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutarak, hükmün açıklanmasını geri bırakabilir. Bu süre içinde 
dava zamanaşımı durur. 

Hükmün geri bırakılması için gerekli koşullar şunlardır: 
1. Bir suç nedeniyle sanık aleyhinde ilk defa kamu davası açılmış olması, 
2. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat gelmiş olması, 
3. Sanık hakkında kişilik özellikleri itibarıyla bir cezaya hükmedilmesine gerek görülmemesi, 
4. Suçun neden olduğu zararların giderilmiş olması, 
5. Suçla bozulan huzur ve sükûnun avdet etmiş bulunması. 
Bu karara itiraz edilebilir. 
Hakkındaki hüküm geri bırakılmış olan sanık, denetim süresi içinde bir suç işler veya denetim

li serbestlik tedbirinde kendisine yüklenen davranış kurallarını ısrarla ihlâl edecek olursa mahkeme 
geri bıraktığı hükmü açıklar. 

Denetim süresi, kanun ve denetim koşullarına uygun olarak geçirildiğinde davanın düşmesine 
karar verilir. Müsadere olunan veya suç nedeniyle mülkiyeti Devlete geçmiş olan şeyler geri verilmez. 

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 
MADDE 234. - Mahkemece karar ve hükümler oybirliği veya oyçokluğuyla verilir. 
Karşı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tutanakta gösterilir. 
Gerekçeli karar ve hükümde nedenlerin gösterilmesi zorunludur. 
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 
MADDE 235. - Hükmün konusunu, duruşmanın sonucuna göre iddianamede gösterilen ve 

kanun maddeleri belirtilerek nitelendirilen fiil oluşturur. 
Fiili değerlendirmede mahkeme, iddia ve savunmalarla bağlı değildir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Suç Niteliğinde Değişiklik ve Yeni Suç 

Suçun niteliğinin değişmesi 
MADDE 236. - Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savun

masını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede yasal unsurları gösterilen suçun 
değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. 

Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek 
hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. 

Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması 
için süre verilir. 

Bundan başka mahkeme, meydana gelen değişiklikler nedeniyle iddia ve savunmanın gerekli 
şekilde hazırlanabilmesi için, istem üzerine veya re'sen yargılamaya ara verebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa avukata yapılır. Avukat sanığa tanınan haklardan 
onun gibi yararlanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen hâllerde, sanık veya varsa avukatı bu hususları bildiren bir 
davetiye tebliğine rağmen, duruşmaya gelmez veya kendi kusuruyla davetiye tebliğ edilemezse id
dianamede gösterilen suçun değindiği kanun maddesinde belirtilen cezadan daha az bir ceza veril
mesi gerektiğinde bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz. 

Duruşma sırasında sanığın yeni bir suçunun ortaya çıkması 
MADDE 237. - Sanığın, iddianamede yazılı suçtan başka bir suç işlemiş olduğu duaışma 

sırasında ortaya çıkarsa, Cumhuriyet savcısının istemi ve sanığın rızasıyla her ikisi birlikte hük-
molunmak üzere bu suç, duruşması yapılmakta olan işle birleştirilebilir. 

Birinci fıkranın uygulanması hâlinde Cumhuriyet savcısı sözlü istemini, 173 üncü maddeye 
uygun olarak tutanağa yazdırır. Mahkeme sanığa, 147 nci maddeye göre haklarını hatırlatır ve is
temi hâlinde savunmasını hazırlamak için kendisine süre verir. Süre avukat tarafından da istenebilir. 

Yeni suç, mahkemenin yetkisi dışında kalır veya kendisine göre üst dereceli bir mahkemenin 
görevine girerse birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Hüküm 

Karar ve hükümlerde bulunabilecek hâkimler 
MADDE 238. - Karar ve hükümlerde kanunun belirlediği sayıda hâkim bulunur. 
Müzakereye katılacak hâkimler 
MADDE 239. - Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak hâkimler bulunur. 
Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avukat adaylarının müzakere 

sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir. 
Müzakerenin yönetimi 
MADDE 240. - Mahkeme başkanı, müzakereyi yönetir ve çözülmesi gerekli sorunları düzen

leyerek sunar. 
Oyların toplanması 
MADDE 241. - Mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden başlayarak ayrı ayrı oy toplar ve en son

ra kendi oyunu verir. 
Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta kal

dığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemez. 
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Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine 
daha yakın olan oya eklenir. 

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 
MADDE 242. - 1. Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir: 
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler ile bunların dayandırıldığı ve mahkemece doğ

rudan toplanan deliller, 
b) Delillerin tartışılması, değerlendirilmesi ve reddedilen veya ispat bakımından tercih edilen 

deliller ve nedenleri, 
c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili, bunun yasal unsurları ve nitelen

dirilmesi, uygulanması gereken kanun maddesi, 
d) Cezayı kaldıran, ağırlaştıran veya hafifleten yasal veya takdirî hâllerin bulunup bulun

madığı, bu yoldaki istemlerin kabul veya reddi ile temel cezanın belirlenmesine ilişkin nedenler, 
e) Cezanın ertelenmesine, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına, tedbirlerden birine çevril

mesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul 
veya reddine ait dayanaklar. 

2. Beraat hükmünün gerekçesinde, suç olarak yüklenen fiilin işlenmediğinin veya suç oluştur
madığının sabit olduğu veya fiilin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı hususundaki neden
lerden hangisine dayandırıldığının belirtilmesi gerekir. 

3. Mahkûmiyet ve beraat dışında 232 nci maddede belirtilen hükümlerin verilmesi nedenleri 
gerekçede gösterilir. 

Hükmün açıklanması 
MADDE 243. - Hükmün açıklanması, duruşmanın sonunda, en az 244 üncü maddede belirtilen 

hüküm fıkrasının duruşma tutanağına geçirilerek okunması ve gerekçenin ana çizgileriyle sözlü 
olarak bildirilmesidir. Sanık hazır bulunduğunda kanun yollan kendisine bildirilir. 

Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir. 
Hüküm fıkrası, ayakta dinlenir. 
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 
MADDE 244. - Hükmün başına Türk Milleti adına verildiği yazılır. 
Hükmü veren mahkeme başkan ve üyeleri veya hâkim, Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi, 

katılan, sanık ve avukatların adı yazılır. 
Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren onbeş gün için

de dava dosyasına konulur. 
Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır. 
Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâlde ise, engelin nedeni mahkeme başkanı ve ay

nı nedenle yokluğunda, hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün altına yazılır. 
Hüküm fıkrasında, 232 nci maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun mad

delerinin, verilen ceza miktannın, kanun yollanna başvurma ve tazminat isteme olanağının bulunup 
bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek şekilde açık
ça gösterilmesi gerekir. 

Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından im
zalanır ve mühürlenir. 
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DÖRDÜNCÜ KİTAP 
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan 

BİRİNCİ KISIM 
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları 

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 
MADDE 245. - Suçun mağduru ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya 

hâkim tarafından davetiye ile çağırılıp dinlenirler. 
Bu hususta yapılacak davet bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. 
Suçun mağduru ile şikâyetçinin hakları 
MADDE 246. - Suçun mağduru ile şikâyetçinin hakları şunlardır: 
1. Soruşturma evresinde; 
a) Delillerin toplanmasını isteme, 
b) Soruşturmanın gizlilik ve selâmetini bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge ör

neği isteme, 
c) 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla avukatı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan 

ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, 
d) Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına Kanunda yazılı 

usule göre itiraz hakkını kullanma. 
2. Kovuşturma evresinde; 
a) Duruşmadan haberdar edilme, 
b) Kamu davasına katılma, 
c) Dava konusu ve niteliği elverişli olmak koşuluyla katıldığı kamu davasında kişisel hak is

teminde bulunma, 
d) Tutanak ve belgelerden örnek isteme, 
e) Tanıkların davetini isteme, 
f) Avukatı yoksa, 251 inci madde gereğince katılan sıfatıyla baro tarafından kendisine avukat 

atanmasını isteme, 
g) Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına baş

vurma. 
Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa kaydedilir. 
Suçun mağduru ile şikâyetçinin davete uymamaları 
MADDE 247. - Suçun mağduru ile şikâyetçinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş olan 

beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. 
Bu adrese çıkartılan davetiyeye rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. 
Belirtilen adresin yanlışlığı, yetersizliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle teb

ligat yapılamaması hâllerinde adresin araştırılması gerekmez. 
Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz. 
Suçun mağduru ile şikâyetçinin dinlenmeleri 
MADDE 248. - Suçun mağduru ile şikâyetçi yeminsiz dinlenirler. Ancak, beyanın niteliği ve 

delil olma değeri itibarıyla Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkimin bu kimselere 
yemin vermek yetkisi vardır. 

Yemin altında dinlenildiğinde beyanın tanık beyanı hükümlerine tâbi olacağı açıklanır. 
63 üncü madde, yemin altında dinlenen mağdur ile şikâyetçi hakkında da uygulanır. 
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İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasına Katılma 

Kamu davasına katılma 
MADDE 249. - Suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar, ilk derece 

mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar şikâyetçi olduk
larını bildirerek kamu davasına katılabilirler. 

Bölge adliye mahkemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece mah
kemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, istinaf yolu baş
vurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. 

Böylece kamu davasına katılanlar kişisel haklarını da isteyebilirler. 
Katılma usulü 
MADDE 250. - Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi 

veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. 
Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya katılmak is

teyip istemediği sorulur. 
Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa avukatının dinlenmesinden sonra davaya katılma is

teminin uygun olup olmadığına karar verilir. 
Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuriyet savcısının 

görüşü alınmaz. 
Katılanın hakları 
MADDE 251.- Suçtan zarar gören, maddî ve hukukî durumu itibarıyla yararlarını yeteri kadar 

koruyacak durumda değilse, davaya katıldığında, istemi üzerine ücreti 157 nci madde gereğince 
ödenecek bir avukatın atanmasına mahkemece karar verilebilir. Bu istem, davaya katılma iradesinin 
açıklanmasından önce de yapılabilir. Bu husustaki karar, esas hakkındaki hükmü verecek mahkeme 
tarafından alınır. 

Katılan, onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak 
derecede malûl olup bir avukatı da bulunmazsa istemi aranmaksızın avukat atanır. 

Katılmanın davaya etkisi 
MADDE 252. - Katılma davayı durdurmaz. 
Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığından dolayı 

katılan kimse çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli gününde yapılır. 
Katılmadan önce kararlara itiraz 
MADDE 253. - Katılmadan önce verilmiş olup da Cumhuriyet savcısına tebliğ edilen kararlar 

katılana tebliğ edilmez. 
Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet savcısının gözetmesi gerekli 

sürenin geçmesiyle, katılan da başvuru hakkını kaybeder. 
Katılanın kanun yoluna başvurması 
MADDE 254. - Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabilir. 
Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder. 
Katılmanın hükümsüz kalması 
MADDE 255. - Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın 

haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler. 
Hüküm tarihi ile hükmün kesinleşmesi arasında katılanın ölmesi hâlinde mirasçılarına tebligat 

yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



- 2 4 4 -

BEŞİNCİ KİTAP 
Özel Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ KISIM 
Gaiplerin ve Tüzel Kişilerin Yargılanması 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gaiplerin Yargılanması 

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 
MADDE 256. - Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme 

önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. 
Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması amacıy

la gerekli işlemleri yapar. 
Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. 
Bu işlemler sırasında sanığın avukatı veya yasal temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. Gerek

tiğinde mahkeme re'sen bir avukat atayabilir. 
Gaibe ihtar 
MADDE 257. - Konutu bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya konutunu bildirmesi 

hususları her türlü iletişim araçlarıyla ihtar edilebilir. 
Sanığa verilecek güvence belgesi 
MADDE 258. - Mahkeme, gaip olan sanık hakkında bir güvence belgesi verebilir ve bu güven

ce koşullara bağlanabilir. 
Belge, hangi suç için verilmiş ise sanık yalnız o suçtan dolayı tutuklanamaz. 
Sanık, hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya 

güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Tüzel Kişilerin Yargılanması 
Tüzel kişiler hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 259. - Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu gerektiren hâllerde, diğer kanunların içer

diği hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Yetkili mahkeme 
MADDE 260. - Tüzel kişilerin, ceza sorumluluğunu gerektiren suçlarda soruşturma, suçun iş

lendiği veya tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. Yet
kili mahkeme, işe elkoyan Cumhuriyet savcısının bulunduğu yerdeki görevli mahkemedir. 

Kanunların, ekonomik ve malî suçlar bakımından öngördüğü hükümler saklıdır. 
Tüzel kişiliğin kamu davasında temsili 
MADDE 261. - Kamu davası, fiilin işlendiği tarihte tüzel kişinin yasal temsilcisi olan kişiye 

karşı açılır; bu kişi bütün usul işlemlerinde tüzel kişiyi temsil eder. Tüzel kişi yararına suçu işleyen 
kişi, aynı zamanda yasal temsilci ise mahkeme, tüzel kişiyi temsil etmek üzere bir kayyım atar. An
cak tüzel kişi, kanuna veya statüsüne göre, yasal temsilciye vekâlet edebilmek olanağına sahip diğer 
bir kişi tarafından da temsil edilebilir. Bu kişi, kimliğini ve kabulü istemini Cumhuriyet savcısı veya 
mahkemeye yazılı olarak bildirir. 

Usul işlemleri veya yargılama devam etmekte iken temsilci değiştiğinde de aynı hüküm uy
gulanır. 
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Bu maddede yer alan hükümlere göre tüzel kişiyi temsil etmek hususunda yetkili bir kişi bulun
madığında mahkeme, Cumhuriyet savcısının veya katılanın istemi üzerine, tüzel kişiyi temsil etmek 
üzere bir kayyım atar. 

Tüzel kişinin temsilcisi hakkında uygulanacak tedbirler 
MADDE 262. - Tüzel kişinin temsilcisi hakkında bu sıfatı itibarıyla, tanıklar için kabul edil

miş olanlar dışında hiçbir tedbir alınamaz. 
Tüzel kişiye uygulanacak yükümlülükler 
MADDE 263. - Tüzel kişiler, aşağıda gösterilen kendilerine özgü adlî kontrol yükümlülük

lerinden bir veya birden fazlasına tâbi kılınabilirler: 
1. Mahkeme başkanı veya hâkim tarafından miktarı ve ödeme koşulları saptanacak bir güven

cenin yatırılması, 
2. Mağdurun veya zarar görenin haklarını korumak amacı ile miktarı ve hangi süre içinde 

yerine getirileceği mahkeme başkanı veya hâkim tarafından belirtilen kişisel veya aynî bir güven
cenin tesis edilmesi, 

3. Tüzel kişi lehine keşide edilmiş çekleri tahsil etmek veya kredi kartı ile ödeme yapmak 
dışında, çek kullanılamaması, 

4. Fiil, meslekî veya sosyal etkinlikler nedeni veya vesilesiyle işlendiğinde ve yeniden suç iş
leneceğinden kuşkulanıldığında bu etkinliklerin icra edilememesi. 

(3) ve (4) numaralı bentlerde öngörülen yasaklara, tüzel kişi hakkında verilebilecek cezalar öl
çüsünde hükmedilebilir. 

İKİNCİ KISIM 
Önödeme, Uzlaşma, Ceza Kararnamesi, Müsadere, 

İmha veya Kullanımdan Kaldırma Usulü 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Önödeme ve Uzlaşma 
Önödeme 
MADDE 264. - Önödeme yapılacak hâllerde, suç failine bu Kanunun öngördüğü usullere göre 

yapılacak tebligatta, üzerine atılan suç ve ilgili kanun maddesi gösterildikten sonra on gün içinde 
ödenecek para cezasının miktarı ve soruşturma giderleri ve para cezası ödendiğinde fail hakkında sav
cılıkça kovuşturmaya yer olmadığına karar verileceği, aksi takdirde kamu davası açılacağı bildirilir. 

Fail yapılan tebligata uygun şekilde hareket ettiğinde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verilerek kendisine tebliğ olunur. 

Cumhuriyet savcılığı tarafından birinci ve ikinci fıkralar gereğince işlem yapılmaksızın doğ
rudan kamu davası açıldığında, bu nedenle iddianamenin iadesine karar verilmemiş ise birinci ve 
ikinci fıkralarda yer alan tebligat mahkemece suç failine yapılarak, gereğini yerine getirdiğinde 
davanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği, aksi takdirde kamu davasına devam olunacağı ve 
mahkûmiyet hâlinde suçla ilgili kanun maddesinde yazılı cezalara, hâkimin temel cezayı belirlemesi 
suretiyle aynen hükmedileceği bildirilir. 

Özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye gönderilmiş veya duruşma 
aşamasında yüklenen suçun niteliğinin değişmesi nedeniyle önödeme kapsamına girmiş olması 
hâlinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

Uzlaşma 
MADDE 265. - Cumhuriyet savcısı, kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği hâller

de, faili bu Kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek suçtan dolayı sorumluluğunu kabul edip 
etmediğini sorar. 
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Fail, suçu ve fiilinden doğmuş olan maddî ve manevî zararın tümünü veya bunun büyük bir kıs
mını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabullendiğinde durum suçun mağduruna veya varsa yasal 
temsilcisine bildirilir. 

Suçun mağduru, verilmiş olan zararın tümüyle veya büyük bir kısmı itibarıyla giderildiğinde 
özgür iradesi ile uzlaşacağını bildirirse soruşturma sürdürülmez. Bu hâlde soruşturma dosyası, 
zararın uzlaşmaya uygun olarak giderilmesine kadar muhafaza edilir. 

Cumhuriyet savcısı, suç faili ile mağdur arasında uzlaşma işlemlerini idare etmek, tarafları bir 
araya getirerek bir sonuca ulaşmalarını sağlamak üzere bir veya birden fazla avukatı uzlaştırmacı 
olarak atayabilir. 

Uzlaştırmacı, Cumhuriyet savcısına, yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini 
belirten bir raporu on gün içinde sunar. Zarar uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde Cumhuriyet 
savcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Uzlaştırma işleminin giderleri, suç failince ödenmeden kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmez. 

Hâkim tarafından uzlaştırma 
MADDE 266. - Uzlaşmaya tâbi bir suçtan dolayı kamu davası açıldığında yukarıdaki madde 

hükümlerinin uygulanması suretiyle hâkim tarafından da aynı işlemler yapılır ve uzlaşma görüş
melerinden olumlu sonuç alınarak tazminatın ödendiği veya zararın giderildiği saptandığında 
davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir. 

Yargılama ve uzlaştırma işlemlerinin giderlerinin tümü suç failince ödenmeden davanın or
tadan kaldırılmasına karar verilmez. 

Birden çok fail hâlinde uzlaşma 
MADDE 267. - Suçta birden çok fail bulunduğunda, çabaları ile suçun neden olduğu zararları 

ortadan kaldıran ve maddî ve manevî tazminatı ödemiş bulunan suç failleri hakkında yukarıdaki 
hükümler uygulanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ceza Kararnamesi 

Duruşmasız ceza kararnameleri 
MADDE 268. - Sulh ceza mahkemelerinin görevi içinde bulunan suçlar hakkında Cumhuriyet 

savcısının istemiyle veya re'sen duruşma yapılmaksızın ceza kararnamesi ile karar verilebilir. 
Ceza kararnamesiyle ancak hafif veya ağır para cezasına veya en çok altı aya kadar hafif hapis 

veya bir meslek veya sanat veya ticaretin icrasının durdurulmasına veya müsadereye veya suç 
nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesine ya da bunlardan birine veya birkaçına hükmedilebilir. 

Hafif hapis cezası yerine, 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun 
gereğince para cezasına hükmolunabilir. 

Onsekiz yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza kararnamesiyle karar verilemez. 
Duruşma yapılmamasının sakıncalı görülmesi 
MADDE 269. - Sulh ceza hâkimi, duruşma yapmaksızın ceza verilmesini sakıncalı görürse, 

duruşma için uygun bir tarih belirler. 
Kararnamede yer alması gereken hususlar 
MADDE 270. - Ceza kararnamesi, verilmiş olan cezadan başka suç olarak yüklenen fiili, uy

gulanan kanun maddelerini, ispat araçlarını ve kararnamenin tebliği tarihinden itibaren yedi gün 
içinde sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
zabıt kâtibine yapılacak bir beyan ile itiraz edilebileceğini, aksi hâlde ceza kararnamesinin yerine 
getirileceğini de içerir. Zabıt kâtibinin düzenlediği tutanak hâkim tarafından onaylanır. 

Sanık, süre bitmeden önce itirazından vazgeçebilir. 
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İtiraz edilmeyen ceza kararnamelerinin kesinleşmesi 
MADDE 271.- Yedi günlük süre içinde itiraz edilmeyen ceza kararnameleri kesinlesin 
Ceza kararnamesine itiraz 
MADDE 272. - Ceza kararnamesine itiraz edildiğinde, duruşma açılır. İtiraz, süresi içinde 

yapılmamışsa veya itiraz edenin buna hak ve yetkisi yoksa, duruşma açılmaz ve itiraz reddedilir. 
Bu karara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 

Sanık hazır bulunmasa da duruşma avukatının huzuruyla yürütülür. 
Duruşma sonunda verilen hüküm, itiraz edilen ceza kararnamesinin içerdiği yaptırımlardan 

daha ağır olamaz. 
İtirazın reddi 
MADDE 273. - Sanık, mazereti olmaksızın duruşmaya gelmez ve bir avukat da göndermezse 

incelemeye gerek olmaksızın, itiraz reddolunur. 
İtiraz süresini geçirmesinden dolayı eski hâle getirme istemi kabul edilmiş olan sanığın duruş

maya gelmemesi nedeniyle istemi reddolunmuşsa buna karşı bir daha eski hâle getirme istenemez. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müsadere, İmha veya Kullanımdan Kaldırma Usulü 
Başvuru 
MADDE 274. - Kanunlara göre belirli eşyanın müsaderesi veya imhası veya kullanımdan kal

dırılması gerekli olan hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla 
beraber bu hususta bir karar verilmemişse, bu tedbirlerin her türlü kovuşturmadan ayrı olarak alın
ması için Cumhuriyet savcısı veya katılan tarafından esas davayı görmeye yetkili mahkemeye baş
vurulur. 

Duruşma ve karar 
MADDE 275. - Duruşma ve karar hakkında bu konulara ilişkin hükümler uygulanır. 
Müsadere veya imha olunacak veya kullanımdan kaldırılacak eşya üzerinde hakkı olan kim

seler de, olanak varsa, duruşmaya çağrılır. Bunlar sanığın sahip olduğu hakları kullanabilirler. 
Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hükmün verilmesini engellemez. 
Kanun yolları 
MADDE 276. - 274 üncü maddeye göre verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet savcısı, katılan 

ve 275 inci maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu açıktır. 
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 
MADDE 277. - Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine 

sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. Bu karara karşı ilgililer acele itiraz 
yoluna gidebilir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Uyuşturucu Maddelere ve Fuhuş İçin Aracılık Suçlarına ve 

Kaçaklara İlişkin Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Uyuşturucu Maddelere İlişkin Hükümler 
Uygulanacak hükümler 
MADDE 278. - Türk Ceza Kanununun 403 üncü maddesinin (1) ilâ (11) numaralı fıkraların

da, 404 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, 405, 406 ve 407 nci maddelerinde yazılı suçları 
işleyenler ile bunları işlemek üzere örgüt kuranlar ve kurulmuş örgütlere katılanlar hakkında, bu 
Bölümde yazılı hükümler saklı kalmak üzere, bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır. 
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Tespit, arama, elkoyma ve şartla salıverilme 
MADDE 279. - 278 inci maddede sayılan suçlarla ve bunlarla bağlantılı diğer suçlarla ilgili 

davalara yetkili ağır ceza mahkemelerinden hangisinin bakacağını Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu belirler. 

278 inci madde kapsamındaki suçlardan dolayı tespit, arama, elkoyma işlemleri gece ve gün
düz günün her saatinde yapılabilir. 

Hükmedilebilecek müsadere, suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesi, para cezası yaptırım
larının infazını güvence altına almak üzere Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme başkanı, 
hakkında kovuşturma yapılan kişinin her türlü hesaplarına veya mallarına geçici olarak elkonul-
masına karar verebilir ve bu hususta gerekli bütün tedbirleri alabilir. 

Soruşturma evresinde bu tedbirlere karar vermek yetkisi sulh ceza hâkimine aittir. 
Kovuşturma açılmasına yer olmadığı, beraat, davanın düşmesi, ortadan kaldırılması veya red

di kararlarının verilmesi hâllerinde tedbirler kendiliğinden kalkar. 
Madde kapsamındaki suç faillerinin şartla salıverilme hükümlerinden yararlanabilmeleri için 

hükmedilmiş para cezalarını da ödemiş olmaları gerekir. 
Gözlem ve kolluk mensuplarının fiilleri 
MADDE 280. - 278 inci madde kapsamındaki suçların faillerini belirlemek ve uyuşturucu 

maddelere elkoymak üzere, bu hususta görevlendirilmiş kolluk mensupları Cumhuriyet savcısına 
bilgi verdikten sonra bu maddelerin veya suçların işlenmesinden meydana gelen mal ve paranın 
saptanması için gerekli gözlemlere girişebilirler. 

Kolluk mensupları, aynı amaçla ve Cumhuriyet savcısının izniyle uyuşturucu maddeleri elde 
ettikleri, elde bulundurdukları, naklettikleri veya bunları depo ettiklerinde veya söz konusu suçları 
işleyenlere uyuşturucu maddeleri verdiklerinde sorumlu olmazlar. 

Yukarıdaki hüküm, uyuşturucu maddelerin kanun dışı üretimlerinde kullanılan diğer maddeler 
bakımından da geçerlidir. 

Kapatma 
MADDE 281.- 278 inci madde kapsamına giren suçların soruşturuimasında Cumhuriyet sav

cısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, altı ayı geçmemek üzere uyuşturucu madde suçlarının iş
lendiği hususunda kuvvetli belirtiler bulunan otel, pansiyon, meyhane, lokanta, kulüp, dans veya 
temaşa yerleri ya da bunların eklentilerinin veya benzeri yerlerin kapatılmasına karar verebilir. Bu 
süre, aynı koşullarla üç aya kadar uzatılabilir. 

Suç dolayısıyla dava açıldığında yetkili mahkeme tedbirin devamı veya kaldırılması hususun
da karar verir. 

Kapatma kararlarına itiraz edilebilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

Fuhuş İçin Aracılık, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçlarına 
İlişkin Hükümler 

Uygulanacak hükümler 
MADDE 282. - Türk Ceza Kanununun 201/a, 20l/b, 435 ve 436 ncı maddelerinde yazılı suç

lar ile bunların işlenmesi amacıyla örgüt kurma suçlan, bu Bölümde yer alan hükümler saklı kal
mak üzere, bu Kanun hükümlerine göre soruşturulur ve kovuşturulur. 

Tespit, arama, elkoyma ve kapatma 
MADDE 283. - Bu suçlann ve faillerinin araştırılması ve belirlenmesi için tespit, arama ve el

koyma işlemleri, fuhuşla iştigal eden kişilerin bulunmayı alışkanlık hâline getirdikleri veya eylem
lerini sürdürdükleri yerlerde, gece ve gündüz günün her saatinde yapılabilir. 
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Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, haklarında soruşturma yapılan kişilerin 
bulunduğu yer veya personelinin delilleri yok etme veya karartma olasılığının var olduğu hâllerde 
otel, pansiyon, meyhane, lokanta, kulüp, dans veya temaşa yerleri ya da bunların eklentilerinin veya 
benzeri yerlerin altı ayı geçmemek üzere kapatılmasına karar verebilir. Bu süre, aynı koşullarla üç 
ay daha uzatılabilir. 

Kamu davası açıldığında, kapatma kararlarına son verilmesine veya kararların sürdürülmesine 
yukarıda belirtilen koşullarla yetkili mahkemece karar verilebilir. 

Kapatma kararlarına itiraz edilebilir. 
Yurt dışına çıkarılma 
MADDE 284. - Mahkeme, bu Bölümde yazılı suçlardan dolayı mahkûm ettiği yabancıların 

derhâl yurt dışına çıkarılmalarına da karar verebilir. 
Zararların tazmini 
MADDE 285. - İçinde fuhuş yapılmasına alışılmış yerleri işletenlerin, komşularının bu neden

le uğradıkları zararları tazmin etmelerine istem üzerine karar verilir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kaçaklar Hakkında Alınabilecek Tedbirler 
Kaçağın tanımı 
MADDE 286. - Taksirle işlenen suçlar dışında, üst sınırı beş yıl veya daha fazla hürriyeti bağ

layıcı cezayı gerektiren suçlar ile, 404 üncü maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkraları hariç, Türk 
Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu madde suçlan, aynı Kanunun İkinci Kitabının Sekizinci 
Babının "Fuhşiyata Tahrik" başlığını taşıyan Üçüncü Faslında yer alan suçlar, ihaleye fesat karıştır
ma suçları ile toplu veya örgütlü olarak işlenen suçlardan dolayı haklannda kamu davası açılmış 
sanıkların, yetkili mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamalarından dolayı verilen ihzar 
kararı da yerine getirilemezse; mahkeme, çağnnın bir gazete ile ve sanığın bilinen konutunun 
kapısına ve mahkeme divanhanesine asılmak suretiyle ilânına karar verir. Bu işlemlerin yerine 
getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren on gün içinde başvurmayan sanığın kaçak ol
duğuna mahkemece karar verilir. Yapılacak ilânlarda on gün içinde gelmediği takdirde, 287 nci 
maddede gösterilen tedbirlerin sanık hakkında hükmedilebileceği ayrıca açıklanır. 

Alınabilecek tedbirler 
MADDE 287. - 286 ncı madde gereğince kaçak olduğuna karar verilen sanık hakkında mah

kemece, aşağıda gösterilen tedbirlerin tümüne veya bazılarına tamamen veya kısmen karar 
verilebilir. 

Sanığın: 
1. Dava açmak veya açılmış davalarını sürdürmek hakkının kaldırılması, 
2. Kamu hizmetlerinden yasaklanmış sayılarak bu cezanın gerektirdiği yoksunluklara tâbi 

kılınması, 
3. Seçmek veya seçilmek haklarının kaldırılması, 
4. Taşınır veya taşınmaz mallarına veya banka hesaplarına elkonulması ve bunların mah

kemece atanan bir kayyım tarafından idare edilmesi. 
Mahkeme bu tedbirlerin bütününe veya bazılarına kısmen veya tamamen hükmedebileceği 

gibi; gerektiğinde, takdirine göre, tedbirlerin kaldırılmasına veya yeniden konulmasına da karar 
verebilir. 

Mahkeme (4) numaralı bentte öngörülen yetkisini kullanarak sanığın taşınır veya taşınmaz 
mallarına veya banka hesaplarına elkonulmasına karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla 
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yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, 
bunların geçimlerini sağlamak üzere sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunmasını 
atadığı kayyıma emreder. 

Kayyım, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu çerçevesinde atanmış bir vasi 
gibi hareket etmek ve mahkemeye hesap vermekle yükümlüdür. 

Tedbir kararlarına, sanığın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınları itiraz edebilirler. 
Tedbirlerin ilân veya tescili 
MADDE 288. - Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar 

verilebilir. Taşınmaz mallara ilişkin tedbirler, tapu siciline kaydolunmak üzere malların bulunduğu 
yerin tapu sicil müdürlüğüne bildirilir. 

Tedbirlerin süresi 
MADDE 289. - Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda 287 nci 

madde gereğince hükmedilmiş olan tedbirlerin bütünüyle kaldırılmasına karar verilir. 
ALTINCI KİTAP 

Kanun Yolları 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kanun yollarına başvurma hakkı 
MADDE 290. - Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu 

Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya 
katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır. 

Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet savcıları, mahkemenin yargı çevresindeki sulh ceza mah
kemelerinin; ağır ceza mahkemelerinin Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mahkemesinin yargı çev
resindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları bölge 
adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler. 

Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir. 
Avukatın başvurma hakkı 
MADDE 291. - Avukat, kendisini vekil edenlerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla 

kanun yollarına başvurabilir. 
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 
MADDE 292. - Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan 

kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna 
ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir. 

Tutuklunun kanun yollarına başvurması 
MADDE 293. - 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 kanun yollarına başvurabilir. 

Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun 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 hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak ve dilek
çe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder. 

Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı zaman 
kanun yolları için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır. 
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Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 
MADDE 294. - Kabulü gerekli bir başvuruda kanun yolunun veya merciin belirlenmesinde, 

Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanığın, bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanların, 
avukatlarının, yasal temsilcinin veya eşin yanılması, başvuranın hukukunu ihlâl etmez. 

Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve yetkili olan mercie gönderir. 
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 
MADDE 295. - Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yoluna gidilen karar, şüpheli 

veya sanık lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kanun yoluna şüpheli veya 
sanık lehine başvurduğunda, karar aleyhe bozulamaz. 

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 
MADDE 296. - Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafından 

karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli veya sanık lehine 
yapılan başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez. 

Avukatın başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili kılınmış olması 
koşuluna bağlıdır. 

150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine avukat atanan şüpheli ve sanıklar yararına 
kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde asil ile avukatın 
iradesi çelişirse avukatın iradesi geçerli sayılır. 

İKİNCİ KISIM 
Olağan Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İtiraz 

İtiraz olunabilecek kararlar 
MADDE 297. - Kanunun gösterdiği hâllerde, hâkim veya mahkeme kararlarına karşı itiraz 

veya acele itiraz yoluna gidilebilir. 
İtiraz usulü ve inceleme mercileri 
MADDE 298. - Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı 

hâllerde 36 ncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı 
veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda 
bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim 
onaylar. 293 üncü madde hükmü saklıdır. 

Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde 
görmezse en çok üç gün içinde, acele itiraz hâllerinde ise, incelenmeksizin derhâl itirazı incelemeye 
yetkili olan mercie gönderir. 

İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 
1. Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduk

ları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir. 
2. Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza 

işlerini gören mahkeme başkanına aittir. 
3. Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, 

yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen 
kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin 
bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; 
o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 
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4. Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mah
kemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esas
lara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. 

5. Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mah
keme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli ol
duğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza 
dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler. Bir yerde bölge adliye mah
kemesinin tek ceza dairesi varsa itirazın incelenmesi en yakın bölge adliye mahkemesi ceza 
dairesine aittir. 

İtiraz üzerine kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması 
MADDE 299. - İtiraz dilekçesinin verilmesi, itiraz edilen kararın yerine getirilmesinin geri 

bırakılması sonucunu doğurmaz. 
Ancak, kararma itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci buna karar verebilir. 
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması 
MADDE 300. - İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi için itirazı, Cumhuriyet 

savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. Merci, inceleme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli gördüğün
de bunların yapılmasını da emredebilir. 

Karar 
MADDE 301. - Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapıl

maksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra avukat dinlenir. 
İtiraz yerinde görülürse merci aynı zamanda itirazın konusu olan sorun hakkında da karar verir. 
Karar mümkün olan en kısa sürede verilir. 
Merciin, itiraz üzerine verdiği kararlan, tutuklamaya ilişkin olanlar dışında kesindir; tutuk

lamaya ilişkin kararlarına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 
Acele itiraz usulü 
MADDE 302. - Acele itiraz, 36 ncı maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 

üç gün içinde yapılabilir. 
Hâkim ve mahkemeler, aleyhine acele itiraz yoluna başvurulan kararlan kendileri değiş

tiremezler. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İstinaf 
İstinaf 
MADDE 303. - İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna baş

vurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ilişkin 
hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir. 

Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan 
kararlara karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir. 

Ancak, 
1. Beşyüzmilyon liraya kadar (beşyüzmilyon dahil) para cezasına dair hükümlere, 
2. Üst sınırı ikimilyar lirayı geçmeyen para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, 
3. Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere 
karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 
Bu suretle verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
Bu maddenin üçüncü fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen miktarlar hakkında 

Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesi hükmü uygulanır. 
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tstinaf istemi ve süresi 
MADDE 304. - İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren 

mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; 
beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 293 üncü madde 
hükmü saklıdır. 

Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihin
den başlar. 

Asliye ceza mahkemeleri Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi içerisindeki sulh 
ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemeleri Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi 
içerisindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet baş
savcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, 
reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe veya 
beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz. 

Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı istemin
de açıkça gösterir. Bu istem taraflara tebliğ edilir. Taraflar, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün için
de bu husustaki cevaplarını bildirebilirler. 

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 
MADDE 305. - Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme istemin

de bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme is
teminde bulunduğu hâllerde, aynca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde istinaf istemi ile 
ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir. 

İstinaf dilekçesinin etkisi 
MADDE 306. - Süresi içinde verilen istinaf dilekçesi, hükmün kesinleşmesini engeller. 
Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya taraflara gerekçesiyle birlikte açık-

lanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren 
gerekçe yedi gün içinde tebliğ edilir. 

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 
MADDE 307. - İstinaf istemi, yasal sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine istinaf yoluna 

başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranın buna hakkı yoksa, 
hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder. 

İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya taraflar, ret kararının kendilerine teb
liğinden itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini is
teyebilirler. Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu nedenle hükmün in
fazı ertelenemez. 

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
MADDE 308. - 307 nci maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf dilek

çesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 

Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da 
cevabını verebilir. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, böl
ge adliye mahkemesine sunulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından bölge adliye mah
kemesi Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

292 ve 293 üncü madde hükümleri saklıdır. 
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Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi 
MADDE 309. - Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına geldiğinde 

incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan ve sunulması gereken belge ve 
deliller de eklendikten sonra yazılı düşünceyi içeren bir tebliğname ile birlikte bölge adliye mah
kemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen teb
liğname taraflara da tebliğ olunur. 

Dosya üzerinde ön inceleme 
MADDE 310. - Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda; 
1. Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge 

adliye mahkemesine gönderilmesine, 
2. Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen 

kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hak
kı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

karar verilir. 
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 
MADDE 311. - Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı 

ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra; 
1. İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın 

bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değer
lendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 

2. İlk derece mahkemesinin kararında 320 nci maddede belirtilen bir hukuka aykırılık 
nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolun-
mak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği 
diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

3. Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilk derece mahkemesinin kararını iptal 
ederek davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına 

karar verir. 
Duruşma hazırlığı 
MADDE 312. - Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başkanı veya görevlen

direceği üye, 181 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli çağrıları 
yapar. Sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruşmasına gelmediğin
de davasının reddedileceği ayrıca bildirilir. 

Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına 
karar verilir. 

İstisnalar 
MADDE 313. - Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu Kanunun duruş

ma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır: 
1. Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendirilen 

üyenin inceleme raporu okunur. 
2. İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de okunur. 
3. İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanak

ları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve bel
geler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur. 
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4. Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler 
çağrılır. 

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 
MADDE 314. - İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki 

hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 
Direnme yasağı 
MADDE 315. - Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez; bunlara kar

şı herhangi bir kanun yoluna gidilemez. 
İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır. 
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 
MADDE 316. - Özel kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya baş

vurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere 
ilişkin ilk derece mahkemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz 

Temyiz 
MADDE 317. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri tem

yiz edilebilir. 
Ancak, 
1. Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalar ile her türlü para cezalarına karşı is

tinaf başvurusunun reddine dair kararlar, 
2. Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin ilk derece mahkemesi karar

larında belirtilen suç niteliğini ve sonuç cezayı değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları, 
3. Üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlarda suç niteliği 

yönünden ilk derece mahkemesi kararlarına uygun her türlü bölge adliye mahkemesi kararları, 
4. Para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin suç 

niteliğini değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları, 
5. Müsadereye veya suç nedeniyle mülkiyetin Devlete geçmesine veya bunlara yer olmadığına 

ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarını değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları, 
6. On yıla kadar (on yıl dahil) hürriyeti bağlayıcı cezayı veya her türlü para cezasını gerektiren 

suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak bölge adliye mah
kemesince verilen beraat kararları ile istinaf başvurusunun reddine dair kararları, 

7. Davanın ortadan kaldırılmasına, düşmesine, ceza ehliyetsizliği nedeniyle ceza verilmesine 
yer olmadığına, tedbire, evlenme nedeniyle davanın ve cezanın ertelenmesine ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararları ile aynı doğrultudaki bölge adliye mahkemesi kararları, 

8. Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve 
kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları, 

temyiz edilemez. 
Hükümden önceki kararların temyizi 
MADDE 318. - Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu ön

görülmemiş olan kararlar da hükümle beraber temyiz olunabilir. 
Temyiz nedeni 
MADDE 319. - Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. 
Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. 
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Hukuka kesin aykırılık hâlleri 
MADDE 320. - Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâller

de hukuka kesin aykırılık var sayılır: 
1. Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması, 
2. Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması, 
3. Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu 

hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme 
katılması, 

4. Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi, 
5. Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer 

kişilerin yokluğunda duruşma yapılması, 
6. Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi, 
7. Hükmün 242 nci madde gereğince gerekçeyi içermemesi, 
8. Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış 

olması. 
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 
MADDE 321. - Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün boz

durulması için Cumhuriyet savcısına bir hak vermez. 
Temyiz istemi ve süresi 
MADDE 322. - Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren 

mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; 
beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 293 üncü 
madde hükmü saklıdır. 

Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ tarihin
den başlar. 

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 
MADDE 323. - Sanığın aleyhine yokluğunda verilen hükümlerde eski hâle getirme istemiyle 

ilgili olarak 305 inci madde hükümleri uygulanır. 
Temyiz dilekçesinin etkisi 
MADDE 324. - Süresi içinde verilen temyiz dilekçesi, hükmün kesinleşmesini engeller. 
Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya taraflara gerekçesiyle birlikte açıklanmamış-

sa; hükmün temyiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerekçe yedi 
gün içinde tebliğ edilir. 

Temyiz dilekçesi veya beyanı ve içeriği 
MADDE 325. - Temyiz eden Cumhuriyet savcısının veya tarafların, hükmün neden dolayı 

bozulmasını istediklerini temyiz dilekçesi veya beyanında göstermeleri zorunludur. 
Temyiz nedeni, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir. 
Temyiz gerekçesi 
MADDE 326. - Temyiz dilekçesinde veya beyanında temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz 

dilekçesi için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde hükmü temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe verilir. 
Cumhuriyet savcısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yararına veya aleyhine olduğunu 
açıkça belirtir. 
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Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya avukatı tarafından imza edilerek 
verilir. 

Avukatı yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapacağı bir beyanla gerekçesini 
açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır. Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 292 nci madde, 
tutuklu sanık hakkında ise 293 üncü madde hükümleri saklıdır. 

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi 
MADDE 327. - Temyiz istemi, yasal sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz 

edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz 
olunan bölge adliye mahkemesi bir karar ile temyiz dilekçesini reddeder. 

Temyiz eden Cumhuriyet savcısı veya taraflar, ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren 
yedi gün içinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilirler. Bu takdirde dosya Yar-
gıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden dolayı hükmün infazı ertelenemez. 

Temyiz dilekçesi veya beyanının tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
görevi 

MADDE 328. - 327 nci maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedil
meyen temyiz istemine ilişkin dilekçesi veya beyanının bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı 
taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 

Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da 
cevabını verebilir. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, 
4.2.1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 27 ve 28 inci maddelerine göre işlem yapılmak 
üzere, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cılığına gönderilir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile müdahil, şahsî 
davacı veya vekillerine ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde 
yazılı olarak cevap verebilir. 

Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre il
gililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur. 

292 ve 293 üncü madde hükümleri saklıdır. 
Yargıtayca temyiz isteminin reddi 
MADDE 329. - Yargıtay, süresi içinde temyiz dilekçesinin verilmediğini veya beyanının yapıl

madığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz 
dilekçesi veya beyanının temyiz nedenlerini içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder. 

Duruşmalı inceleme 
MADDE 330. - Onbeş yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar ile ölüm cezalarına ilişkin 

hükümlerde, Yargıtay, incelemelerini sanığın temyiz dilekçesindeki istemi üzerine veya dilerse 
re'sen duruşma yoluyla yapar. Duruşma gününden sanığa veya istemi üzerine avukatına haber 
verilir. Sanık, duruşmada hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir avukat ile de temsil ettirebilir. 

Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz. 
Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde temyiz isteminde bulunan katılana da duruşma günü bil

dirilir. 
Duruşmada usul 
MADDE 331. - Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından hazır

lanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler gerektiğinde ayrıca dosyayı inceleyebilirler. Bu hususlar ger
çekleştikten sonra duruşma açılır. 
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Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhuriyet 
savcısı, sanık, katılan ve avukatları iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa ön
ce söz verilir. Her hâlde son söz sanığındır. 

Yargıtayca incelenecek hususlar 
MADDE 332. - Yargıtay, yalnız temyiz dilekçesi veya beyanında belirtilen hususlar ile temyiz 

istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz dilekçesi veya beyanında bunu belirten 
olaylar hakkında incelemeler yapar. 

Yargıtayca temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 
MADDE 333. - 1. Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka 

uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir. 
2. Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilen, hükmü et

kileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma nedenleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir. 
Hüküm, temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilen nedenlerle bozulduğunda, dilekçe veya 

beyanda açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir. 
Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan işlemlerden 

kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur. 
320 nci madde hükümleri saklıdır. 
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 
MADDE 334. - Hükme esas olarak saptanan olaylara uygulanmasında hukuka aykırılıktan 

dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği gibi 
hükümdeki hukuka aykırılığı da düzeltebilir: 

1. Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın düşmesine ya da alt ve 
üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse, 

2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın 
en alt derecesini uygulamayı uygun görürse, 

3. Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hükümde doğru gösterilmiş ol
duğu hâlde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise, 

4. Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını azaltmış ve mahkemece sanığa 
verilecek cezanın belirlenmesinde artırma nedeni kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç 
olmaktan çıkarılmış ise birinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci hâlde hiç ceza 
hükmolunmaması gerekirse, 

5. Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezanın belirlen
mesinde gerekli indirme yapılmamış veya yanlış indirme yapılmış ise, 

6. Artırma veya indirme sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarının belirlenmesinde 
maddî hata yapılmış ise, 

7. Hükmedilmiş olan ceza yerine Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesince adlî tevbih kararı 
verilmesi gerekirse, 

8. Türk Ceza Kanununun 29 uncu maddesindeki sıralamanın gözetilmemesi yüzünden eksik 
veya fazla ceza verilmiş ise, 

9. Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre 
düzenlenen ücret tarifesine aykırılık yapılmışsa. 

Yargıtay kararının gönderileceği merci 
MADDE 335. - Yargıtayca 333 üncü maddenin (1) numaralı fıkrası veya 334 üncü madde 

uyarınca verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge adliye mahkemesine gönderilmesi için 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan geldiği 
tarihten itibaren yedi gün içinde gereğinin yapılması için ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmek 
üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verir. 

Yargıtay, dosyayı 334 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan hâllerde yeniden incelenmek 
ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge adliye 
mahkemesine gönderir. 

Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden dolayı 
bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. 

Yargıtayda hükmün açıklanması 
MADDE 336. - Hüküm, 243 üncü madde gereğince açıklanır. Buna olanak bulunmadığı tak

dirde duruşmanın bitiminden itibaren yedi gün içinde karar verilir. 
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 
MADDE 337. - Hüküm, cezanın belirlenmesinde hukuka aykırılıktan dolayı sanık yararına 

bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması 
olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşcasına hükmün bozulmasından yararlanırlar. 

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 
MADDE 338. - Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak bölge ad

liye mahkemesi, ilgililere, bozmaya karşı diyeceklerini sorar. 
Sanık veya katılan ve avukatlarına dosyada varolan adreslerine de davetiye tebliğ olunamaması 

veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya karşı beyan
ları saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak, sanık 
hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise her hâlde dinlenmesi gerekir. 

Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye mahkemesinin direnme hakkı vardır. Ancak, 
direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı direnilemez. 

Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun yararına Cumhuriyet savcısı veya 292 nci maddede 
gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan 
cezadan daha ağır olamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Olağanüstü Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 

Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme 
MADDE 339. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin 317 nci maddenin ikinci fıkrasında 

yazılı kararlarına karşı karar düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğ
rudan doğruya etkili olmak üzere istinaf dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir 
hususun göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. 

Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme usulü 
MADDE 340. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, kararı vermiş bulunan bölge 

adliye mahkemesi ceza dairesinden karar düzeltme isteyebilir. 
İlgililer, doğrudan doğruya veya yerel Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme istemin

de bulunması için bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına başvurabilirler. Yerel Cum
huriyet savcısı ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek bölge adliye mahkemesi 
Cumhuriyet başsavcısına gönderir; aynı konuda re'sen de istemde bulunabilir. 
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Hükümlü aleyhine karar düzeltme, ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, bölge adliye mah
kemesi ceza dairesinin kararının bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarih
ten itibaren otuz gün içinde istenebilir. 

Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. 
İlgililerin veya yerel Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, re'sen istemde bulunduğunda veya yerel Cum
huriyet savcısının istemi üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın 
geri bırakılmasına karar verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen yerel Cumhuriyet savcısına 
derhâl bildirilir. 

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının istemi reddi hâlinde ilgililer, ancak yeni 
nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. 

İstem, bölge adliye mahkemesi ceza dairesi tarafından reddolunduğunda bir daha karar düzelt
me isteminde bulunulamaz. 

Yargıtayda karar düzeltme 
MADDE 341.- Yargıtay ceza dairelerinin veya Ceza Genel Kurulunun kararlarına karşı karar 

düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak 
üzere temyiz dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun Yargıtayca göz 
önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. 

Yargıtayda karar düzeltme usulü 
MADDE 342. - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kararı vermiş bulunan Yargıtay ceza dairesi 

veya Ceza Genel Kurulundan karar düzeltme isteyebilir. 
İlgililer, doğrudan doğruya ya da yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cum

huriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısına başvurabilirler. Yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı; 
ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına gönderir; 
aynı konuda re'sen de istemde bulunabilir. 

Hükümlü aleyhine karar düzeltme ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, özel daire veya 
Ceza Genel Kurulu kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz 
gün içinde istenebilir. 

Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. 
İlgililerin veya Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez. Yar

gıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re'sen istemde bulunduğunda veya Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın geri bırakılmasına karar 
verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen Cumhuriyet savcısına derhâl bildirilir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi reddi hâlinde ilgililer, ancak yeni nedenlerle istem
lerini yenileyebilirler. 

İstem, Yargıtay ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu tarafından reddolunduğunda bir daha 
karar düzeltme isteminde bulunulamaz. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 
MADDE 343. - Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsav

cısı, ilâmın ve eğer karar düzeltme isteminde bulunmuşsa buna ilişkin daire kararının kendisine 
verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Kanun Yararına Başvurma 

Kanun yararına bozma 
MADDE 344. - Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesin

den geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet 
Bakanı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması is
temini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun 
yararına bozar. 

Bozma nedenleri, 
1. 232 nci maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren 

hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir. 
2. Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kal

dırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, karan veren hâkim veya mah
kemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki 
hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

3. Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğur
maz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

4. Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir 
cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder. 

Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez. 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 
MADDE 345. - 344 üncü maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (4) 

numaralı bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re'sen Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından da kullanılabilir. 

344 üncü madde gereğince Adalet Bakanı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılamanın Yenilenmesi 

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
MADDE 346. - Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hüküm

lü yararına olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür: 
1. Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa, 
2. Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde 

hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa, 
3. Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine 

ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada 
kusur etmiş ise, 

4. Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleş
miş diğer bir hüküm ile bozulmuş ise, 

5. Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan 
delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun 
hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa. 
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6. Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıy
la tespit edilmiş olması. Bu hâlde, yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir. 

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 
MADDE 347. - Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, 

infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir. 
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 
MADDE 348. - Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın yenilen

mesi istemine engel olmaz. 
Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilirler. 
İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı da yargılamanın yenilenmesi is

teminde bulunabilir. 
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
MADDE 349. - Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava aşağıda yazılı hâllerde sanık 

veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür: 
1. Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin 

sahteliği anlaşılırsa, 
2. Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mah

kûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur et
miş ise, 

3. Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda 
bulunmuşsa. 

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 
MADDE 350. - Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere cezanın 

değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez. 
Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna 

gidilemez. 
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 
MADDE 351. - Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, ancak bu fiilden dolayı kesin

leşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil 
bulunmaması dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdürülememişse 
kabul edilebilir. Bu madde, 346 ncı maddenin (5) numaralı bendinde yazılı hâlde uygulanmaz. 

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 352. - Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılamanın yenilen

mesi istemi hakkında da uygulanır. 
Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayandığı delilleri içerir. 
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 
MADDE 353. - Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mah

keme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. 
334 üncü madde gereğince Yargılayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş 

olan mahkemeye başvurulur. 
Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruşma 

yapılmaksızın verilir. 
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Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem 
MADDE 354. - 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 reddedilir. 

Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedi gün içinde bildirmek üzere 
Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur. 

Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
Delillerin toplanması 
MADDE 355. - Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin top

lanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; kendisi de 
bu hususları yerine getirebilir. 

Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya istinabe suretiyle toplanması sırasında, 
soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanır. 

Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet savcısı ve hakkında hüküm kurulmuş olan 
kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve düşüncelerini bildirmeleri istenir. 

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 
MADDE 356. - Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddialar, yeterli derecede 

doğrulanmaz veya 346 ncı maddenin (1) ve (2) numaralı bentleri ile 349 uncu maddenin (1) 
numaralı bendinde yazılı hâllerde işin durumuna göre bunların önce verilmiş olan hükme hiçbir et
kisi olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması nedeniyle duruşma yapıl
maksızın reddedilir. 

Aksi hâlde mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve duruşmanın açılmasına karar verir. 
Bu madde gereğince verilen kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 
MADDE 357. - Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma yapmaksızın gerekli delilleri top

ladıktan sonra hükümlünün beraatine veya yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verir. 
Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa Cumhuriyet savcısının uygun 

görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksızın hükümlünün derhâl beraatine karar verir. 
Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün iptalini de karar altına alır. 
Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideri Devlet Hazinesine ait olmak 

üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar Resmî Gazete ile ilân olunacağı gibi mahkemenin tak
dirine göre diğer gazetelerle de ilân edilebilir. 

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 
MADDE 358. - 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 içeremez. 
YEDİNCİ KİTAP 

İnfaz 
BİRİNCİ KISIM 

İnfaz Usulü 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İnfazın Koşulu ve Dayanakları 
İnfazın koşulu 
MADDE 359. - Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. 
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İnfazın dayanakları ve kimin tarafından izleneceği 
MADDE 360. - Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü 

Cumhuriyet savcısına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir 
ve denetlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Ertelenecek veya Ara Verilecek İnfaz 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenme nedenleri 
MADDE 361. - Akıl hastalığına tutulan hükümlüler hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı 

iyileştikten sonraya bırakılır. 
Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı hâlinde diğer bir hastalık da, hükümlünün hayatı için 

kesin bir tehlike oluşturuyorsa, bu hastalıkta da aynı hüküm uygulanır. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen ya da 

Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastahanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî 
Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca verilir. 
Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal 
temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı ve/veya olacağı yer, 
kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağ
lık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet başsavcılığınca veya onun istemi üzerine mah
kûmun bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca, sağlık raporunda 
belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde üçer aylık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule 
uygun olarak incelettirilir. İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet baş
savcılığınca geri bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren 
Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin 
yapıldığı yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı yüküm
lülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet başsav
cılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir. 

Hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geç
memiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş 
olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi 
MADDE 362. - Ağır hapis hariç olmak üzere, üç yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların 

derhâl infazının, hükümlü veya ailesi için mahkûmiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı 
anlaşılırsa; hükümlünün istemi üzerine infaz ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez. 

Erteleme isteminin kabulü güvence gösterilmesine veya diğer bir koşula bağlanabilir. 
Hürriyeti bağlayıcı cezanın bölünerek infazı 
MADDE 363. - Ağır hapis hariç olmak üzere, üç yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar, hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya 
adı geçenlerin sürekli hastalık veya malûllükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebil-
mesinin olanaksız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi 
zorunlu ve çok ivedi hâllerde, hükmü veren mahkemenin kararıyla altı ayı geçmeyen sürelerle ara 
verilerek infaz edilebilir. 

Cezasını çekmeye gelmeyen veya kaçacağından şüphe edilen hükümlülere yapılacak işlem 
MADDE 364. - Hükümlü, cezasını çekmek üzere yapılan davete rağmen gelmez ya da 

kaçacağı hakkında şüphe uyandınr veya kaçar veya saklanırsa; Cumhuriyet savcısı, hürriyeti bağ
layıcı cezanın infazını sağlamak için yakalama müzekkeresi çıkarır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İnfazla İlgili Kararlar 

Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında tereddüt 
MADDE 365. - Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında tered

düt edilir, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da son
radan yürürlüğe giren kanun hükümlünün lehinde olursa; tereddüdün giderilmesi veya yerine 
getirilecek cezanın belirlenmesi için mahkemeden karar istenir. 

361 inci madde gereğince cezasının ertelenmesi isteminin reddi hâlinde de aynı hüküm uy
gulanır. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular cezanın infazım ertelemez. Ancak, mahkeme 
olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir. 

Birden fazla hükümlerdeki cezaların toplanması 
MADDE 366. - Bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ve mahkemece 

cezaların toplanması kuralının uygulanmamış olduğu görülürse, Türk Ceza Kanununun bu hususa 
ilişkin hükümleri gereğince bir ceza belirlenmesi için mahkemeden karar istenir. 

Hastahanede geçen sürenin cezadan indirilmesi 
MADDE 367. - Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza in

faz kurumu hastahanesinden başka bir hastahaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süre, 
cezadan indirilir. 

Ancak, cezanın infazını durdurmak için hükümlü hastalığına kendisi neden olmuşsa bu hüküm
den yararlanamaz. Bu hâlde Cumhuriyet savcısı mahkemeden bir karar alır. 

İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usulü 
MADDE 368. - Cezanın infazı sırasında, 365 ilâ 367 nci maddeler gereğince mahkemeden 

alınması gereken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet sav
cısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. 

366 ncı madde gereğince cezaların toplanması kuralı uyarınca bir ceza belirlenmesi gerektiğin
de bu hususta hüküm vermek yetkisi, en ağır türden cezaya hükmetmiş olan mahkemeye, eğer 
cezalar aynı türden ise en fazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu son durumda birden çok 
mahkeme yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeye; hükümlerden biri doğrudan doğruya böl
ge adliye mahkemesi tarafından verilmiş ise bölge adliye mahkemesine, Yargıtay tarafından veril
miş ise Yargıtaya aittir. 

Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu 
kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Şartla Salıverilme Kararları 

Şartla salıverilmede usul 
MADDE 369. - 1. Bir hükümlünün şartla salıverilmesi hakkında cezaevi idaresi tarafından 

hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa 
hükümlünün bulunduğu yerde hükmü veren mahkeme derecesindeki mahkemeye verilir. Mahkeme, 
bu raporu uygun bulursa hükümlünün şartla salıverilmesine karar verir. Mahkeme raporu uygun 
bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 

2. Şartla salıverilme kararının geri alınmasına, 
a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir cürümden dolayı hürriyeti bağlayıcı cezaya 

mahkûm edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından, 
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b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde, şartla salıverilme 
kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi veya 
şartla salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından 

karar verilir. 
Şartla salıverilen hakkındaki kısıtlama kararının etkisizliği 
MADDE 370. - Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre verilmiş olan kısıtlama kararları, 

hükümlü şartla salıverildiğinde, deneme süresi içinde uygulanmaz. Şartla salıverilme kararı geri 
alındığında kısıtlama kararı kendiliğinden yürürlüğe girer. 

İKİNCİ KISIM 
Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi 

Yasaklanmış hakların geri verilmesinin koşulları 
MADDE 371. - Kamu hizmetlerinden müebbet yasaklanma, sürücü belgesinin süresiz geri 

alınması cezaları ve hükümlülükten doğan diğer müebbet ehliyetsizlikler, yasaklanmış hakların geri 
verilmesi yoluyla kaldırılabilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı ceza, hürriyeti bağlayıcı bir cezaya bağlı olduğunda, buna mahkûm olan 
ve işlemiş bulunduğu cürümlerden dolayı pişmanlık duyduğunu gösterecek surette iyi hâli görülen 
kimse, asıl cezasını çektiği veya ceza af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren üç ve zamanaşımı ile düş
tüğü tarihten itibaren beş yıl sonra yasaklanmış haklarının geri verilmesini isteyebilir. 

Bu yoksunluk ve ehliyetsizlik cezaları diğer bir cezaya ek olarak verilmemişse, yasaklanmış 
hakların geri verilmesi, ancak hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl sonra istenebilir. 

Merci 
MADDE 372. - Yasaklanmış hakların geri verilmesi dilekçesi, hükümlünün yerleşim yerindeki 

ağır ceza mahkemesine; hüküm bölge adliye mahkemesince verilmiş ise bu mahkemeye verilir. 
Dilekçeye eklenecek belgeler 
MADDE 373. - Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir: 
1. Mahkûmiyeti gösteren kararın örneği, 
2. Cezanın infaz edildiğini veya yasal nedenlerden dolayı düştüğünü ve tarihlerini ve yargılama 

giderleriyle hükmolunmuş ise kişisel hakların ödendiğini belirten belgeler, 
3. İşlemiş olduğu suçtan pişman olduğunu gösterecek biçimde iyi hâli olduğunu gösteren belgeler. 
İnceleme ve karar 
MADDE 374. - Mahkeme, bu dilekçe üzerine üyelerden birini görevlendirir. Görevlendirilen 

üye, hükümlünün mahkûmiyete esas dosyasını ve adlî sicil kayıtlarını getirtir; gerekli gördüğü 
diğer bilgileri toplar; 371 inci maddede yazılı sürelerin geçip geçmediğini hesap ettikten sonra ev
rakı Cumhuriyet savcılığına verir. 

Mahkeme, Cumhuriyet savcısının bu husustaki gerekçeli ve yazılı görüşü üzerine, duruşma 
yapmaksızın kararını verir. Bu karara karşı, duruma göre istinaf veya temyiz yoluna gidilebilir. 

Ret kararı ve istemin tekrarı 
MADDE 375. - Dilekçe reddedilirse ret kararının kesinleştiği tarihten itibaren 371 inci mad

dede yazılı süreler yeniden geçmedikçe yasaklanmış hakların geri verilmesi tekrar istenemez. 
Dilekçenin reddi bazı belgelerin noksanlığından veya uygun biçimde düzenlenmemiş bulun

malarından ileri gelmiş ise geri verme her zaman istenebilir. 
Geri verme kararının ilânı 
MADDE 376. - Yasaklanmış hakların geri verilmesine ilişkin karar kesinleştikten sonra dilek

çe sahibi isterse giderini ödemek koşuluyla Resmî Gazete ile ilân olunur. 
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SEKİZİNCİ KİTAP 
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Yargılama Giderleri 

Yargılama giderleri 
MADDE 377. - Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma 

ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her 
türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir. 

Hüküm, karar ve ceza kararnamelerinde yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir. 
Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme 

başkanı veya hâkim belirler. 
Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Kanunu hükümlerine göre; kişisel 

haklara ilişkin kararlar, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı îcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yerine 
getirilir. 

Türkçe bilmeyen ya da sağır veya dilsiz olan şüpheli veya sanık için görevlendirilen ter
cümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır. 

Sanığın yükümlülüğü 
MADDE 378. - Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama 

giderleri sanığa yüklenir. 
Hükmün geri bırakılması, cezanın veya davanın ertelenmesi hâllerinde de birinci fıkra hükmü 

uygulanır. 
Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana 

gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hak
kaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine 
yüklenmesine karar verir. 

Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle yükümlü tutulmazlar. 
Dava sırasında işlediği suçu itiraf etmiş veya ikrarda bulunmuş sanığa yargılama giderleri yük

lenmez. 
Birden çok suçta veya bir suçta birden çok sanığın bulunması hâlinde giderler 
MADDE 379. - Birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış olan kimse, bunların 

bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri 
ödemekle yükümlü değildir. 

Aynı suçtan dolayı iştirak nedeniyle mahkûm edilmiş olanlar yargılama giderlerinden mütesel-
silen sorumludurlar. Ancak, ceza infazının ve tutuklamanın neden olduğu giderlerde bu hüküm uy
gulanmaz. 

Beraat hâlinde gider 
MADDE 380. - Beraatine karar verilen kimse, sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri 

ödemeye mahkûm edilir. 
Beraat edenin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir. 
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 
MADDE 381. - Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan birinin veya ikisinin cezalarının düş

mesi, bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri karşılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz. 
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Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 

MADDE 382. - Suç uydurma veya iftira suretiyle kasten veya iyice araştırmadan gerçeğe ay
kırı ihbarda bulunup da, adliye dışında olsa bile bir soruşturmayı tahrik etmiş olan kimse, mah
kemece dinlendikten sonra bu soruşturmanın Devlet Hazinesi veya sanık tarafından karşılanması 
zorunlu giderlerini ödemeye mahkûm edilebilir. 

Soruşturma sonucunda kamu davasının açılmasına gerek görülmediğinde, bu hususta Cum
huriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından karar verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde verilen kararlara karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. 

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 

MADDE 383. - Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri almasından 
veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri öder. Kanun yollarına başvuran Cum
huriyet savcısı ise, sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükletilir. 

Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü şekilde 
giderleri bölüştürür. 

Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi is
teminden ileri gelen giderler hakkında da aynı hüküm geçerlidir. 

Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından mey
dana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir. 

İKİNCİ KISIM 

Çeşitli Hükümler 

Adlî tatil 

MADDE 384. - Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl Temmuzun yirmisinden Ey
lülün beşine kadar tatil olunur. 

Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil 
süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 

Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya 
Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar. 

Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış 
sayılır. 

Bu Kanunda geçen terim ve deyimlerin etkisi 

MADDE 385. - Bu Kanunda kullanılan terim ve deyimler, mevzuatta bunların karşılığı olarak 
kullanılmış bulunan terim ve deyimlerin yerini alır. 

Diğer kanunlarca yapılan yollamalar 

MADDE 386. - Diğer kanunlarda 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun ilk tahkikat hükümlerine yapılan yollamalar, bu Kanunun soruşturma evresine ilişkin 
hükümlerine yapılmış sayılır. Bu Kanunun 173 üncü ve izleyen maddelerindeki hükümler, soruştur
mayı yapmakla görevli kılınanlarca uygulanır. 
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Kaldırılan hükümler 
MADDE 387. - 1. 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 

2. 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat 
Verilmesi Hakkında Kanun, 

3. 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 121 ilâ 124 üncü maddeleri, 

4. 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin dör
düncü, beşinci ve altıncı fıkraları, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürürlük 
MADDE 388. - Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 389. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Abdullah Gül 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
A. Şener 

Devlet Bakanı 
M. Aydın 

Devlet Bakanı V. 
M. Aydın 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Millî Eğitim Bakanı 
E. Mumcu 

Ulaştırma Bakanı V. 
M. H. Güler 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. Coşkun 

Turizm Bakanı 
G. Akşit 

Devlet Bak.ve Başb. Yrd. 
M. A. Şahin 

Devlet Bakanı 
B. Atalay 

Adalet Bakanı 
C. Çiçek 

Dışişleri Bakanı 
Y Yakış 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Z. Ergezen 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
S. Güçlü 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. H. Güler 

Orman Bakanı 
O. Pepe 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
E. Yalçınbayır 
Devlet Bakanı 

A. Babacan 
Millî Savunma Bakanı 

V. Gönül 
Maliye Bakanı 
K. Unakıtan 

Sağlık Bakanı 
R. Akdağ 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Başesgioğlu 
Kültür Bakanı 

H. Çelik 
Çevre Bakanı 
/ Sütlüoğlu 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KİTAP 
Genel Hükümler 
BİRİNCİ KISIM 

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kapsam ve Tanımlar 

Kanunun kapsamı 
MADDE 1. - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu 

sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. 
Tanımlar 
MADDE 2. - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, 
b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi 

altında bulunan kişiyi, 
c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, 
d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil 

eden avukatı, 
d) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evreyi, 
e) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, 
f) İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma 

konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
g) Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma 

konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, 
h) Malen sorumlu: Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden son

ra, maddî ve malî sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak 
kişiyi, 

i) Suçüstü: 
1. İşlenmekte olan suçu, 
2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya 

başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu, 
3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu, 
j) Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen 

suçu, 
k) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil 

dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas ol
mayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçiril
meyen hapsi, 

İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Görev 

Görev 
MADDE 3. - (1) Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenir. 
Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık 
MADDE 4. - (1) Davaya bakan mahkeme, görevli olup olmadığına kovuşturma evresinin her 

aşamasında re'sen karar verebilir. 6 ncı madde hükmü saklıdır. 
(2) Görev konusunda mahkemeler arasında uyuşmazlık çıktığında, görevli mahkemeyi ortak 

yüksek görevli mahkeme belirler. 
Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu 
MADDE 5. - (1) İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aş

tığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 
(2) Adlî yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz 

yoluna gidilebilir. 
Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl 
MADDE 6. - (1) İddianamenin kabulünden sonra, yargılamanın alt dereceli bir mahkemeye ait 

olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilemez. 
Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
MADDE 7. - (1) Yenilenmesi mümkün olmayanlar dışında, görevli olmayan hâkim veya mah

kemece yapılan işlemler hükümsüzdür. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlantılı Davalar 

Bağlantı kavramı 
MADDE 8. - (1) Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa ol

sun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır. 
(2) Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiş

tirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır. 
Davaların birleştirilerek açılması 
MADDE 9. - (1) Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar 

hakkında birleştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir. 
Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması 
MADDE 10. - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştiril

mesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir. 
(2) Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uy

gulanır. 
(3) İşin esasına girdikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur. 
Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme 
MADDE 11. - (1) Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu 

bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere 
bu davaların birleştirilmesine karar verebilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yetki 

Yetkili mahkeme 
MADDE 12. - (1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir. 
(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zin

cirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir. 
(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mah

kemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi 
dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yer
leşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun iş
lendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. 

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve 
işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mah
kemesi de yetkilidir. 

Özel yetki 
MADDE 13. - (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, 

yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 
(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye'de yerleşim yeri yoksa Türkiye'de en son adresinin bulunduğu 

yer mahkemesi yetkilidir. 
(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mah

kemesi yetkilidir. 
Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki 
MADDE 14. - (1) Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye'de soruşturulması 

ve kovuşturulması gereken suçlarda yetki, 13 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenir. 
(2) Bununla birlikte Cumhuriyet savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine Yargıtay, 

suçun işlendiği yere daha yakın olan yer mahkemesine yetki verebilir. 
(3) 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. 

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

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla işlenen suçlarda yetki 
MADDE 15. - (1) Suç, Türk bayrağını taşıma yetkisine sahip olan bir gemide veya böyle bir 

taşıt Türkiye dışında iken işlenmişse, geminin ilk uğradığı Türk limanında veya bağlama limanın
da bulunan mahkeme yetkilidir. 

(2) Türk bayrağını taşıma hakkına sahip olan hava taşıtları ile demiryolu taşıtları hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 

(3) Ülke içerisinde deniz, hava veya demiryolu taşıtlarında ya da bu taşıtlarla işlenen suçlarda, 
bunların ilk ulaştığı yer mahkemesi de yetkilidir. 

(4) Çevreyi kirletme suçu, yabancı bayrağı taşıyan bir gemi tarafından Türk kara sulan dışın
da işlendiği takdirde, suçun işlendiği yere en yakın veya geminin Türkiye'de ilk uğradığı limanın 
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 
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Bağlantılı suçlarda yetki 
MADDE 16. - (1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde 

bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek 
görülebilir. 

(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cum
huriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma 
üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir. 

(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme 
birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir. 

(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur. 
Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık 
MADDE 17. - (1) Birkaç hâkim veya mahkeme arasında olumlu veya olumsuz yetki uyuşmaz

lığı çıkarsa, ortak yüksek görevli mahkeme, yetkili hâkim veya mahkemeyi belirler. 
Yetkisizlik iddiası 
MADDE 18.- (1) Sanık, yetkisizlik iddiasını, ilk derece mahkemelerinde duruşmada sorgusun

dan, bölge adliye mahkemelerinde incelemenin başlamasından ve duruşmalı işlerde inceleme 
raporunun okunmasından önce bildirir. 

(2) Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusundan önce, 
bölge adliye mahkemelerinde duruşmasız işlerde incelemenin hemen başlangıcında, duruşmalı iş
lerde inceleme raporu okunmadan önce verilir. Bu aşamalardan sonra yetkisizlik iddiasında 
bulunulamayacağı gibi mahkemeler de bu hususta re'sen karar veremez. 

(3) Yetkisizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 
Davanın nakli 
MADDE 19. - (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine 

getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı 
derecede bir mahkemeye nakline karar verir. 

(2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu 
güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister. 

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri 
MADDE 20. - (1) Yetkili olmayan hâkim veya mahkemece yapılan işlemler, sadece yetkisiz

lik nedeniyle hükümsüz sayılmaz. 
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler 
MADDE 21. - (1) Bir hâkim veya mahkeme, yetkili olmasa bile, gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde, yargı çevresi içerisinde gerekli işlemleri yapar. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi 
Hâkimin davaya bakamayacağı hâller 
MADDE 22. - (1) Hâkim; 
a) Suçtan kendisi zarar görmüşse, 
b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyım

lık ilişkisi bulunmuşsa, 
c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri 
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d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa, 
e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa, 
f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil 

kayın hısımlığı varsa, 
g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafıliği veya 

mağdur vekilliği yapmışsa, 
h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse, 
Hâkimlik görevini yapamaz. 
Yargılamaya katılamayacak hâkim 
MADDE 23. - (1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme 

ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz. 
(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev 

yapamaz. 
(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev 

alamaz. 
Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler 
MADDE 24. - (1) Hâkimin davaya bakamayacağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, tarafsız

lığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir. 
(2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, hâkimin red

di isteminde bulunabilirler. 
(3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri 

kendisine bildirilir. 
Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin reddi isteminin süresi 
MADDE 25. - (1) Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk 

derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayıncaya; duruşmalı işlerde bölge adliye mah
kemelerinde inceleme raporu ve Yargıtayda görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazıl
mış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. Diğer hâllerde, inceleme başlayıncaya kadar 
hâkimin reddi istenebilir. 

(2) Sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen sebeplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da 
hâkimin reddi istenebilir. Ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde 
yapılması şarttır. 

Ret isteminin usulü 
MADDE 26. - (1) Hâkimin reddi, mensup olduğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu 

hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır. 
(2) Ret isteminde bulunan, öğrendiği ret sebeplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi 

içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yükümlüdür. 
(3) Reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkındaki görüşlerini yazılı olarak bildirir. 
Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme 
MADDE 27. - (1) Hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. Ancak, 

reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. Bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta 
karar verilmesi; 

a) Reddi istenen hâkim asliye ceza mahkemesine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi 
içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine, 
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b) Reddi istenen hâkim ağır ceza mahkemesine mensup ise o yerde ağır ceza mahkemesinin 
birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı 
daire için (1) numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde ise, 
en yakın ağır ceza mahkemesine, 

Aittir. 
(2) Ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mah

kemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir. 
(3) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen 

başkan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenerek karara bağlanır. 
(4) Ret isteminin kabulü halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. 
Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak kanun yolları 
MADDE 28. - (1) Ret isteminin kabulüne ilişkin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin 

kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz üzerine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir. 
Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler 
MADDE 29. - (1) Reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız gecik

mesinde sakınca olan işlemleri yapar. 
(2) Ancak, hâkimin oturum sırasında reddedilmesi hâlinde, bu konuda bir karar verilebilmesi 

için oturuma ara vermek gerekse bile ara vermeksizin devam olunur. Şu kadar ki, 216 ncı madde 
uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda bir karar veril
meden reddedilen hâkim tarafından veya onun katılımıyla bir sonraki oturuma başlanamaz. 

(3) Ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle 
yapılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır. 

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii 
MADDE 30. - (1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir 

başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir. 
(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çekin

menin uygun olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya bakmak
la bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir. 

(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 29 uncu madde hükmü uy
gulanır. 

Ret isteminin geri çevrilmesi 
MADDE 31. - (1) Mahkeme, kovuşturma evresinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini 

aşağıdaki durumlarda geri çevirir: 
a) Ret istemi süresinde yapılmamışsa. 
b) Ret sebebi ve delili gösterilmemişse. 
c) Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa. 
(2) Bu hâllerde ret istemi, toplu mahkemelerde reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, 

tek hakimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir. 
(3) Bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. 
Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi 
MADDE 32. - (1) Bu Bölümde yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
(2) Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini gerektiren sebepleri bildirerek görevden 

çekinmesi hâlinde gereken karar, yanında çalıştığı mahkeme başkanı veya hâkim tarafından verilir. 
(3) Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddi istemi hakkında veya çekinmelerine karar 

verecek merci, hâkime göre belirlenir. 
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İKİNCİ KISIM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kararlar, Açıklanması ve Tebliği 

Kararların verilmesi usulü 
MADDE 33. - (1) Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan 

müdafi, vekil ve diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının 
yazılı veya sözlü görüşü alındıktan sonra verilir. 

Kararların gerekçeli olması 
MADDE 34. - (1) Hâkim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak 

yazılır. Gerekçenin yazımında 230 uncu madde göz önünde bulundurulur. Kararların örneklerinde 
karşı oylar da gösterilir. 

(2) Kararlarda, başvurulabilecek kanun yolu, süresi, mercii ve şekilleri belirtilir. 
Kararların açıklanması ve tebliği 
MADDE 35. - (1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın 

bir örneği de verilir. 
(2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim veya 

mahkeme kararları, hukuken geçerli mazerete dayanarak hazır bulanamayan ilgilisine tebliğ olunur. 
(3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup 

anlatılır. 
Tebligat ve yazışma usulü 
MADDE 36. - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, her türlü tebligatı, tüm gerçek veya özel 

hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar. 
(2) İnfaz edilecek kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 
Tebligat usulleri 
MADDE 37. - (1) Tebligat, bu Kanunda belirtilen özel hükümler saklı kalmak koşuluyla, ilgili 

kanunda belirtilen hükümlere göre yapılır. 
(2) Uluslararası andlaşmalar, 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. 

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat 
MADDE 38. - (1) Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat, tebliği gereken evrakın aslının 

verilmesi suretiyle olur. Tebliğ ile bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsav
cılığı tarafından evrakın aslına yazılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Süreler ve Eski Hâle Getirme 

Sürelerin hesaplanması 
MADDE 39. - (1) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının ertesi günü işlemeye başlar. 
(2) Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla kar

şılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer. 
(3) Süre, ay olarak belirlenmiş ise, tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı 

olan günün mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yok
sa; süre, ayın son günü mesai saati bitiminde sona erer. 

(4) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü biter. 
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Eski hâle getirme 
MADDE 40. - (1) Kusuru olmaksızın bir süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme istemin

de bulunabilir. 
(2) Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişi kusursuz sayılır. 
Eski hâle getirme dilekçesi 
MADDE 41. - (1) Eski hâle getirme dilekçesi, engelin kalkmasından itibaren yedi gün içinde, 

süreye uyulduğunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye verilir. 
(2) Dilekçe sahibi, sürenin geçmesinde kusuru olmadığına ilişkin olguları, varsa belgelerini de 

ekleyerek açıklar. Dilekçe verildiği anda usule ilişkin yapılamayan işlemler de yerine getirilir. 
Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar 
MADDE 42. - (1) Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiy

se, eski hâle getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir. 
(2) Eski hâle getirme isteminin kabulüne ilişkin karar kesindir; reddine ilişkin karara karşı 

itiraz yoluna gidilebilir. 
(3) Eski hâle getirme dilekçesi, kararın yerine getirilmesini durdurmaz; ancak, mahkeme yerine 

getirmeyi erteleyebilir. 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Tanıklık 
Tanıkların çağrılması 
MADDE 43. - (1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bil

dirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getiril
menin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır. 

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de 
yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz. 

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların 
belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir. 

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

(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde 
tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir. 

Çağrıya uymayan tanıklar 
MADDE 44. - (1) Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanık

lar zorla getirilir ve gelmemelerinin sebep olduğu giderler takdir edilerek, kamu alacaklarının tah
sili usulüne göre ödettirilir. Zorla getirilen tanık evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri 
sonradan bildirirse aleyhine hükmedilen giderler kaldırılır. 

(2) Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki zorla getirme kararı askeri makamlar aracılığıy
la infaz olunur. 

Tanıklıktan çekinme 
MADDE 45. - (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilir: 
a) Şüpheli veya sanığın nişanlısı. 
b) Evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşi. 
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c) Şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyu. 
d) Şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımları. 
e) Şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanlar. 
(2) Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle tanıklıktan çekinmenin önemini 

anlayabilecek durumda olmayanlar, kanunî temsilcilerinin nzalarıyla tanık olarak dinlenebilirler. 
Kanunî temsilci şüpheli veya sanık ise, bu kişilerin çekinmeleri konusunda karar veremez. 

(3) Tanıklıktan çekinebilecek olan kimselere, dinlenmeden önce tanıklıktan çekinebilecekleri 
bildirilir. Bu kimseler, dinlenirken de her zaman tanıklıktan çekinebilirler. 

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 
MADDE 46. - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile 

çekinme konu ve koşulları şunlardır: 
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri 

yargı görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler, 
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek 

veya sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğren
dikleri bilgiler, 

c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdik
leri kişiler hakkında öğrendikleri bilgiler. 

(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı 
halinde, tanıklıktan çekinemez. 

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık 
MADDE 47. - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli 

tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar 
verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sır
rı sayılır. 

(2) 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. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak 
uygulanır. 

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildiril
mesi hususunu kendisi takdir eder. 

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme 
MADDE 48. - (1) Tanık, kendisini veya 45 inci maddenin birinci fıkrasında gösterilen kişileri 

ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir. Tanığa 
cevap vermekten çekinebilcceği önceden bildirilir. 

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi 
MADDE 49. - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından gerekli 

görüldüğünde 45, 46 ve 48 inci maddelerde gösterilen hâllerde tanık, tanıklıktan çekinmesinin 
dayanağını oluşturan olguları bildirir ve bu hususta gerektiğinde kendisine yemin verdirilir. 

Yemin verilmeyen tanıklar 
MADDE 50. - (1) Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir: 
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a) Dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlar. 
b) Ayırt etme gücüne sahip olmamaları nedeniyle yeminin niteliği ve önemini kavrayamayanlar. 
c) 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. 

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi 
MADDE 51. - (1) 45 inci madde gereğince tanıklıktan çekinebileceklere yemin verip ver

memek hâkim veya mahkemenin takdirine bağlıdır. Ancak, tanık yemin etmekten çekinebilir. Bu 
hususun kendisine bildirilmesi gereklidir. 

Tanıkların dinlenmesi 
MADDE 52. - (1) Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir. 
(2) Tanıklar, kovuşturma evresine kadar ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya kimliğin 

belirlenmesine ilişkin hâllerde birbirleri ile ve şüpheli ile yüzleştirilebilirler. 
(3) Tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya sesler kayda alınabilir. Ancak; 
a) Mağdur çocukların, 
b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya çıkarılması 

açısından zorunlu olan kişilerin, 
Tanıklığında bu kayıt zorunludur. 
(4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece 

ceza muhakemesinde kullanılır. 
Tanığa görevinin önemini anlatma 
MADDE 53.-(1) Tanığa; 
a) Dinlenmeden önce, gerçeği söylemesinin önemi, 
b) Gerçeği söylememesi halinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı, 
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği, 
d) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk 

edemeyeceği, 
Anlatılır. 
Tanıklara yemin verilmesi 
MADDE 54. - (1) Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler. Gerektiğinde veya bir kim

senin tanık sıfatıyla dinlenilmesinin uygun olup olmadığında tereddüt varsa yemin tanıklığından 
sonraya bırakılabilir. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcıları da tanıklara yemin verirler. 
Yeminin biçimi 
MADDE 55. - (1) Tanığa verilecek yemin, tanıklıktan önce "Bildiğimi dosdoğru söy

leyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim." ve 54 üncü maddeye göre tanıklıktan 
sonra verilmesi hâlinde "Bildiğimi dosdoğru söylediğime namusum ve vicdanım üzerine yemin 
ederim." biçiminde olur. 

(2) Yemin edilirken herkes ayağa kalkar. 
Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini 
MADDE 56. - (1) Tanık, yüksek sesle tekrar ederek veya okuyarak yemin eder. 
(2) 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. 
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Tanığın tekrar dinlenmesi 
MADDE 57. - (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tek

rar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinılebilir. 
Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması 
MADDE 58. - (1) 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 mağ
dur ile ilişkilerine dair sorular yöneltilir. 

(2) Tanık 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 açık
lamakla yükümlüdür. Kimliğinin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet savcısı, 
hâkim veya mahkeme tarafından muhafaza edilir. 

(3) Hazır bulunanların huzurunda dinlenmesi, tanık için ağır bir tehlike teşkil edecek ve bu teh
like başka türlü önlenemeyecekse ya da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından tehlike oluş
turacaksa; hâkim, hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan da tanığı dinleyebilir. Tanığın 
dinlenmesi sırasında ses ve görüntülü aktarma yapılır. Soru sorma hakkı saklıdır. 

(4) Tanıklık görevinin yapılmasından sonra, kişinin kimliğinin saklı tutulması veya güven
liğinin sağlanması hususunda alınacak önlemler, ilgili kanunda düzenlenir. 

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

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular 
MADDE 59. - (1) Tanık, dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak 

mahkeme başkanı veya hâkim tarafından, kendisine bilgi verilir; hazır olan sanık, tanığa gösterilir. 
Sanık hazır değilse kimliği açıklanır. Tanıktan, tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söy
lemesi istenir ve tanıklık ederken sözü kesilmez. 

(2) Tanıklık edilen konuları aydınlatmak, tamamlamak ve bilgilerinin dayandığı durumları 
gereğince değerlendirebilmek için tanığa ayrıca soru yöneltilebilir. 

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme 
MADDE 60. - (1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkın

da, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi 
için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi 
verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhal serbest bırakılır. 

(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh 
ceza hâkimi yetkilidir. 

(3) 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. 

(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir. 
Tanığa verilecek tazminat ve giderler 
MADDE 61. - (1) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan 

tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir taz
minat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağ
rıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır. 
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(2) Birinci fıkra hükmüne istinaden ödenmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi, resim 
ve harç alınmaksızın, ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Bilirkişi İncelemesi 

Bilirkişilere uygulanacak hükümler 
MADDE 62. - (1) Tanıklara ilişkin hükümlerden aşağıdaki maddelere aykırı olmayanlar bilir

kişiler hakkında da uygulanır. 
Bilirkişinin atanması 
MADDE 63. - (1) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde bilirkişinin 

oy ve görüşünün alınmasına re'sen, Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya 
sanığın, müdafıinin veya kanuni temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Ancak hâkimlik mes
leğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişi dinlenemez. 

(2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim 
veya mahkemeye aittir. Birden çok bilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı 
biçimde karar verilir. 

(3) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu maddede gösterilen yetkileri kullanabilir. 
Bilirkişi olarak atanabilecekler 
MADDE 64. - (1) Bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen 

bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Cumhuriyet savcıları ve hâkimler, 
yalnız bulundukları il bakımından yapılmış listelerden değil, diğer illerde oluşturulmuş listelerden 
de bilirkişi seçebilirler. Bu listelerin düzenlenmesine veya listelerde yer verilenlerin çıkarılmalarına 
ilişkin esas ve usuller, yönetmelikte gösterilir. 

(2) Atama kararında, gerekçesi de gösterilmek suretiyle, birinci fıkrada belirtilen listelere gir
meyenler arasından da bilirkişi seçilebilir. 

(3) Kanunların belirli konularda görevlendirdiği resmî bilirkişiler öncelikle atanırlar. Ancak 
kamu görevlileri, bağlı bulundukları kurumla ilgili davalarda bilirkişi olarak atanamazlar. 

(4) Bilirkişi olarak atanan bir tüzel kişi ise, kendisi adına incelemeyi yapacak gerçek kişi veya 
kişilerin isimlerini, bilirkişi atayacak yargı merciinin onayına sunar. 

(5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, il adlî yargı adalet komisyonu 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 görevlen
dirildikleri her işte yeniden yemin verilmez. 

(6) Listelerde yer almamış bilirkişiler, görevlendirildiklerinde kendilerini atamış olan merci 
huzurunda yukarıdaki fıkrada öngörülen biçimde yemin ederler. Yeminin yapıldığına ilişkin tutanak 
hâkim veya Cumhuriyet savcısı, zabıt kâtibi ve bilirkişi tarafından imzalanır. 

(7) Engel bulunan hâllerde yemin yazılı olarak verilebilir ve metni dosyaya konulur. Ancak bu 
hâle ilişkin gerekçenin kararda gösterilmesi zorunludur. 

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü 
MADDE 65. - (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle 

yükümlüdürler: 
a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer al

mış bulunanlar. 
b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler. 
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c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar. 
Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi 
MADDE 66. - (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzman

lığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre 
belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilir
kişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir. 

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen değiştirilebilir. Bu durumda bilir
kişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim 
edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir. Bu bilirkişi, 64 üncü maddede öngörülen listeler
den çıkarılabileceği gibi; gecikme dolayısıyla uğranılmış zararları ödemesine de karar verilebilir. 

(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde 
bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını 
isteyebilir. 

(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki 
kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından 
aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli ve konusun
da 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. 

(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler 
verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmaların yapılması 
hususlarında karar verilmesini isteyebilir. 

(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim 
veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veya Cum
huriyet savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile görevlendirilen 
hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve 
müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir. 

(7) 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. 

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası 
MADDE 67. - (1) İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları 

açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili 
mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu 
husus bir tutanağa bağlanır. 

(2) Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuç
lar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar. 

(3) Bilirkişi raporunda, hâkim tarafından yapılması gereken hukuki değerlendirmelerde 
bulunulamaz. 

(4) Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, 
katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafıine veya kanuni temsilciye doğrudan verilebileceği 
gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir. 

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların 
bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



— 2 8 3 -

vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafıine veya kanuni temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istem
leri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir. 

(6) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, yar
gılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere 
ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca 
süre istenemez. 

Duruşmada bilirkişinin açıklaması 
MADDE 68. - (1) Mahkeme, her zaman bilirkişinin duruşmada dinlenmesine karar 

verebileceği gibi, ilgililerden birinin istemesi halinde de açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya 
çağırabilir. 

(2) Yaptıkları açıklamalardan sonra mahkeme başkanı veya hâkim, çekilmelerine izin ver
medikçe, bilirkişiler duruşma salonunda kalırlar; ancak salona teker teker alınıp birbirinden ayrı 
olarak dinlenmeleri zorunlu değildir. 

(3) Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiin veya kanuni 
temsilcinin istemi üzerine bilimsel mütalaa hazırlayan uzmanın duruşmada dinlenmesi hususunda 
da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Bilirkişinin reddi 
MADDE 69. - (1) Hâkimin reddini gerektiren sebepler, bilirkişi hakkında da geçerlidir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, ret 

hakkını kullanabilirler. Hâkim veya mahkeme tarafından atanan bilirkişinin adı ve soyadı, engel 
sebepler olmadıkça ret hakkına sahip olanlara bildirilir. 

(3) Ret istemini davayı görmekte olan hâkim veya mahkeme inceler. Soruşturma evresinde, 
Cumhuriyet savcısınca kabul edilmeyen ret istemi sulh ceza hâkimince incelenir. Reddi isteyen kişi, 
bunun nedenini, dayandığı olguları göstererek açıklamakla yükümlüdür. 

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler 
MADDE 70. - (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçer

lidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir. 
Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem 
MADDE 71. - (1) Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş 

bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 
Bilirkişi gider ve ücreti 
MADDE 72.- (1) Bilirkişiye, inceleme ve seyahat gideri ile çalışmasıyla orantılı bir ücret ödenir. 
Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler 
MADDE 73. - (1) Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler 

üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, elkonulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını 
tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir. 

(2) Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türk makamlarının görüş
lerinin alınmasına karar verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi 

Gözlem altına alınma 
MADDE 74. - (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl 

hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin dav-
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ranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının 
ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık kurumunda gözlem altına alınmasına, soruştur
ma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) Şüpheli veya sanığın müdafii yoksa hâkim veya mahkemenin istemi üzerine, baro tarafın
dan bir müdafi görevlendirilir. 

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

(4) Gözlem altına alınma kararma karşı itiraz yoluna gidilebilir; itiraz, kararın yerine getiril
mesini durdurur. 

(5) Bu madde hükmü, 223 üncü maddenin sekizinci fıkrası gereğince yargılamanın durması 
kararı verilmesi gereken hâllerde de uygulanır. 

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması 
MADDE 75. - (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî 

muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı 
veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Bu 
müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi 
tarafından yapılabilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler 
alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat 
içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde 
kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. 

(2) Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, 
kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. 

(3) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde beden 
muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz. 

(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 
Diğer kişilerin beden muayenesi 
MADDE 76. - (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun bedeni üzerinde tıbbi 

muayene yapılabilmesine veya kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnekler alınabilmesine; 
sağlığını tehlikeye düşürmemek koşuluyla, Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim 
veya mahkeme tarafından karar verilebilir. 

(2) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde, bu araştırmanın yapılabil
mesi için, birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gereklidir. 

(3) Tanıklıktan çekinme sebepleri ile muayeneden veya bedenden örnek alınmasından 
kaçınılabilir. Çocuklar ve akıl hastalarının çekinmesi konusunda kanuni temsilcileri karar verirler. 
Kanuni temsilci de şüpheli veya sanık ise bu konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâl
de elde edilen deliller davanın ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanuni temsilcinin iz
ni olmadıkça kullanılamaz. 

(4) Bu madde gereğince alınacak hâkim veya mahkeme kararlarına itiraz edilebilir. 
Kadının muayenesi 
MADDE 77. - (1) Kadının muayenesi, istemi halinde bir kadın hekim tarafından yapılır. Buna 

olanak bulunmadığında, muayene edilecek kadının bir yakını veya başka bir kadın muayene sırasın
da hazır bulundurulur. 
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Moleküler genetik incelemeler 
MADDE 78. - (1) 75 ve 76 ncı maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, 

soybağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tes
piti için zorunlu olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde 
bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan 
beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır. 

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması 
MADDE 79. - (1) 78 inci madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece 

hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. 
(2) Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruştur

ma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya 
kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine men
sup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakımından 
uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin 
bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, 
adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir. 

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği 
MADDE 80. - (1) 75, 76 ve 78 inci maddeler hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde 

yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya 
içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez. Bu bilgiler, 
kovuşturmaya yer olmadığı, beraat kararı verilmesi veya verilen hükmün kesinleşmesi halinde 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

Fizik kimliğin tespiti 
MADDE 81. - (1) Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı 

şüpheli veya sanığın, kimliğinin teşhisi için gerekli olması halinde, Cumhuriyet savcısı veya hâkim 
kararıyla, fotoğrafı, beden ölçüleri, parmak ve ayak izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaş
tıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine 
ilişkin dosyaya konulur. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilmesi hâllerinde söz konusu kayıtlar 
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhal yok edilir ve bu husus tutanağa geçirilir. 

Yönetmelik 
MADDE 82. - (1) 75 ilâ 81 inci maddelerde öngörülen işlemlerin yapılması ile ilgili usuller 

yönetmelikte gösterilir. 
Keşif 
MADDE 83. - (1) Keşif, hâkim veya mahkeme veya naip hâkim ya da istinabe olunan hâkim 

veya mahkeme ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır. 
(2) Keşif tutanağına, var olan durum ile olayın özel niteliğine göre varlığı umulup da elde 

edilemeyen delillerin yokluğu da yazılır. 
Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler 
MADDE 84. - (1) Keşif yapılması sırasında şüpheli, sanık, mağdur ve bunların müdafii ve 

vekili hazır bulunabilirler. 
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(2) Tanık veya bilirkişinin duruşma sırasında hazır bulunamayacağı veya oturduğu yerin uzak
lığı nedeniyle bulunmasının güç olduğu anlaşılırsa, bu tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

(3) Mağdur, şüpheli veya sanığın huzuru, tanıklardan birinin gerçeğe uygun tanıklık etmesine 
engel olabilecekse, o işte şüpheli veya sanığın bulunmamasına karar verilebilir. 

(4) Bu işlerde hazır bulunmaya hakkı olanlar, işin geri bırakılmasına neden olmamak koşuluy
la, işlerin yapılması gününden önce haberdar edilirler. 

(5) Şüpheli veya sanık tutuklu ise, hâkim veya mahkeme tarafından ancak zorunlu sayılan hâl
lerde keşifte hazır bulundurulmasına karar verilebilir. 

Yer gösterme 
MADDE 85. - (1) Yer gösterme işlemi hakkında 83 ve 84 üncü madde hükümleri uygulanır. 
Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene 
MADDE 86. - (1) Engelleyici sebepler olmadıkça ölü muayenesinden veya otopsiden önce 

ölünün kimliği her suretle ve özellikle kendisini tanıyanlara gösterilerek belirlenir ve elde edilmiş 
bir şüpheli veya sanık varsa, teşhis edilmek üzere ölü ona da gösterilebilir. 

(2) Ölünün adlî muayenesinde tıbbî belirtiler, ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için 
tüm bulgular saptanır. 

(3) Bu muayene, Cumhuriyet savcısının huzurunda ve bir hekim görevlendirilerek yapılır. 
Otopsi 
MADDE 87. - (1) Otopsi, Cumhuriyet savcısının huzurunda biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı 

veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır. Müdafi veya 
vekil tarafından getirilen hekim de otopside hazır bulunabilir. Zorunluluk bulunduğunda otopsi iş
lemi bir hekim tarafından da yapılabilir; bu durum otopsi raporunda açıkça belirtilir. 

(2) Otopsi, cesedin durumu olanak verdiği takdirde, mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını 
gerektirir. 

(3) Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibe, otopsi yapma görevi 
verilemez. Ancak, bu tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi ver
mesi istenebilir. 

(4) Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için mezardan çıkarılabilir. 
Bu husustaki karar, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme 
tarafından verilir. Mezardan çıkarma kararı, araştırmanın amacını tehlikeye düşürmeyecekse ve 
ulaşılması da zor değilse ölünün bir yakınına derhâl bildirilir. 

(5) Yukarıdaki fıkralarda sözü edilen işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır. 
Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi 
MADDE 88. - (1) Yeni doğanın cesedi üzerinde adlî muayene veya otopside, doğum sırasında 

veya doğumdan sonra yaşam bulgularının varlığı ve olağan süresinde doğup doğmadığı ve biyolojik 
olarak yaşamını rahim dışında sürdürebilecek kadar olgunlaşmış olup olmadığı veya yaşama 
yeteneği bulunup bulunmadığı saptanır. 

Zehirlenme şüphesi üzerine yapdacak işlem 
MADDE 89. - (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken, görünen şek

li ile organın tahribatı, tanımlanır. Ölüde veya başka yerlerde bulunmuş şüpheli maddeler, görevlen
dirilen uzman tarafından incelenerek tahlil edilir. 

(2) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme, bu incelemenin, hekimin katılmasıyla veya onun 
yönetiminde yapılmasına karar verebilir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Koruma Tedbirleri 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Yakalama ve Gözaltı 
Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler 
MADDE 90. - (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama 

yapılabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması. 
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kim

liğini belirleme olanağının bulunmaması. 
(2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve 

gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma 
olanağı bulunmadığı takdirde, yakalama yetkisine sahiptirler. 

(3) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olmakla birlikte, çocuklara, beden veya akıl 
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen 
suçüstü hallerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir. 

(4) Kolluk, yakalanan kişiye kanunî haklarını derhal bildirir. 
(5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikinci fıkra uyarınca görevlilerce 

yakalanan kişi, düzenlenecek soruşturma belgesiyle birlikte hemen Cumhuriyet savcılığına gön
derilir. 

(6) Yakalama emrine konu işlemin yerine getirilmesi nedeniyle yakalama emrinin çıkarılma 
amacının ortadan kalkması durumunda mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından 
yakalama emrinin derhal iadesi istenir. 

Gözaltı 
MADDE 91. - (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet savcılığınca bırakıl-

mazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, 
yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez. 

(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu iş
lediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır. 

(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çok
luğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç 
gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına 
alınana derhâl tebliğ edilir. 

(4) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet 
savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya 
ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine baş
vurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dol
madan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın 
yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile 
Cumhuriyet savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. 

(5) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi 
hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet 
savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. 
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(6) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne 
çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur. 

Gözaltı işlemlerinin denetimi 
MADDE 92. - (1) Cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet savcıları, adlî 

görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethaneleri, varsa ifade 
alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma neden ve sürelerini, gözaltına alınma ile il
gili tüm kayıt ve işlemleri denetler; sonucunu Nezarethaneye Alınanlar Defterine kaydederler. 

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli 
MADDE 93. - (1) Yakalanan veya tutuklanarak bir yerden diğer bir yere nakledilen kişilere, 

kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz 
ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı hâllerinde kelepçe takılabilir. 

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi 
MADDE 94. - (1) Yakalanan kişi, hakkında kamu davası açılmış ise hemen yetkili mah

kemeye; kamu davası açılmamış ise, en yakın sulh ceza hâkimliğine götürülür. 
(2) Hâkim veya mahkeme, aynı gün yakalananın serbest bırakılmasına veya adlî kontrol altına 

alınmasına veya tutuklanmasına karar verir. 
Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 95. - (l) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veya gözaltı süresi 

uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin 
haber verilir. 

(2) Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, 
durumu, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi 
MADDE 96. - (1) Soruşturma ve kovuşturması şikâyete bağlı olan suç hakkında 90 inci mad

denin üçüncü fıkrasına göre şikâyetten önce şüpheli yakalanmış olursa şikâyete yetkili olan kimseye 
ve bunlar birden fazla ise hiç olmazsa birine yakalama bildirilir. 

Yakalama tutanağı 
MADDE 97. - (1) Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın, hangi suç 

nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı kimlerin yaptığı, han
gi kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak anlatıldığı açıkça yazılır. 

Yakalama emri ve nedenleri 
MADDE 98. - (1) Soruşturma evresinde şüpheli kaçak ise, Cumhuriyet savcısının istemi 

üzerine sulh ceza hâkimi tarafından yakalama emri düzenlenebilir. 
(2) Yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutukevi veya 

ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında Cumhuriyet savcıları ve kolluk kuv
vetleri de yakalama emri düzenleyebilirler. 

(3) Kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri re'sen veya Cumhuriyet sav
cısının istemi üzerine hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenir. 

(4) Yakalama emrinde, kişinin açık eşkâli, bilindiğinde kimliği ve yüklenen suç ile yakalan
dığında nereye gönderileceği gösterilir. 

Yönetmelik 
MADDE 99. - (1) Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî koşul

ları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, 
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gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve 
bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin 
verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak 
kurallar, yönetmelikte gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Tutuklama 

Tutuklama nedenleri 
MADDE 100. - (1) Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve bir tutuklama 

nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama karan verilebilir. İşin önemi, 
verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama karan 
verilemez. 

(2) Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir: 
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular 

varsa. 
b) Şüpheli veya sanığın davranışlan; 
1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, 
2. Tanık, mağdur veya başkalan üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, 
Hususlannda kuvvetli şüphe oluşturuyorsa. 
(3) Aşağıdaki suçlann işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuk

lama nedeni var sayılabilir: 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Soykınm ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95) 
4. Cinsel saldın (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istisman (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
8. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308), 
9. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 

314,315), 
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçlan. 
c) 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördün

cü fıkralarında tanımlanan zimmet suçu. 
d) 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis 

cezasını gerektiren suçlar. 
e) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kanununun 68 ve 74 

üncü maddelerinde tanımlanan suçlar. 
f) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört ve beşinci fık-

ralannda tanımlanan kasten orman yakma suçlan. 
(4) Sadece adlî para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sının iki yıldan fazla olmayan 

suçlarda tutuklama karan verilemez. 
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Tutuklama kararı 
MADDE 101. - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının is

temi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cum
huriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerek
çe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer 
verilir. 

(2) Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine iliş
kin kararlarda hukukî ve fiilî nedenler ile gerekçeleri gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa 
sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda 
belirtilir. 

(3) Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından 
görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır. 

(4) Tutuklama karan verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. 
(5) Bu madde ile 100 üncü madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
Tutuklulukta geçecek süre 
MADDE 102. - (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en 

çok altı aydır. Ancak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzatılabilir. 
(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, 

zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek, uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. 
(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile 

rnüdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir. 
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
MADDE 103. - (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakıl

masını sulh ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de 
aynı istemde bulunabilirler. Bu hâlde sulh ceza hâkimi, Cumhuriyet savcısı ile şüpheli ve müdafıini 
dinledikten sonra üç gün içinde karar verir. 

(2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz ol
duğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verildiğinde şüpheli serbest kalır. 

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri 
MADDE 104. - (1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık 

salıverilmesini isteyebilir. 
(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine hâkim veya mah

kemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 
(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki 

karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dos
ya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir. 

Usul 
MADDE 105. - (1) Adlî kontrolün tümüyle veya kısmen kaldırılması veya salıverilme istem

leri hakkında merciince, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafii dinlendikten sonra karar 
verilir. Adli kontrol altındaki şüpheli, sanık ve müdafii iadeli taahhütlü bir mektupla veya varsa 
telefonla duruşmadan en az kırksekiz saat önce çağrılırlar. Karar, adı geçenler dinlendikten sonra, 
en çok üç gün içinde verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



— 2 9 1 -

Salıverilenin yükümlülükleri 
MADDE 106. - (1) Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili yargı merciine veya 

tutukevinin müdürüne adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yükümlüdür. 
(2) 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; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, önceden 
bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını belirten ve yeni adresleri 
içeren tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı veya örneği yargı merciine 
gönderilir. 

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi 
MADDE 107. - (1) Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuk

lunun bir yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir. 
(2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir 

yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. 
(3) Şüpheli veya sanık yabancı olduğunda tutuklanma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması 

halinde, vatandaşı olduğu devletin konsolosluğuna bildirilir. 
Tutukluluğun incelenmesi 
MADDE 108. - (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en 

geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususun
da, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri 
göz önünde bulundurularak karar verilir. 

(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli 
tarafından da istenebilir. 

(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip 
gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fık
rada öngörülen süre içinde de re'sen karar verir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Adlî Kontrol 

Adlî kontrol 
MADDE 109. - (1) 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, üst 

sınırı üç yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, şüp
helinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. 

(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uy
gulanabilir. 

(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutul
masını içerir: 

a) Yurt dışına çıkamamak. 
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak. 
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına iliş

kin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak. 
d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz 

karşılığında sürücü belgesini teslim etmek. 
e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıy

la, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek. 
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f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden 
çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güven
ce miktarını yatırmak. 

g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz kar
şılığında adlî emanete teslim etmek. 

h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek 
parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak. 

i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edil
diği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek. 

(4) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yükümlülüğün uygulamasında şüp
helinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir. 

(5) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsi hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup 
edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen hallerde uygulanmaz. 

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler 
MADDE 110. - (1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile 

soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. 
(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya bir

den çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle 
veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak 
muaf tutabilir. 

(3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer 
yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır. 

Adlî kontrol kararının kaldırılması 
MADDE 111. - (1) Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü al

dıktan sonra hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar 
verebilir. 

(2) Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir. 
Tedbirlere uymama 
MADDE 112. - (1) Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık 

hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen 
tutuklama kararı verebilir. 

Güvence 
MADDE 113. - (1) Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı husus

ların yerine getirilmesini sağlar: 
a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği 

diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması. 
b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması: 
1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getirme; 

şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçlan. 
2. Kamusal giderler. 
3. Para cezalan. 
(2) Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, güvencenin karşıladığı 

kısımlar ayn ayrı gösterilir. 
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Önceden ödetme 
MADDE 114. - (1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla 

güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, is
tedikleri takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir. 

(2) 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. 

Güvencenin geri verilmesi 
MADDE 115. - (1) Hükümlü, 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı bütün 

yükümlülükleri yerine getirmiş ise güvencenin 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendini 
karşılayan ve aynı maddenin ikinci fıkrasına göre verilecek kararda belirtilen kısmı kendisine geri 
verilir. 

(2) Güvencenin, suç mağduruna veya nafaka alacaklısına verilmemiş olan ikinci kısmı, kovuş
turmaya yer olmadığı veya beraat kararlan verildiğinde de şüpheli veya sanığa geri verilir. Aksi hâl
de, geçerli mazereti dışında, güvence Devlet Hazinesine gelir yazılır. 

(3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Arama ve Elkoyma 

Şüpheli veya sanıkla ilgili arama 
MADDE 116. - (1) Yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul 

şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
Diğer kişilerle ilgili arama 
MADDE 117- (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebil

mesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir. 
(2) Bu hâllerde aramanın yapılması, aranılan kişinin veya suçun delillerinin belirtilen yerlerde 

bulunduğunun kabul edilebilmesine olanak sağlayan olayların varlığına bağlıdır. 
(3) Bu sınırlama, şüphelinin veya sanığın bulunduğu yerler ile, izlendiği sırada girdiği yerler 

hakkında geçerli değildir. 
Gece yapılacak arama 
MADDE 118. - (1) Konutta, işyerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama 

yapılamaz. 
(2) Suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile yakalanmış veya gözaltına alınmış 

olup da firar eden kişi veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanması amacıyla yapılan 
aramalarda, birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Arama kararı 
MADDE 119. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum

huriyet savcısının veya Cumhuriyet savcısının emrinin alınamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı 
emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. 

(2) Arama karar veya emrinde; 
a) Aramanın nedenini oluşturan fiil, 
b) Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, 
c) Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi, 
Açıkça gösterilir. 
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(3) Arama tutanağına işlemi yapanların açık kimlikleri yazılır. Arama sonucunda bazı eşyaya 
elkoyma söz konusu olduğunda 127 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

(4) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabil
mek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur. 

(5) Askerî mahallerde yapılacak arama, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıy
la askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 

Aramada hazır bulunabilecekler 
MADDE 120. - (1) Aranacak yerlerin sahibi veya eşyanın zilyedi aramada hazır bulunabilir; 

kendisi bulunmazsa temsilcisi veya ayırt etme gücüne sahip hısımlarından biri veya kendisiyle bir
likte oturmakta olan bir kişi veya komşusu hazır bulundurulur. 

(2) 117 nci maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâllerde zilyet ve bulunmazsa yerine çağ
rılacak kişiye, aramaya başlamadan önce aramanın amacı hakkında bilgi verilir. 

(3) Kişinin avukatının aramada hazır bulunmasına engel olunamaz. 
Arama sonunda verilecek belge 
MADDE 121. - (1) Aramanın sonunda hakkında arama işlemi uygulanan kimseye istemi 

üzerine aramanın 116 ve 117 nci maddelere göre yapıldığını ve 116 nci maddede gösterilen durum
da soruşturma veya kovuşturma konusu fiilin niteliğini belirten bir belge ve istemi üzerine el-
konulan veya koruma altına alınan eşyanın listesini içeren bir defter ve eğer şüpheyi haklı kılan bir 
şey elde edilmemiş ise bunu belirten bir belge verilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerde, hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin, elkonulan 
eşyanın mülkiyetine ilişkin görüş ve iddialarına da yer verilir. 

(3) Koruma altına alınan veya elkonulan eşyanın tam bir defteri yapılır ve bu eşya resmî 
mühürle mühürlenir veya bir işaret konulur. 

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi 
MADDE 122. - (1) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kâğıtlarını in

celeme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. 
(2) Belge ve kâğıtların zilyedi veya temsilcisi kendi mührünü de koyabilir veya imzasını 

atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin 
yapılmasında hazır bulunmak üzere, zilyedi veya temsilcisi ya da müdafii veya vekili çağrılır; çağ
rıya uyulmadığında gerekli işlem yapılır. 

(3) Hâkim, incelemesi sonucu suça ilişkin olduğunu saptadığı belge veya kâğıtları Cumhuriyet 
savcılığına verir. Soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya 
kâğıtlar ilgilisine geri verilir. 

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara elkonulması 
MADDE 123. - (1) İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin 

konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. 
(2) Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir. 
İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem 
MADDE 124. - (1) 123 üncü maddede yazılı eşya veya diğer malvarlığı değerlerini yanında 

bulunduran kişi, istem üzerine bu şeyi göstermek ve teslim etmekle yükümlüdür. 
(2) Kaçınma hâlinde bu şeyin zilyedi hakkında 60 inci maddede yer alan disiplin hapsine iliş

kin hükümler uygulanır. Ancak, şüpheli veya sanık ya da tanıklıktan çekinebilecekler hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 
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İçeriği devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi 
MADDE 125. - (1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgileri içeren belgeler, devlet sırrı olarak mah

kemeye karşı gizli tutulamaz. 
(2) 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. 

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak 
uygulanır. 

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler 
MADDE 126. - (1) Şüpheli veya sanık ile 45 ve 46 ncı maddelere göre tanıklıktan çekinebilecek 

kimseler arasındaki mektuplara ve belgelere; bu kimselerin nezdinde bulundukça elkonulamaz. 
Elkoyma kararını verme yetkisi 
MADDE 127. - (1) Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cum

huriyet savcısının yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir. 
(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağa geçirilir. 
(3) Cumhuriyet savcısının yazılı emri yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. 

Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğin
den kalkar. 

(4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden 
her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir. 

(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir. 
(6) Askerî mahallerde yapılacak elkoyma işlemi, hâkim veya Cumhuriyet savcısının istem ve 

katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir. 
Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma 
MADDE 128. - (1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan el

de edildiğine dair kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait; 
a) Taşınmazlara, 
b) Kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, 
c) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, 
d) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, 
e) Kıymetli evraka, 
f) Ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, 
g) Kiralık kasa mevcutlarına, 
h) Diğer malvarlığı değerlerine, 
Elkonulabilir. Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan 

başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. 
(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
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6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
12. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
13. Zimmet (madde 247), 
14. İrtikap (madde 250) 
15. Rüşvet (madde 252), 
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), 
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315) suçlan, 
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 

337), suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçları, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında tanımlanan zim

met suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 

suçlar, 
Hakkında uygulanır. 
(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyle icra edilir. 
(4) Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma karan, bu araçların kayıtlı 

bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. 
(5) Banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba elkonulması kararı, teknik iletişim 

araçlarıyla ilgili banka veya mali kuruma derhal bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili 
banka veya mali kuruma ayrıca tebliğ edilir. Elkoyma kararı alındıktan sonra, hesaplar üzerinde 
yapılan bu kararı etkisiz kılmaya yönelik işlemler geçersizdir. 

(6) Şirketteki ortaklık paylarına elkoyma kararı, ilgili şirket yönetimine ve şirketin kayıtlı 
bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne teknik iletişim araçlarıyla derhal bildirilerek icra olunur. Söz 
konusu karar, ilgili şirkete ve ticaret sicili müdürlüğüne ayrıca tebliğ edilir. 

(7) Hak ve alacaklara elkoyma kararı, ilgili gerçek veya tüzel kişiye teknik iletişim araçlarıyla 
derhal bildirilerek icra olunur. Söz konusu karar, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ayrıca tebliğ edilir. 

(8) Bu madde hükmüne göre alınan elkoyma kararının gereklerine aykın hareket edilmesi 
halinde, Türk Ceza Kanununun "Muhafaza görevini kötüye kullanma" başlıklı 289 uncu maddesi 
hükümleri uygulanır. 

(9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ancak hâkim karar verebilir. 
Postada elkoyma 
MADDE 129. - (1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarıl

ması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti 
veren her türlü resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir. 
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(2) Hâkim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine el
koyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulun
duğu zarflan veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile 
mühür altına alınıp derhâl elkoyma karannı veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına 
teslim edilir. 

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

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

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma 
MADDE 130. - (1) Avukat büroları ancak mahkeme karan ile ve kararda belirtilen olayla ilgili 

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

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

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

Elkonulan eşyanın iadesi 
MADDE 131. - (1) Şüpheliye, sanığa veya üçüncü kişilere ait elkonulmuş eşyanın, soruşturma 

ve kovuşturma bakımından muhafazasına gerek kalmaması veya müsadereye tabi tutulmayacağının 
anlaşılması halinde, re'sen veya istem üzerine geri verilmesine Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 
mahkeme tarafından karar verilir. İstemin reddi kararlanna itiraz edilebilir. 

(2) 128 inci madde hükümlerine göre elkonulan eşya veya diğer malvarlığı değerleri, suçtan 
zarar gören mağdura ait olması ve bunlara delil olarak artık ihtiyaç bulunmaması halinde, sahibine 
iade edilir. 

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması 
MADDE 132. - (1) Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp mey

dana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce, elden çıkarılabilir. 
(2) Elden çıkarma karan, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde mahkeme 

tarafından verilir. 
(3) Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık, veya ilgili diğer kişiler dinlenir; 

elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir. 
(4) Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır. 
(5) Elkonulan eşya, soruşturma evresinde Cumhuriyet başsavcılığı, kovuşturma evresinde 

mahkeme tarafından, bakım ve gözetimiyle ilgili tedbirleri almak ve istendiğinde derhal iade edil
mek koşuluyla, muhafaza edilmek üzere, şüpheliye, sanığa veya diğer bir kişiye teslim edilebilir. 
Bu bırakma, teminat gösterilmesi koşuluna da bağlanabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



— 298 — 

(6) Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin derhal 
ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. Bu durumda müsadere karanmn konusunu, ödenen 
rayiç değer oluşturur. 

Şirket yönetimi için kayyım tayini 
MADDE 133. - (1) Suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuv

vetli şüphe sebeplerinin varlığı ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için gerekli olması halin
de; soruşturma ve kovuşturma sürecinde, hâkim veya mahkeme, şirket işlerinin yürütülmesiyle il
gili olarak kayyım atayabilir. Atama kararında, yönetim organının karar ve işlemlerinin geçer
liliğinin kayyımın onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin tümüyle kayyıma 
verildiği açıkça belirtilir. Kayyım tayinine ilişkin karar, ticaret sicili gazetesinde ve diğer uygun 
vasıtalarla ilan olunur. 

(2) Hâkim veya mahkemenin kayyım hakkında takdir etmiş bulunduğu ücret, şirket bütçesin
den karşılanır. Ancak, soruşturma veya kovuşturma konusu suçtan dolayı kovuşturmaya yer ol
madığı veya beraat kararının verilmesi halinde; ücret olarak şirket bütçesinden ödenen paranın 
tamamı, kanuni faiziyle birlikte devlet hazinesinden karşılanır. 

(3) İlgililer, atanan kayyımın işlemlerine karşı, görevli mahkemeye 22.11.2001 tarihli ve 4721 
sayılı Türk Medeni Kanunu ve 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre, başvurabilirler. 

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma 
MADDE 134. - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme im

kanının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bil
gisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıt
larından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından 
karar verilir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
MADDE 135. - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmalarda, suç işlendiğine ilişkin kuvvet

li şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumun
da, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli 
veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir ve kayda alınabilir. 
Cumhuriyet savcısı kararını derhal hâkimin onayına sunar ve hâkim kararını en geç yirmidört saat 
içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cum
huriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. 

(2) Şüphelinin tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi, kayda alınamaz. Kayda 
alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhal yok edilir. 

(3) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uy
gulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite 
imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için 
verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 
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(4) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, kullanmakta olduğu mobil telefonun yeri, hâkim 
veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit 
edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, kullanılan mobil telefon numarası ve tespit iş
leminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. 

(5) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur. 
(6) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 
a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. İşkence (madde 94, 95), 
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102), 
5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
7. Parada sahtecilik (madde 197), 
8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
9. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
10. Rüşvet (madde 252), 
11. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
12. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
13. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 

337) suçları. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçları. 
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 

suçlar. 
(7) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon 

yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz. 
Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri 
MADDE 136. - (1) Şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve 

yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçları hakkında, 135 inci madde hükmü uygulanamaz. 
Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi 
MADDE 137. - (1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya 

görevlendireceği kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yet
kililerinden iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaç
la cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine 
getirilmemesi halinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi 
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır. 

(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet savcılığınca 
görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar, tercüman 
aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir. 

(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında kovuştur
maya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı 
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tarafından derhal son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet 
savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir. An
cak bu kayıtlar, şüpheli hakkında başka bir suçtan dolayı veya başka bir kişi hakkında yürütülmek
te olan soruşturma veya kovuşturma açısından delil olarak kullanılmasına ihtiyaç bulunması halin
de, yok edilemez. 

(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde, en geç onbeş gün içinde, Cum
huriyet başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bil
gi verir. 

Tesadüfen elde edilen deliller 
MADDE 138. - (1) Arama veya elkoyma koruma tedbirlerinin uygulanması sırasında, yapıl

makta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüp
hesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet 
savcılığına derhal bildirilir. 

(2) Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sırasında, yapılmakta olan 
soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ve ancak, 135 inci maddenin altıncı fıkrasında 
sayılan suçlardan birinin işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil 
muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet savcılığına derhal bildirilir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme 

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
MADDE 139. - (1) Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin 

bulunması ve başka surette delil elde edilememesi halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı kararı ile kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlen
dirilebilir. 

(2) Soruşturmacının kimliği değiştirilebilir. Bu kimlikle hukuki işlemler yapılabilir. Kimliğin 
oluşturulması ve devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belgeler hazırlanabilir, 
değiştirilebilir ve kullanılabilir. 

(3) Soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin karar ve diğer belgeler ilgili Cumhuriyet başsav
cılığında muhafaza edilir. Soruşturmacının kimliği, görevinin sona ermesinden sonra da gizli 
tutulur. 

(4) Soruşturmacı, faaliyetlerini izlemekle görevlendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada 
bulunmak ve bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlüdür. 

(5) Soruşturmacı, görevini yerine getirirken suç işleyemez ve görevlendirildiği örgütün iş
lemekte olduğu suçlardan sorumlu tutulamaz. 

(6) Soruşturmacı görevlendirilmesi suretiyle elde edilen kişisel bilgiler, görevlendirildiği ceza 
soruşturması ve kovuşturması dışında kullanılamaz. 

(7) Bu madde hükümleri ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: 
a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
2. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
3. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315). 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçlan. 
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c) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 
suçlar. 

Teknik araçlarla izleme 
MADDE 140. - (1) Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebepleri bulunması 

ve başka suretle delil elde edilememesi halinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki 
faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir: 

a) Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83), 
3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
4. Parada sahtecilik (madde 197), 
5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220), 
6. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
7. Rüşvet (madde 252), 
8. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), 
9. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
10. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328,329,330,331,333,334,335,336,337), 
Suçlan. 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçları. 
c) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar. 
d) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 

suçlar. 
(2) Teknik araçlarla izlemeye hâkim, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet sav

cısı tarafından karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından veriler kararlar yirmidört saat içinde 
hâkim onayına sunulur. 

(3) Teknik araçlarla izleme karan en çok dört haftalık süre için verilebilir. Bu süre gerektiğin
de bir, defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. 

(4) Elde edilen deliller, yukarıda sayılan suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma dışında kul
lanılamaz; ceza kovuşturması bakımından gerekli olmadığı taktirde Cumhuriyet savcısının 
gözetiminde derhal yok edilir. 

(5) Bu madde hükümleri, kişinin konutunda uygulanamaz. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
Tazminat istemi 
MADDE 141. - (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında: 
a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına 

karar verilen, 
b) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkanlmayan, 
c) Kanuni haklan hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklanndan yararlandınlma isteği yerine 

getirilmeden tutuklanan, 
d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkanl

mayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen, 
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e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer 
olmadığına veya beraatlerine karar verilen, 

f) Mahkûm 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, 

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya 
bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan, 

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen, 
i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen, 
j) 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 isteyebilirler. 
(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararlan veren merciler, ilgiliye tazminat 

hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir. 
Tazminat isteminin koşulları 
MADDE 142. - (1) Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay 

ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde 
bulunulabilir. 

(2) İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mah
kemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın 
yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır. 

(3) Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı iş
lemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir. 

(4) Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay için
de giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlan
mayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur. 

(5) Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir 
örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve 
itirazlarını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister. 

(6) İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hukukunun genel prensip
lerine göre verilecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araş
tırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir. 

(7) Mahkeme, istemde bulunanı, Cumhuriyet savcısını ve Hazine temsilcisini dinledikten son
ra kararını verir. 

(8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna 
başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır. 

Tazminatın geri alınması 
MADDE 143. - (1) Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkın

da kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı 
kaldırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, Cum
huriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla kamu alacaklarının tahsiline 
ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir. 
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(2) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarak görevini kötüye kullanan 
kamu görevlilerine rücu eder. 

(3) İftira konusunu oluşturan suç veya yalan tanıklık nedeniyle gözaltına alınma ve tutuklama 
halinde; Devlet, iftira eden veya yalan tanıklıkta bulunan kişiye de rücu eder. 

Tazminat isteyemeyecek kişiler 
MADDE 144. - (1) Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belir

tilenler tazminat isteyemezler: 
a) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler. 
b) Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren 

kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler. 
c) Genel veya özel af, şikâyetten 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. 

d) Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar 
verilenler. 

e) Adlî makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek 
gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar. 

BEŞİNCİ KISIM 
İfade ve Sorgu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İfade veya Sorgu İçin Çağrı 

İfade veya sorgu için çağrı 
MADDE 145. - (1) İfadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişi davetiye ile çağrılır; çağrılma 

nedeni açıkça belirtilir; gelmezse zorla getirileceği yazılır. 
Şüpheli veya sanığın zorla getirilmesi 
MADDE 146. - (1) Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi 

için yeterli nedenler bulunan şüpheli veya sanığın zorla getirilmesine karar verilebilir. 
(2) Zorla getirme kararı, şüpheli veya sanığın açıkça kim olduğunu, kendisiyle ilgili suçu, 

gerektiğinde eşkâlini ve zorla getirilmesi nedenlerini içerir. 
(3) Zorla getirme kararının bir örneği şüpheli veya sanığa verilir. 
(4) Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl, olanak bulunmadığında yol 

süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya zorla getirmeyi isteyen 
Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır. 

(5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar ve hâkim, mahkeme veya zor
la getirmeyi isteyen Cumhuriyet savcısı tarafından, sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna 
kadar devam eder. 

(6) Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri, köy veya mahalle muhtarı ile 
kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İfade ve Sorgu Usulü 

İfade ve sorgunun tarzı 
MADDE 147. - (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesin

de aşağıdaki hususlara uyulur: 
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a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru 
olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. 

b) Kendisine yüklenen suç anlatılır. 
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin 

ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı 
ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi 
görevlendirilir. 

d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine 
yakalandığı derhal bildirilir. 

e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir. 
f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi 

aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı 
tanınır. 

g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır. 
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkanlardan yararlanılır. 
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır: 
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih. 
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade 

veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği. 
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getiril

mediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri. 
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okun

duğu ve imzalarının alındığı. 
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri. 
İfade alma ve sorguda yasak usuller 
MADDE 148. - (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engel

leyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, 
bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. 

(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez. 
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. 
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüp

heli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 
(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, 

bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir. 
ALTINCI KISIM 

Savunma 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri 
Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi 
MADDE 149. - (1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya 

birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya 
sanığa müdafi seçebilir. 

(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir. 
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(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla 
görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engel
lenemez, kısıtlanamaz. 

Müdafiin görevlendirilmesi 
MADDE 150. - (1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, 

istemi hâlinde bir müdafi görevlendirilir. 
(2) Şüpheli veya sanık onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini 

savunamayacak derecede malûl olur ve bir müdafii de bulunmazsa istemi aranmaksızın bir müdafi 
görevlendirilir. 

(3) Üst sının en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve 
kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem 
MADDE 151. - (1) 150 nci madde hükmüne göre görevlendirilen müdafi, duruşmada hazır 

bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, 
hâkim veya mahkeme derhâl başka bir müdafi görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar. Bu 
durumda mahkeme oturuma ara verebileceği gibi oturumun ertelenmesine de karar verebilir. 

(2) Eğer yeni müdafi savunmasını hazırlamak için yeterli zaman olmadığını açıklarsa oturum 
ertelenir. 

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma 
MADDE 152. - (1) Yararlan birbirine uygun olan birden fazla şüpheli veya sanığın savunması 

aynı müdafıe verilebilir. 
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi 
MADDE 153. - (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği bel

gelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. 
(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını 

tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu 
yetkisi kısıtlanabilir. 

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı 
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili olduklan diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

(4) Müdafi, Cumhuriyet savcılığınca iddianamenin mahkemeye verildiği tarihten itibaren dos
ya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örnek
lerini harçsız olarak alabilir. 

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır. 
Müdafi ile görüşme 
MADDE 154. - (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve 

konuşulanları başkalannın duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazış
maları denetime tâbi tutulamaz. 

Kanuni temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması 
MADDE 155. - (1) Sanığın kanuni temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya 

kabul edilerek istemi üzerine dinlenebilir. 
(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır. 
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Müdafiin görevlendirilmesinde usul 
MADDE 156. - (1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi; 
a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine, 
b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, 
Baro tarafından görevlendirilir. 
(2) Yukarıda belirtilen hâllerde müdafi soruşturmanın veya kovuşturmanın yapıldığı yer 

barosunca görevlendirilir. 
(3) Şüpheli veya sanığın kendisinin sonradan müdafi seçmesi halinde, baro tarafından görev

lendirilen avukatın görevi sona erer. 
İKİNCİ KİTAP 

Soruşturma 
BİRİNCİ KISIM 

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı 
Soruşturmanın gizliliği 
MADDE 157. - (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına 

zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. 
İhbar ve şikâyet 
MADDE 158. - (1) Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluk 

makamlarına yapılabilir. 
(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir. 
(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolos

luklarına da ihbar veya şikayette bulunulabilir. 
(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniy

le, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikayet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığına gönderilir. 

(5) İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. 
(6) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra, suçun şikayete 

bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya 
devam olunur. 

Şüpheli ölümün ihbarı 
MADDE 159. - (1) Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak 

bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı 
ya da sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet başsavcılığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tarafın
dan verilecek yazılı izne bağlıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Soruşturma İşlemleri 

Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi 
MADDE 160. - (1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği iz

lenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. 
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(2) Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi 
için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri top
layarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür. 

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 
MADDE 161. - (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görev

lileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için 
bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince 
nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, 
bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister. 

(2) Adli kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri em
rinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye iliş
kin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. 
(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bil

gi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür. 
(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile 

ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet 
savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen 
kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. 
Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

(6) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâllerinde, bu Kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, 
vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma 
yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları il'e en yakın il Cumhuriyet 
başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mah
kemesi yetkilidir. 

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi 
MADDE 162. - (1) Cumhuriyet savcısı, ancak hâkim tarafından yapılabilecek olan bir soruş

turma işlemine gerek görürse, istemlerini bu işlemin yapılacağı yerin sulh ceza hâkimine bildirir. 
Sulh ceza hâkimi istenilen işlem hakkında, kanuna uygun olup olmadığım inceleyerek karar verir 
ve gereğini yerine getirir. 

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması 
MADDE 163. - (1) Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet sav

cısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh 
ceza hâkimi de bütün soruşturma işlemlerini yapabilir. 

(2) Kolluk âmir ve memurları, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştır
maları yerine getirirler. 

Adlî kolluk ve görevi 
MADDE 164. - (1) Adlî kolluk; 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 

8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.3.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri 
Kanununun 7 nci maddesi, 2.7.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ve 9.7.1982 tarihli ve 2692 
sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini 
yapan güvenlik görevlilerini ifade eder. 
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(2) Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları loğrultusi'nda öncelikle 
adlî kolluğa yaptırılır. Adli kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısının ad. eö- »ıere ilişkin emir
lerini yerine getirir. 

(3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir. 
Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi 
MADDE 165. - (1) Gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi halinde, diğer kolluk 

birimleri de, adlî kolluk görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, kolluk görevlileri 
hakkında, adlî görevleri dolayısıyla bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Değerlendirme raporu yetkisi 
MADDE 166. - (1) Cumhuriyet başsavcıları her yılın sonunda, o yerdeki adlî kolluğun sorum

luları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir. 
Yönetmelik 
MADDE 167. - (1) Adlî kolluk görevlilerinin nitelikleri ve bunların hizmet öncesi ve hizmet 

içi eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, uzmanlık 
dallarına göre hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar; bu Kanunun yürürlük tarihin
den itibaren altı ay içinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikte 
belirlenir. 

Adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde yetkisi 
MADDE 168. - (1) Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi, bunların 

yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuç
lanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. 

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması 
MADDE 169. - (1) Şüphelinin ifadesinin alınması veya sorgusu, tanık ve bilirkişinin dinlen

mesi veya bir keşif ve muayene sırasında Cumhuriyet savcısı veya sulh ceza hâkiminin yanında bir 
zabıt kâtibi bulunur. Acele hâllerde, yemin vermek koşuluyla, başka bir kimse, yazman olarak 
görevlendirilebilir. 

(2) Her soruşturma işlemi tutanağa bağlanır. Tutanak, adli kolluk görevlisi, Cumhuriyet savcısı 
veya sulh ceza hâkimi ile hazır bulunan zabıt kâtibi tarafından imza edilir. 

(3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgili tutanakta avukatın isim ve im
zasına da yer verilir. 

(4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veya ilgisi bulunan kimselerin 
isimlerini içerir. 

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları 
okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. 

(6) İmzadan kaçınma hâlinde nedenleri tutanağa geçirilir. 
İKİNCİ KISIM 

Kamu Davasının Açılması 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Kamu Davasının Açılması 
Kamu davasını açma görevi 
MADDE 170. - (1) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. 
(2) Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluş

turuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. 
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(3) Görevli ve yetkili mahkemeye hitaben düzenlenen iddianamede; 
a) Şüphelinin kimliği, 
b) Müdafii, 
c) Maktul, mağdur veya suçtan zarar görenin kimliği, 
d) Mağdurun veya suçtan zarar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, 
e) Açıklanmasında sakınca bulunmaması halinde, ihbarda bulunan kişinin kimliği, 
f) Şikayette bulunan kişinin kimliği, 
g) Şikayetin yapıldığı tarih, 
h) Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, 
i) Yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
j) Suçun delilleri, 
k) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile 

bunların süreleri, 
Gösterilir. 
(4) İddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır. 
(5) İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan 

hususlar da, ileri sürülür. 
(6) İddianamenin sonuç kısmında, işlenen suç dolayısıyla ilgili kanunda öngörülen ceza ve 

güvenlik tedbirlerinden hangilerine hükmedilmesinin istendiği; suçun tüzel kişinin faaliyeti çer
çevesinde işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında uygulanabilecek olan güvenlik tedbiri, açık
ça belirtilir. 

Kamu davasını açmada takdir yetkisi 
MADDE 171. - (1) Cezanın ortadan kaldırılmasını gerektiren şahsi sebep olarak etkin pişman

lık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsi cezasızlık sebebinin varlığı halin
de, Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmayabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi 

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
MADDE 172. - (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması 

için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâl
lerinde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile, önceden ifadesi 
alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. 

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, yeni delil meydana çıkmadıkça, 
aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. 

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 
MADDE 173. - (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine teb

liğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresin
de görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edebilir. 

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir. 
(3) Başkan, kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak 

reddeder; istemde bulunan suçtan zarar göreni giderlere mahkum eder ve dosyayı Cumhuriyet sav
cısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir. 

(4) Başkanın, kamu davasının açılmasına karar vermesi halinde; Cumhuriyet savcısı kamu 
davasını açar. 
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(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı 
hallerde, bu madde hükmü uygulanmaz. 

(6) İtirazın reddedilmesi halinde; Cumhuriyet savcısının, yeni delil varlığı nedeniyle kamu 
davasını açabilmesi, önceden verilen dilekçe hakkında karar vermiş olan ağır ceza mahkemesi baş
kanının bu hususta karar vermesine bağlıdır. 

İddianamenin iadesi 
MADDE 174. - (1) Mahkeme, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren 

7 gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra; iddianamenin 170 inci 
maddedeki unsurları içermediğini tespit ettiğinde, eksik ve hatalı noktaları belirterek, iddianamenin 
Cumhuriyet başsavcılığına iadesine karar verir. 

(2) Ön ödemeye tabi işlerde, ön ödeme usulü uygulanmaksızın kamu davası açılamaz. Aksi 
takdirde, iddianame iade edilir. 

(3) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamam
ladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mah
kemeye gönderir. 

(4) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir. 
ÜÇÜNCÜ KİTAP 

Kovuşturma Evresi 
BİRİNCİ KISIM 

Kamu Davasının Yürütülmesi 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Hazırlığı 

İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı 
MADDE 175. - (1) İddianamenin kabulüyle, kamu davası açılmış olur ve kovuşturma evresi 

başlar. 
(2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra, duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır 

bulunması gereken kişileri çağırır. 
İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması 
MADDE 176. - (1) İddianame, çağrı kağıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur. 
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kağıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde 

zorla getirileceği yazılır. 
(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle yapılır. Sanıktan duruşmada 

kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu 
bildirmesi istenir; müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulunduğu ceza in
faz kurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel yanına getirilerek tutanak tutul
mak suretiyle yapılır. 

(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kağıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir 
hafta süre bulunması gerekir. 

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi 
MADDE 177. - (1) Sanık, tanık veya bilirkişinin davetini veya savunma delillerinin toplan

masını istediğinde, bunların ilişkin olduğu olayları göstermek suretiyle bu husustaki dilekçesini 
duruşma gününden en az beş gün önce mahkeme başkanına veya hâkime verir. 

(2) Bu dilekçe üzerine verilecek karar, kendisine derhâl bildirilir. 
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(3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir. 
Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan mahkemeye getirilmesi 
MADDE 178. - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya 

uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mah
kemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir. 

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet savcısına bildirilmesi 
MADDE 179. - (1) Sanık, doğrudan doğruya davet ettireceği veya duruşma sırasında getireceği 

bilirkişi ve tanıkların ad ve adreslerini Cumhuriyet savcısına makul süre içinde bildirir. 
(2) Cumhuriyet savcısı da, iddianamede gösterilen veya sanığın istemi üzerine davet edilen 

tanık ve bilirkişiler dışında gerek mahkeme başkanı veya hâkim kararıyla, gerek kendiliğinden baş
ka kimseleri davet ettirecek ise bunların ad ve adreslerini sanığa yine makul süre içinde bildirir. 

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri 
MADDE 180. - (1) Hastalık veya malûllük veya giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir 

nedenle bir tanık veya bilirkişinin uzun ve önceden bilinmeyen bir zaman için duruşmada hazır 
bulunmasının olanaklı bulunmayacağı anlaşılırsa, mahkeme onun bir naiple veya istinabe yoluyla 
dinlenmesine karar verebilir. 

(2) Bu hüküm, konutlarının yetkili mahkemenin yargı çevresi dışında bulunmasından dolayı 
getirilmesi zor olan tanık ve bilirkişinin dinlenmesinde de uygulanır. 

(3) Davayı görmekte olan mahkeme, zorunluluk olmadıkça, büyükşehir belediye sınırları 
içerisinde bulunan şikâyetçi, katılan, sanık, müdafi veya vekil, tanık ve bilirkişilerin istinabe yoluy
la dinlenmesine karar veremez. 

(4) İstinabe olunan mahkeme, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ise, ilgililer kendi yargı 
çevresinde bulunmasa da, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yerine getirilmesi gereken is
tinabe evrakını geri çevirmeksizin gereğini yapar. 

(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve sesli 
iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uy
gulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve kullanılmasına iliş
kin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir. 

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi 
MADDE 181. - (1) Tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi için belirlenen gün, Cumhuriyet sav

cısına, suçtan zarar görene, vekiline, sanığa ve müdafıine bildirilir. Düzenlenen tutanağın örneği 
hazır bulunan Cumhuriyet savcısına ve müdafıe verilir. 

(2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. 
(3) Tutuklu olan sanık, ancak tutuklu bulunduğu yer mahkemesinde yapılacak bu tür işlerde 

hazır bulundurulmasını isteyebilir. Ancak, hâkim veya mahkeme tarafından zorunlu sayılan hâller
de tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın da bu tür işlerde hazır bulunmasına karar verilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Duruşma 

Duruşmanın açıklığı 
MADDE 182. - (1) Duruşma herkese açıktır. 
(2) Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir 

kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 
(3) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır. 
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Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı 
MADDE 183. - (1) 180 inci maddenin beşinci fıkrası ile 196 ncı maddenin dördüncü fıkrası 

hükmü saklı kalmak üzere, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan sonra duruşma salonun
da her türlü sesli veya görüntülü kayıt veya nakil olanağı sağlayan aletler kullanılamaz. Bu hüküm, 
adliye binası içerisinde ve dışındaki diğer adlî işlemlerin icrasında da uygulanır. 

Açıklığın kaldırılması hakkında karar 
MADDE 184. (1) 182 nci maddede gösterilen hâllerde, açıklığın kaldırılması istemine ilişkin 

olarak yapılacak duruşma, istem üzerine veya mahkemece uygun görülürse kapalı yapılır. 
Zorunlu kapalılık 
MADDE 185. - (1) Sanık, onsekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de 

kapalı duruşmada açıklanır. 
Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması 
MADDE 186. - (1) Açıklığın kaldırılması kararı, nedenleriyle birlikte tutanağa geçirilir. 
Kapalı duruşmada bulunabilme 
MADDE 187. - (1) Kapalı duruşmada mahkeme, bazı kişilerin hazır bulunmasına izin verebilir. 

Bu hâlde adı geçenler, duruşmanın kapalı olmasını gerektiren hususlan açıklamamaları bakımından 
uyarılırlar ve bu husus tutanağa yazılır. 

(2) Kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla yayımlanamaz. 
(3) Açık duruşmanın içeriği, millî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin saygınlık, onur 

ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak nitelikte ise; mahkeme, bunları önlemek 
amacı ile ve gerektiği ölçüde duruşmanın içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasını yasak
lar ve kararını açık duruşmada açıklar. 

Duruşmada hazır bulunacaklar 
MADDE 188. - (1) Duruşmada, hükme katılacak hâkimler ve Cumhuriyet savcısı ile zabıt 

kâtibinin ve Kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hâllerde müdafiin hazır bulunması şarttır. 
(2) Sulh ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz. 
(3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacak üyenin yerine geç

mek ve oya katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir. 
Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması 
MADDE 189. - (1) Birden çok Cumhuriyet savcısı ve birden çok avukat aynı zamanda duruş

maya katılabilecekleri gibi aralarında işbölümü de yapabilirler. 
Ara verme 
MADDE 190. - (1) Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. Ancak, zorun

lu hâllerde davanın makul sürede sonuçlandırılmasını olanaklı kılacak surette duruşmaya ara 
verilebilir. 

(2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya ara verilmesini istemeye hak
kı olduğu sanığa hatırlatılır. 

Duruşmanın başlaması 
MADDE 191. - (1) Sanığın ve müdafıinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilir

kişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. 
Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak 
açıklar. 

(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. 
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(3) Duruşmada, sırasıyla; 
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır, 
b) İddianame veya iddianame yerine geçen belge okunur, 
c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu ve 147 nci 

maddede belirtilen diğer hakları bildirilir, 
d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır. 
Başkan veya hâkimin görevi 
MADDE 192. - (1) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmayı yönetir ve sanığı sorguya çeker; 

delillerin ikame edilmesini sağlar. 
(2) Duruşmada ilgili olanlardan biri duruşmanın yönetimine ilişkin olarak mahkeme başkanı 

tarafından emrolunan bir tedbirin hukuken kabul edilemeyeceğini öne sürerse mahkeme, bu husus
ta bir karar verir. 

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması 
MADDE 193. - (1) Kanunun ayrık tuttuğu hâller saklı kalmak üzere, hazır bulunmayan sanık 

hakkında duruşma yapılmaz. Gelmemesinin geçerli nedeni olmayan sanığın zorla getirilmesine 
karar verilir. 

Sanığın mahkemeden uzaklaşması 
MADDE 194. - (1) Mahkemeye gelen sanığın duruşmanın devamı süresince hazır bulunması 

sağlanır ve savuşmasının önüne geçmek için mahkeme gereken tedbirleri alır. 
(2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, önceden sorguya çekilmiş ve 

artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, dava yokluğunda bitirilebilir. 
Sanığın yokluğunda duruşma 
MADDE 195. - (1) Suç, yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte 

ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gel
mese de duruşmanın yapılacağı yazılır. 

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması 
MADDE 196. - (1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından 

yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık 
tutabilir. 

(2) Sanık, alt sının beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, is
tinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve 
müdafıine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. 
Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur. 

(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 
(4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 

kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak 
sorgu yapılır. 

(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı 
çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak 
koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece 
karar verilebilir. 

(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu 
halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir. 
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Sanığın müdafi gönderebilmesi 
MADDE 197. - (1) Sanık hazır bulunmasa da müdafii bütün oturumlarda hazır bulunmak yet

kisine sahiptir. 
Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle getirme koşulu 
MADDE 198. - (1) Duruşma, sanık hazır bulunmaksızın yapılırsa, mahkemenin karar ve işlem

lerinin kendisine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde, sürenin geçmesinden doğan sonuçları 
gidermek için sanık, kanuni nedenlere dayanarak, mahkemenin o karar ve işlemleri hakkında eski 
hâle getirme isteminde bulunabilir. 

(2) Ancak, sanık kendi istemi üzerine duruşmadan bağışık tutulmuş veya müdafii aracılığıyla 
temsil edilmek yetkisini kullanmış olursa artık eski hâle getirme isteminde bulunamaz. 

Sanığın zorla getirilebilmesi 
MADDE 199. - (1) Mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla getirme kararı veya 

yakalama emriyle getirilmesine her zaman karar verebilir. 
Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi 
MADDE 200. - (1) Sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söy

lemeyeceğinden endişe edilirse, mahkeme, sorgu ve dinleme sırasında o sanığın mahkeme salonun
dan çıkarılmasına karar verebilir. 

(2) Sanık tekrar getirildiğinde, tutanaklar okunur ve gerektiğinde içeriği anlatılır. 
Doğrudan soru yöneltme 
MADDE 201. - (1) Cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat, 

sanığa, katılana, tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılmış diğer kişilere, duruşma disiplinine 
uygun olarak, doğrudan soru yöneltebilirler. Sanık ve katılan da mahkeme başkanı veya hâkim 
aracılığı ile soru yöneltebilir. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip 
gerekmediğine, mahkeme başkanı karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir. 

(2) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde, heyeti oluşturan hâkimler, birinci fıkrada belir
tilen kişilere soru sorabilir. 

Tercüman bulundurulacak hâller 
MADDE 202. - (1) Sanık veya mağdur, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmiyorsa; 

mahkeme tarafından atanan tercüman aracılığıyla, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı 
noktalar tercüme edilir. 

(2) Engelli olan sanığa veya mağdura, duruşmadaki iddia ve savunmaya ilişkin esaslı noktalar, 
anlayabilecekleri biçimde anlatılır. 

(3) Bu madde hükümleri, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkın
da da uygulanır. Bu evrede tercüman, hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Duruşmanın Düzen ve Disiplini 

Hâkim veya başkanın yetkisi 
MADDE 203. - (l) Duruşmanın düzeni, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından sağlanır. 
(2) Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın düzenini bozan kişinin, savunma hakkının kul

lanılmasını engellememek koşuluyla, salondan çıkarılmasını emreder. 
(3) Kişi dışarı çıkarılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa yakalanır 

ve hâkim veya mahkeme tarafından, avukatlar hariç, verilecek bir kararla derhâl dört güne kadar 
disiplin hapsine konulabilir. Ancak, çocuklar hakkında disiplin hapsi uygulanmaz. 
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Sanığın dışarı çıkarılması 
MADDE 204. - (1) Davranışları nedeniyle, hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak 

yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında sanık, duruşma salonundan çıkarılır. Mahkeme, 
sanığın duruşmada hazır bulunmasını dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu gör
mezse, oturumu yokluğunda sürdürür ve bitirir. Ancak, sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan 
bir müdafi görevlendirilmesini ister. Oturuma yeniden alınmasına karar verilen sanığa, yokluğunda 
yapılan işlemler açıklanır. 

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem 
MADDE 205. - (1) Bir kimse, duruşma sırasında bir suç işlerse, mahkeme olayı tespit eder ve 

bu hususta düzenleyeceği tutanağı yetkili makama gönderir; gerek görürse failin tutuklanmasına da 
karar verebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 

Delillerin ortaya konulması ve reddi 
MADDE 206. - (1) Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. 
(2) Ortaya konulması istenilen bir delil aşağıda yazılı hâllerde reddolunur: 
a) Delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse. 
b) Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa. 
c) İstem, sadece davayı uzatmak maksadıyla yapılmışsa. 
(3) Cumhuriyet savcısı ile sanık veya müdafii birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenmesin

den veya başka herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir. 
(4) Katılan, yalnız kişisel haklarını ispat için gösterdiği delilden vazgeçebilir. 
Delil ve olayın geç bildirilmesi 
MADDE 207. - (1) Delilin ortaya konulması istemi, bunun veya ispat edilmek istenen olayın 

geç bildirilmiş olması nedeniyle reddedilemez. 
Tanığın duruşma salonundan ayrılması 
MADDE 208. - (1) Tanıklar, dinlendikten sonra, ancak mahkeme başkanı veya hâkimin izniy

le, duruşma salonundan ayrılabilir. 
Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar 
MADDE 209. - (1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, 

naip veya istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi, 
delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel ve ekonomik 
durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada okunur. 

(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açıkça istemeleri halinde, 
kapalı oturumda okunmasına mahkemece karar verilebilir. 

Duruşmada okunmayacak belgeler 
MADDE 210. - (1) Olayın delili, bir tanığın açıklamalarından ibaret ise; bu tanık duruşmada 

mutlaka dinlenir. Daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanağın veya yazılı bir açık
lamanın okunması dinleme yerine geçemez. 

(2) Tanıklıktan çekinebilecek olan kişi, duruşmada tanıklıktan çekindiğinde, önceki ifadesine 
ilişkin tutanak okunamaz. 

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler 
MADDE 211. - (1) a) Tanık veya sanığın suç ortağı ölmüş veya akıl hastalığına tutulmuş olur 

veya bulunduğu yer öğrenilemezse, 
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b) Tanık veya sanığın suç ortağının duruşmada hazır bulunması, hastalık, malûllük veya 
giderilmesi olanağı bulunmayan başka bir nedenle belli olmayan bir süre için olanaklı değilse, 

c) İfadesinin önem derecesi itibarıyla tanığın duruşmada hazır bulunması gerekli sayılmıyorsa, 
Bu kişilerin dinlenmesi yerine, daha önce yapılan dinleme sırasında düzenlenmiş tutanaklar ile 

kendilerinin yazmış olduğu belgeler okunabilir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanık veya müdafii birinci fıkrada belirtilenlerin 

dışında kalan tutanakların okunmasına birlikte rıza gösterebilirler. 
Tanığın önceki ifadesinin okunması 
MADDE 212. - (1) Tanık, bir hususu hatırlayamadığını söylerse önceki ifadesini içeren 

tutanağın ilgili kısmı okunarak hatırlamasına yardım edilir. 
(2) Tanığın duruşmadaki ifadesiyle önceki ifadesi arasında çelişki bulunduğunda, evvelce alın

mış ifadesi okunarak çelişkinin giderilmesine çalışılır. 
Sanığın önceki ifadesinin okunması 
MADDE 213. - (1) Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahkeme 

huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya müdafıinin hazır 
bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada okunabilir. 

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması 
MADDE 214. - (1) Bir açıklamayı ve görüşü içeren resmî belge ve diğer yazılar ve fennî 

muayene ve doktor raporlarının okunmasından sonra gerekli görülürse belge ve diğer yazılar veya 
raporda imzası bulunanlar, açıklamada bulunmak üzere duruşmaya çağrılabilirler. 

(2) Açıklama ve görüş veya rapor bir kurul tarafından verilmişse mahkeme, kurulun görüşünü 
açıklamak üzere görevi, üyelerden birine vermeyi kurula önerebilir. 

(3) Bilimsel görüşlere ilişkin açıklama, bu Kanunun 68 inci madde hükümlerine göre yapılır. 
Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması 
MADDE 215. - (1) Suç ortağının, tanığın veya bilirkişinin dinlenmesinden ve herhangi bir bel

genin okunmasından sonra bunlara karşı bir diyecekleri olup olmadığı katılana veya vekiline, Cum
huriyet savcısına, sanığa ve müdafıine sorulur. 

Delillerin tartışılması 
MADDE 216. - (1) Ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, sırasıyla, katılana veya 

vekiline, Cumhuriyet savcısına, sanığa ve müdafıine veya kanuni temsilcisine verilir. 
(2) Cumhuriyet savcısı, katılan veya vekili, sanığın, müdafıinin veya kanuni temsilcisinin açık

lamalarına; sanık ve müdafii ya da kanuni temsilcisi de Cumhuriyet savcısının ve katılanın veya 
vekilinin açıklamalarına cevap verebilir. 

(3) Hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilir. 
Delilleri takdir yetkisi 
MADDE 217. - (1) Hâkim, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delil

lere dayandırabilir. Bu deliller hâkimin vicdani kanaatiyle serbestçe takdir edilir. 
(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. 
Ceza mahkemelerinin ek yetkisi 
MADDE 218. - (1) Yüklenen suçun ispatı, ceza mahkemelerinden başka bir mahkemenin 

görev alanına giren bir sorunun çözümüne bağlı ise; ceza mahkemesi bu sorunla ilgili olarak da bu 
kanun hükümlerine göre karar verebilir. Ancak, bu sorunla ilgili olarak görevli mahkemede dava 
açılması veya açılmış davanın sonuçlanması ile ilgili olarak, bekletici sorun kararı verebilir. 
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(2) Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle 
ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu 
çözerek hükmünü verir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Duruşma Tutanağı 

Duruşma tutanağı 
MADDE 219. - (1) Duruşma için tutanak tutulur. Tutanak, mahkeme başkanı veya hâkim ile 

zabıt kâtibi tarafından imzalanır. Duruşmada yapılan işlemlerin teknik araçlarla kayda alınması 
halinde, bu kayıtlar vakit geçirilmeksizin yazılı tutanağa dönüştürülerek, mahkeme başkanı veya 
hâkim ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 

(2) Mahkeme başkanının mazereti bulunursa tutanak, üyelerin en kıdemlisi tarafından imzalanır. 
Duruşma tutanağının başlığı 
MADDE 220. - (1) Duruşma tutanağının başlığında; 
a) Duruşmanın yapıldığı mahkemenin adı, 
b) Oturum tarihleri, 
c) Hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve zabıt kâtibinin adı ve soyadı, 
Belirtilir. 
Duruşma tutanağının içeriği 
MADDE 221. - (1) Duruşma tutanağında; 
a) Oturumlara katılan sanığın, müdafiin, katılanın, vekilinin, kanuni temsilcisinin, bilirkişinin, 

tercümanın, teknik danışmanın adı ve soyadı, 
b) Duruşmanın seyrini ve sonuçlarını yansıtan ve yargılama usulünün bütün temel kurallarına 

uyulduğunu gösteren unsurlar, 
c) Sanık açıklamaları, 
d) Tanık ifadeleri, 
e) Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları, 
f) Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar, 
g) İstemler, reddi halinde gerekçesi, 
h) Verilen kararlar, 
i) Hüküm, 
Yer alır. 
Duruşma tutanağının ispat gücü 
MADDE 222. - (1) Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun 

olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası 
yöneltilebilir. 

İKİNCİ KISIM 
Kamu Davasının Sona Ermesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 

Duruşmanın sona ermesi ve hüküm 
MADDE 223. - (1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza 

verilmesine yer olmadığı, mahkumiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi 
karan, hükümdür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 698) 



— 318 — 

(2) Beraat kararı; 
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, 
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, 
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, 
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nede

ninin bulunması, 
e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması, 
Hallerinde verilir. 
(3) Sanık hakkında; 
a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya 

da geçici nedenlerin bulunması, 
b) Yüklenen suçun zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi, 
c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması, 
d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi, 
Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen; 
a) Etkin pişmanlık, 
b) Şahsi cezasızlık sebebinin varlığı, 
c) Karşılıklı hakaret, 
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı, 
Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. 
(5) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir. 
(6) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya 

mahkûmiyetin yanı sıra, güvenlik tedbirine hükmolunur. 
(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var

sa, davanın reddine karar verilir. 
(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuş

turma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. An
cak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçek
leşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz 
edilebilir. 

(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer ol
madığı kararı verilemez. 

(10) Adli yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından 
hüküm sayılır. 

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı 
MADDE 224. - (1) Mahkemece karar ve hükümler oybirliği veya oyçokluğuyla verilir. 
(2) Karşı oya tutanakta yer verilir; gerekçesi de tutanakta gösterilir. 
Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi 
MADDE 225. - (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili 

hakkında verilir. 
(2) Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Suç Niteliğinde Değişiklik 

Suçun niteliğinin değişmesi 
MADDE 226. - (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savun

masını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun 
değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez. 

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerek
tirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır. 

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazır
laması için süre verilir. 

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafıe yapılır. Müdafii sanığa tanınan hak
lardan onun gibi yararlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Karar ve Hüküm 

Müzakereye katılacak hâkimler 
MADDE 227. - (1) Müzakerede ancak karara ve hükme katılacak hâkimler bulunur. 
(2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avukat adaylarının 

müzakere sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir. 
Müzakerenin yönetimi 
MADDE 228. - (1) Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir. 
Oyların toplanması 
MADDE 229. - (1) Mahkeme başkanı, kıdemsiz üyeden başlayarak oyları ayrı ayrı toplar ve 

en sonra kendi oyunu verir. 
(2) Mahkeme başkan ve üyelerinden hiçbiri herhangi bir konu veya sorun üzerinde azınlıkta 

kaldığını ileri sürerek oylamaya katılmaktan çekinemez. 
(3) Oylar dağılırsa sanığın en çok aleyhine olan oy, çoğunluk meydana gelinceye kadar ken

disine daha yakın olan oya eklenir. 
Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar 
MADDE 230. - (1) Mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde aşağıdaki hususlar gösterilir: 
a) İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler. 
b) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin belir

tilmesi. 
c) Ulaşılan kanaat, sanığın suç oluşturduğu sabit görülen fiili ve bunun nitelendirilmesi; bu husus

ta ileri sürülen istemleri de dikkate alarak, Türk Ceza Kanununun 61 ve 62 nci maddelerinde belir
lenen sıra ve esaslara göre cezanın belirlenmesi; yine aynı Kanunun 53 ve devamı maddelerine göre, 
cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra, uygulanacak güvenlik tedbirinin belirlenmesi. 

d) Cezanın ertelenmesine, hapis cezasının adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevril
mesine veya ek güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına veya bu hususlara ilişkin istemlerin kabul 
veya reddine ait dayanaklar. 

(2) Beraat hükmünün gerekçesinde, 223 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerden 
hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 

(3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223 üncü maddenin üçüncü ve 
dördüncü fıkralarında belirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. 
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(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlerin dışında başka bir karar veya hükmün verilmesi 
hâlinde, bunun nedenleri gerekçede gösterilir. 

Hükmün açıklanması 
MADDE 231. - (1) Duruşma sonunda, 232 nci maddede belirtilen esaslara göre duruşma 

tutanağına geçirilen hüküm fıkrası okunarak, gerekçesi ana çizgileriyle anlatılır. 
(2) Hazır bulunan sanığa ayrıca başvurabileceği kanun yollan, mercii ve süresi bildirilir. 
(3) Beraat eden sanığa, tazminat isteyebileceği bir hâl varsa bu da bildirilir. 
(4) Hüküm fıkrası herkes tarafından ayakta dinlenir. 
Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar 
MADDE 232. - (1) Hükmün başına, "Türk Milleti adına" verildiği yazılır. 
(2) Hükmün başında; 
a) Hükmü veren mahkemenin adı, 
b) Hükmü veren mahkeme başkanının ve üyelerinin veya hâkimin, Cumhuriyet savcısının ve 

zabıt kâtibinin, katılanın, mağdurun, vekilinin, kanuni temsilcisinin ve müdafiin adı ve soyadı ile 
sanığın açık kimliği, 

c) Beraat kararı dışında, suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi, 
d) Sanığın gözaltında veya tutuklu kaldığı tarih ve süre ile halen tutuklu olup olmadığı, 
Yazılır. 
(3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç on-

beş gün içinde dava dosyasına konulur. 
(4) Karar ve hükümler bunlara katılan hâkimler tarafından imzalanır. 
(5) Hâkimlerden biri hükmü imza edemeyecek hâle gelirse, bunun nedeni mahkeme başkanı 

veya hükümde bulunan hâkimlerin en kıdemlisi tarafından hükmün altına yazılır. 
(6) Hüküm fıkrasında, 223 üncü maddeye göre verilen kararın ne olduğunun, uygulanan kanun 

maddelerinin, verilen ceza miktarının, kanun yollarına başvurma ve tazminat isteme olanağının 
bulunup bulunmadığının, başvuru olanağı varsa süresi ve merciinin tereddüde yer vermeyecek 
şekilde açıkça gösterilmesi gerekir. 

(7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ile zabıt kâtibi tarafından 
imzalanır ve mühürlenir. 

DÖRDÜNCÜ KtTAP 
Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan 

BİRİNCİ KISIM 
Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları 

Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması 
MADDE 233. - (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya 

hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağın 1 ip dinlenir. 
(2) Bu hususta yapılacak çağrı bakımından tanıklara ilişkin hükümler uygulanır. 
Mağdur ile şikâyetçinin hakları 
MADDE 234. - (1) Mağdur ile şikâyetçinin haklan şunlardır: 
a) Soruşturma evresinde; 
1. Delillerin toplanmasını isteme, 
2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge ör

neği isteme, 
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3. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, 
4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el-

konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, 
5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule 

göre itiraz hakkını kullanma. 
b) Kovuşturma evresinde; 
1. Duruşmadan haberdar edilme, 
2. Kamu davasına katılma, 
3. Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme, 
4. Tanıkların davetini isteme, 
5. Vekili yoksa, baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, 
6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma. 
(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak 

derecede malûl olur ve bir müdafii de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. 
(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır. 
Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları 
MADDE 235. - (1) Mağdur, şikâyetçi veya vekilinin, dilekçelerinde veya tutanağa geçirilmiş 

olan beyanlarında belirttikleri adresleri tebligata esas alınır. 
(2) Bu adrese çıkartılan çağrıya rağmen gelmeyen kimseye yeniden tebligatta bulunulmaz. 
(3) Belirtilen adresin yanlışlığı, eksikliği veya adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle 

tebligat yapılamaması hâllerinde adresin araştırılması gerekmez. 
(4) Bu kimselerin beyanının alınması zorunlu görüldüğü hâllerde üçüncü fıkra uygulanmaz. 
Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi 
MADDE 236. - (1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin 

hükümler uygulanır. 
(2) İşlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruştur

ma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısın
dan zorunluluk arzeden haller saklıdır. 

(3) Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun 
tanık olarak dinlenmesi sırasında, psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi 
bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır. 

İKtNCt KISIM 
Kamu Davasına Katılma 

Kamu davasına katılma 
MADDE 237. - (1) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olan

lar, ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin her aşamasında hüküm verilinceye kadar 
şikâyetçi olduklarını bildirerek kamu davasına katılabilirler. 

(2) Kanun yolu muhakemesinde davaya katılma isteğinde bulunulamaz. Ancak, ilk derece 
mahkemesinde ileri sürülüp reddolunan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, kanun yolu baş
vurusunda açıkça belirtilmişse incelenip karara bağlanır. 

Katılma usulü 
MADDE 238. - (1) Katılma, kamu davasının açılmasından sonra mahkemeye dilekçe verilmesi 

veya katılma istemini içeren sözlü başvurunun duruşma tutanağına geçirilmesi suretiyle olur. 
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(2) Duruşma sırasında şikâyeti belirten ifade üzerine, suçtan zarar görenden davaya katılmak 
isteyip istemediği sorulur. 

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafıinin dinlenmesinden sonra davaya katılma is
teminin uygun olup olmadığına karar verilir. 

(4) Sulh ceza mahkemesinde açılmış olan davalarda katılma hususunda Cumhuriyet savcısının 
görüşü alınmaz. 

Katılanın hakları 
MADDE 239. - (1) Mağdur veya suçtan zarar gören, davaya katıldığında, mahkemeden is

temesi halinde, baro tarafından bir avukat görevlendirilir. 
(2) Mağdur veya suçtan zarar görenin çocuk, sağır ve dilsiz veya kendisini savunamayacak 

derecede akıl hastası olması halinde, avukat görevlendirilmesi için istem aranmaz. 
Katılmanın davaya etkisi 
MADDE 240. - (1) Katılma davayı durdurmaz. 
(2) Tarihi belirlenmiş olan duruşma ve yargılama usulüne ilişkin diğer işlemler vaktin darlığın

dan dolayı katılan kimse çağrılamayacak veya kendisine haber verilemeyecek olsa bile belirli 
gününde yapılır. 

Katılmadan önceki kararlara itiraz 
MADDE 241. - (1) Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana tebliğ edilmez. 
(2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet savcısı için öngörülen 

sürenin geçmesiyle, katılan da başvuru hakkını kaybeder. 
Katılanın kanun yoluna başvurması 
MADDE 242. - (1) Katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına baş

vurabilir. 
(2) Karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısı işi yeniden takip eder. 
Katılmanın hükümsüz kalması 
MADDE 243. - (1) Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, 

katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler. 

BEŞİNCİ KİTAP 
Özel Yargılama Usulleri 

BİRİNCİ KISIM 
Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve 

Kovuşturmada Temsili Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gaiplerin Yargılanması 

Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler 
MADDE 244. - (1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme 

önüne getirilemeyen veya getirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. 
(2) Gaip hakkında duruşma açılmaz; mahkeme, delillerin ele geçirilmesi veya korunması 

amacıyla gerekli işlemleri yapar. 
(3) Bu işlemler naip hâkim veya istinabe olunan mahkeme aracılığıyla da yapılabilir. 
(4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanuni temsilcisi veya eşi hazır bulunabilir. 

Gerektiğinde, mahkemece barodan bir müdafi görevlendirilmesi istenir. 
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Gaibe ihtar 
MADDE 245. - (1) Adresi bilinmeyen gaibe, mahkeme önüne gelmesi veya adresini bildirmesi 

hususları uygun bir iletişim aracıyla ihtar edilir. 
Sanığa verilecek güvence belgesi 
MADDE 246. - (1) Mahkeme, gaip olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi halinde tutuklan

mayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara bağlanabilir. 
(2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunur veya güvence bel

gesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kaçakların Yargılanması 

Kaçağın tanımı 
MADDE 247. - (1) Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt 

içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine 
ulaşılamayan kişiye kaçak denir. 

(2) Kaçak sanık hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış ise, 
mahkûmiyet kararı verilemez. 

(3) Duruşma yapılan hallerde kaçak sanığın müdafii yoksa, mahkeme barodan bir avukat 
görevlendirilmesini ister. 

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi 
MADDE 248. - (1) Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de 

bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla elkonulabilir ve 
gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafıine bildirilir. 

(2) Birinci fıkra hükmü; 
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan; 
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78), 
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80), 
3. Hırsızlık (madde 141, 142), 
4. Yağma (madde 148, 149), 
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155), 
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158), 
7. Hileli iflas (madde 161), 
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
9. Parada sahtecilik (madde 197), 
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220), 
11. Zimmet (madde 247), 
12. İrtikap (madde 250), 
13. Rüşvet (madde 252), 
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), 
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236), 
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308), 
17. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), 
18. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329,330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), 
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Suçları, 
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı 

(madde 12) suçlan, 
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında tanımlanan zim

met suçu, 
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar, 
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan 

suçlar, 
Hakkında uygulanır. 
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. 

Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına mahkemece karar verilebilir. 
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırıl

masına karar verilir. 
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme 

tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. 
(6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu 

yakınlarının alman tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini 
sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunul
ması konusunda kayyıma izin verir. 

(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır. 
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili 

Tüzel kişinin temsili 
MADDE 249. - (1) Bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan dolayı yapılan 

soruşturma ve kovuşturmada tüzel kişinin organ veya temsilcisi, katılan veya savunma makamı 
yanında yer alan sıfatıyla duruşmaya kabul edilir. 

(2) Bu durumda, tüzel kişinin organ veya temsilcisi bu Kanunun katılana veya sanığa sağladığı 
haklardan yararlanır. 

(3) Birinci fıkra hükmü, sanığın aynı zamanda tüzel kişinin organ veya temsilcisi sıfatını 
taşıması hâlinde uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme 

Görev ve yargı çevresinin belirlenmesi 
MADDE 250. - (1) Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile İkinci Kitap 

Dördüncü Kısmın 4, 5, 6 ve 7 nci bölümünde yer alan devletin güvenliğine karşı suçlarla (305, 318, 
319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeler hariç) ilgili davalar; Adalet Bakanlığının teklifi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yargı çevresi birden çok ili kapsayacak şekilde belir
lenecek illerde görevlendirilecek ağır ceza mahkemelerinde görülür. 

(2) Gelen iş durumu göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen suçlara bakmakla 
görevli olmak üzere, aynı yerde birden fazla ağır ceza mahkemesi kurulmasına, Adalet Bakanlığının 
teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir. Bu hâlde, mahkemeler 
numaralandırılır. Bu mahkemelerin başkan ve üyeleri adlî yargı adalet komisyonunca, bu mah
kemelerden başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



— 325 — 

(3) Birinci fıkrada belirtilen suçlan işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu Kanun
la görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtayın yar
gılayacağı kişilere ilişkin hükümler ile savaş ve sıkıyönetim hali dahil askerî mahkemelerin görev
lerine ilişkin hükümler saklıdır. 

Soruşturma 
MADDE 251. - (1) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda soruşturma, Hâkimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulunca bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında görevlendirilen Cumhuriyet sav
cılarınca bizzat yapılır. Bu suçlar görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa bile Cum
huriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet Başsavcılığın
ca 250 nci madde kapsamındaki suçlarla ilgili davalara bakan ağır ceza mahkemelerinden başka 
mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez. 

(2) 250 nci madde kapsamına giren suçların soruşturması ve kovuşturması sırasında Cum
huriyet savcıları, hâkim tarafından verilmesi gerekli kararları, varsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca bu işlerle görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyesinden, aksi halde yetkili adlî yargı 
hâkimlerinden isteyebilirler. 

(3) Soruşturmanın gerekli kıldığı hâllerde suç mahalli ile delillerin bulunduğu yerlere gidilerek 
soruşturma yapılabilir. Suç, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yer dışında işlenmiş ise, Cum
huriyet savcısı, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın yapılmasını isteyebilir. 

(4) Suç askerî bir mahalde işlenmiş ise, Cumhuriyet savcısı ilgili askerî savcılıktan soruştur
manın yapılmasını isteyebilir. Üçüncü fıkraya göre soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Cum
huriyet savcıları ile askerî savcılıklar, bu soruşturmayı öncelikle ve ivedilikle yaparlar. 

(5) 250 nci madde kapsamına giren suçlarda, yakalananlar için 91 inci maddenin birinci fık
rasındaki yirmidört saatlik süre kırksekiz saat olarak uygulanır. Anayasanın 120 nci maddesi 
gereğince olağanüstü hâl ilân edilen bölgelerde yakalanan kişiler hakkında 91 inci maddenin üçün
cü fıkrasında dört gün olarak belirlenen süre Cumhuriyet savcısının talebi ve hâkim kararıyla yedi 
güne kadar uzatılabilir. Hâkim, karar vermeden önce yakalanan veya tutuklanan kişiyi dinler. 

(6) 250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda kolluk; 
soruşturma ve kovuşturma sebebiyle şüpheli veya sanığı, tanığı, bilirkişiyi ve suçtan zarar gören 
şahsı, ağır ceza mahkemesi veya başkanının, Cumhuriyet savcısının, mahkeme naibinin veya is
tinabe olunan hâkimin emirleriyle belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulundurmaya mecburdur. 

(7) 250 nci maddede belirtilen suçlar nedeniyle Cumhuriyet savcıları, soruşturmanın gerekli 
kılması halinde, geçici olarak, bu mahkemelerin yargı çevresi içindeki genel ve özel bütçeli 
idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, il özel idarelerine ve belediyelere ait bina, araç, gereç ve 
personelden yararlanmak için istemde bulunabilirler. 

(8) Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a, karargâh ve kurumlarından istemde bulunulması hâlinde, is
tem, yetkili amirlikçe değerlendirilerek yerine getirilebilir. 

Kovuşturma 
MADDE 252. - (1) 250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili davalara ait duruşmalarda 

aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Bu suçlar acele işlerden sayılır ve bunlarla ilgili davalara adlî tatilde de bakılır. 
b) Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmının duruşmanın bazı 

oturumlan ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın bu oturumlannın, yokluklarında yapılmasına 
mahkemece karar verilebilir. Ancak, bu sanıkların yokluklannda yapılan oturumlarda kendilerini et
kileyen bir hâl ortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktalan sonraki oturumlar
da kendilerine bildirilir. 
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c) Mahkeme, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmanın başka bir yerde yapılmasına 
karar verebilir. 

d) Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için Cumhuriyet savcısına, katılan veya 
vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için sanık veya müdafıine makul bir süre verilir. Bu 
süre, savunma hakkının sınırlanması anlamına geleceği durumlarda re'sen uzatılabilir. 

e) Mahkeme, duruşmanın düzen ve disiplinini bozan sözlü veya yazılı beyan ve davranışlar ile 
mahkemeye, mahkeme başkanı veya üyelerden herhangi birine, Cumhuriyet savcısına, müdafıe, 
tutanak kâtibine yahut görevlilere tahkir veya hakaret oluşturan söz ve davranışlar hakkında yayım 
yasağı koyabilir. 

f) Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozan sanığı veya müdafii o günkü oturumun 
tamamına çıkmamak üzere, duruşma salonundan çıkartır. Bunların, sonra gelen oturumda da duruş
mayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam edecekleri anlaşılırsa ve hazır bulunmaları 
gerekli görülmezse, yokluklarında duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar verilebilir. Bu 
karar, esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz ve sanığın 
kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesine izin verilir. Duruşma salonundan çıkartılan sanık 
veya müdafiin bundan sonraki oturumlarda da duruşmanın düzenini bozmakta ısrar etmeleri hâlin
de, bir daha aynı dava ile ilgili oturumların tamamına veya bir kısmına katılmamalarına da karar 
verilebilir. Bu hüküm müdafi hakkında uygulandığı takdirde, durum ilgili baroya bildirilir. Bu hal
de de sanığın kendisini başka bir müdafi ile temsil ettirmesi için uygun bir süre verilir. Oturumların 
bir kısmına ya da tamamına katılmamasına karar verilen müdafi Avukatlık Kanununun 41 inci mad
desinin ikinci fıkrası gereğince tayin edilmiş ise durum, kendisini tayin eden mercie de bildirilir. 
Duruşma salonundan çıkartılan sanık veya müdafii tekrar duruşmaya alındıklarında, yokluklarında 
yapılan iş ve işlemlerin esaslı noktaları kendilerine bildirilir. Sanık ya da müdafii dilerse yokluk-
larındaki tutanak örnekleri de kendilerine verilir. Duruşma salonundan çıkartılan veya oturumlara 
katılmamalarına karar verilen sanık veya müdafiler mahkemenin tayin edeceği süre içerisinde yazılı 
savunma verebilirler. 

g) Bu Kanunun 6 ncı maddesi, 250 nci madde kapsamına giren suçlara bakan ağır ceza mah
kemeleri hakkında uygulanmaz. 

h) Kendisine veya onun namına tebligat yapılacak kimselere tebligat yapılmaması hallerinde, 
işin ivediliğine göre basın veya diğer kitle iletişim araçlarıyla tebligat yapılabilir. 

İKİNCİ KISIM 
Uzlaşma ve Müsadere 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Uzlaşma 

Uzlaşma 
MADDE 253. - (1) Cumhuriyet savcısı, yapılan soruşturmanın durumuna göre, kanunun uzlaş

ma yapılabilmesi olanağını verdiği hâllerde, faili bu Kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek 
suçtan dolayı sorumluluğunu kabul edip etmediğini sorar. 

(2) Fail, suçu ve fiilinden doğmuş olan maddî ve manevî zararın tümünü veya bunun büyük bir 
kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabullendiğinde durum mağdura veya varsa vekiline 
veya kanuni temsilcisine bildirilir. 

(3) Mağdur, verilmiş olan zararın tümüyle veya büyük bir kısmı itibarıyla giderildiğinde özgür 
iradesi ile uzlaşacağını bildirirse, soruşturma sürdürülmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 698) 



- 3 2 7 -

(4) Cumhuriyet savcısı, fail ile mağdur arasında uzlaşma işlemlerini idare etmek, tarafları bir 
araya getirerek bir sonuca ulaşmalarını sağlamak üzere, fail ve mağdurun bir avukat üzerinde an
laşamadıkları takdirde, bir veya birden fazla avukatın uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini 
barodan ister. 

(5) Uzlaştırıcı, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaşmayı sonuç
landırır. Cumhuriyet savcısı bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi otuz gün daha uzatabilir. Uz
laştırma süresince zamanaşımı durur. 

(6) Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi, belge 
ve açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması 
nedeniyle daha sonra dava açılması halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrar 
etmiş olması davada aleyhine delil olarak kullanılmaz. 

(7) Uzlaştırmacı, yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini belirten bir raporu on 
gün içinde ilgili Cumhuriyet savcısına sunar. 

(8) Zarar uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaştırma işleminin giderleri, fail tarafın
dan ödendiğinde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. 

Mahkeme tarafından uzlaştırma 
MADDE 254. - (1) Kamu davasının açılması halinde, uzlaşmaya tâbi bir suç söz konusu ise, 

uzlaştırma işlemleri 253 üncü maddede belirtilen usule göre, mahkeme tarafından da yapılır. 
(2) Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, davanın düşmesine karar verilir. 
Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma 
MADDE 255. - (1) Aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden çok kişi tarafından iş

lenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır. 
İKİNCİ BÖLÜM 
Müsadere Usulü 

Başvuru 
MADDE 256. - (1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya 

kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet 
savcısı veya katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir. 

(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili 
olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkemece re'sen veya ilgililerin is
temi üzerine bunların iadesine karar verilir. 

Duruşma ve karar 
MADDE 257. - (1) 256 ncı maddeye göre verilmesi gereken kararlar, duruşmalı olarak verilir. 
(2) Müsadere veya iade olunacak eşya veya diğer malvarlığı değerleri üzerinde hakkı olan kim

seler de, duruşmaya çağrılır. Bu kişiler, sanığın sahip olduğu haklan kullanabilirler. 
(3) Çağrıya uymamaları, işlemin ertelenmesine neden olmaz ve hükmün verilmesini engel

lemez. 
Kanun yolu 
MADDE 258. - (1) 256 ncı maddeye göre verilecek hükümlere karşı Cumhuriyet savcısı, 

katılan ve 257 nci maddede belirlenen kişiler için istinaf yolu açıktır. 
Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi 
MADDE 259. - (1) Suç konusu olmayıp sadece müsadereye tâbi bulunan eşyanın müsaderesine 

sulh ceza hâkimi tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir. 
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ALTINCI KİTAP 
Kanun Yolları 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

Kanun yollarına başvurma hakkı 
MADDE 260. - (1) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı, Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık 

ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş 
veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yolları açıktır. 

(2) Asliye ceza mahkemesinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemenin yargı çevresindeki 
sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, ağır ceza mah
kemesinin yargı çevresindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin; bölge adliye mahkemesinde bulunan 
Cumhuriyet savcıları bölge adliye mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yollarına başvurabilirler. 

(3) Cumhuriyet savcısı, sanık lehine olarak da kanun yollarına başvurabilir. 
Avukatın başvurma hakkı 
MADDE 261. - (1) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna ay

kırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabilir. 
Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı 
MADDE 262. - (1) Şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşi, şüpheli veya sanığa açık olan 

kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabilirler. Şüphelinin veya sanığın başvurusuna 
ilişkin hükümler, bunlar tarafından yapılacak başvuru ve onu izleyen işlemler için de geçerlidir. 

Tutuklunun kanun yollarına başvurması 
MADDE 263. - (1) 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 kanun yollarına başvurabilir. 

(2) Zabıt kâtibine başvuru hâlinde, kanun yollarına başvuru beyanı veya dilekçesi ilgili deftere 
kaydedildikten sonra bu hususlan belirten bir tutanak düzenlenerek tutuklu bulunan şüpheli veya 
sanığa bir örneği verilir. 

(3) Kurum müdürüne başvuru hâlinde ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapılarak, tutanak ve 
dilekçe derhâl ilgili mahkemeye gönderilir. Zabıt kâtibi başvuruyu ilgili deftere kaydeder. 

(4) Zabıt kâtibi veya kurum müdürü tarafından ikinci fıkra hükmüne göre işlem yapıldığı 
zaman kanun yolları için bu Kanunda belirlenen süreler kesilmiş sayılır. 

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma 
MADDE 264. - (1) Kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun veya merciin belirlenmesin

de yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz. 
(2) Bu hâlde başvurunun yapıldığı merci, başvuruyu derhâl görevli ve yetkili olan mercie gönderir. 
Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı 
MADDE 265. - (1) Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhine kanun yoluna gidilen karar, sanık 

lehine bozulabilir veya değiştirilebilir. Cumhuriyet savcısı, kanun yoluna sanık lehine başvurduğun
da, yeniden verilen hüküm önceki hükümde tayin edilmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez. 

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi 
MADDE 266. - (1) Kanun yoluna başvurulduktan sonra bundan vazgeçilmesi, mercii tarafın

dan karar verilinceye kadar geçerlidir. Ancak, Cumhuriyet savcısı tarafından sanık lehine yapılar 
başvurudan onun rızası olmaksızın vazgeçilemez. 
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(2) Müdafiin veya vekilin başvurudan vazgeçebilmesi, vekâletnamede bu hususta özel yetkili 
kılınmış olması koşuluna bağlıdır. 

(3) 150 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, kendisine müdafi atanan şüpheli veya sanıklar 
yararına kanun yoluna başvurulduğunda veya başvurulan kanun yolundan vazgeçildiğinde şüpheli 
veya sanık ile müdafiin iradesi çelişirse müdafiin iradesi geçerli sayılır. 

İKİNCİ KISIM 
Olağan Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
İtiraz 

İtiraz olunabilecek kararlar 
MADDE 267. - (1) Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına kar

şı itiraz yoluna gidilebilir. 
İtiraz usulü ve inceleme mercileri 
MADDE 268. - (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koy

madığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde 
kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyan
da bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya 
hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerin
de görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir: 
a) Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduk

ları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir. 
b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza 

işlerini gören mahkeme başkanına aittir. 
c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, 

yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen 
kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin 
bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; 
o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir. 

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mah
kemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esas
lara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir. 

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlan ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mah
keme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli ol
duğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza 
dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler. 

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi 
MADDE 269. - (1) İtiraz, kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz. 
(2) Ancak, kararına itiraz edilen makam veya kararı inceleyecek merci, geri bırakılmasına 

karar verebilir. 
İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme ve araştırma yapılması 
MADDE 270. - (1) İtirazı inceleyecek merci, yazı ile cevap verebilmesi için itirazı, Cum

huriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilir. Merci, inceleme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli 
gördüğünde bunların yapılmasını da emredebilir. 
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Karar 
MADDE 271. - (1) Kanunda yazılı olan hâller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma 

yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya 
vekil dinlenir. 

(2) İtiraz yerinde görülürse, merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir. 
(3) Karar mümkün olan en kısa sürede verilir. 
(4) Merciin, itiraz üzerine verdiği kararları, kesindir; ancak ilk defa merci tarafından verilen 

tutuklama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. 
İKİNCİ BÖLÜM 

İstinaf 
İstinaf 
MADDE 272. - (1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna baş

vurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mah
kemesince re'sen incelenir. 

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş 
olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir. 

(3) Ancak, 
a) Sonuç olarak belirlenen ikibin lira dahil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine, 
b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine, 
c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere, 
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 
İstinaf istemi ve süresi 
MADDE 273. - (1) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü 

veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle 
yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında 263 üncü 
madde hükmü saklıdır. 

(2) Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ 
tarihinden başlar. 

(3) Asliye ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi 
içerisindeki sulh ceza mahkemelerinin; ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mah
kemelerinin yargı çevresi içerisindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o 
yer Cumhuriyet Başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler. 

(4) Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlan
mamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilek
çe veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel olmaz. 

(5) Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı is
teminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler. 

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi 
MADDE 274. - (1) Sanık, yokluğunda aleyhine verilen hükümlere karşı eski hâle getirme is

teminde bulunabilir. Eski hâle getirme süresi içinde de istinaf süresi işler. Sanığın eski hâle getirme 
isteminde bulunduğu hâllerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerekir. Bu hâlde istinaf istemi ile 
ilişkili işler, eski hâle getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar ertelenir. 
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İstinaf başvurusunun etkisi 
MADDE 275. - (1) Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 
(2) Hüküm, istinaf yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte 

açıklanmamışsa; hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden 
itibaren gerekçe yedi gün içinde tebliğ edilir. 

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi 
MADDE 276. - (1) İstinaf istemi, kanuni sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine istinaf 

yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranın buna hakkı 
yoksa, hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder. 

(2) İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililer, ret kararının kendilerine 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar vermesini is
teyebilirler. Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu nedenle hükmün in
fazı ertelenemez. 

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı 
MADDE 277. - (1) 276 ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf 

dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 

(2) Karşı taraf sanık ise, bir tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla da 
cevabını verebilir. Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, böl
ge adliye mahkemesine sunulmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölge adliye mah
kemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 

(3) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısının görevi 
MADDE 278. - (1) Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gel

diğinde incelenerek, varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan ve sunulması gereken 
belge ve deliller de eklendikten sonra, yazılı düşünceyi içeren bir tebliğname ile birlikte bölge ad
liye mahkemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca düzen
lenen tebliğname ilgililere de tebliğ olunur. 

Dosya üzerinde ön inceleme 
MADDE 279. - (1) Dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda; 
a) Bölge adliye mahkemesinin yetkili olmadığının anlaşılması hâlinde dosyanın yetkili bölge 

adliye mahkemesine gönderilmesine, 
b) Bölge adliye mahkemesine başvurunun süresi içinde yapılmadığının, incelenmesi istenen 

kararın bölge adliye mahkemesinde incelenebilecek kararlardan olmadığının, başvuranın buna hak
kı bulunmadığının anlaşılması hâlinde istinaf başvurusunun reddine, 

Karar verilir. 
Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma 
MADDE 280. - (1) Bölge adliye mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini, dos

yayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra; 
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın 

bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değer
lendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 
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b) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık 
nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolun-
mak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği 
diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 

c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak 
davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, 

Karar verir. 
Duruşma hazırlığı 
MADDE 281. - (1) Duruşma hazırlığı aşamasında bölge adliye mahkemesi başkanı veya 

görevlendireceği üye, 175 inci madde hükümlerine uygun olarak duruşma gününü saptar; gerekli 
çağrıları yapar. Tutuksuz sanığa yapılacak çağrıda kendi başvurusu üzerine açılacak davanın duruş
masına gelmediğinde davasının reddedileceği ayrıca bildirilir. 

(2) Mahkemece, gerekli görülen tanıkların, bilirkişilerin dinlenilmesine ve keşfin yapılmasına 
karar verilir. 

İstisnalar 
MADDE 282. - (1) Duruşma açıldığında aşağıda gösterilen istisnalar dışında bu Kanunun 

duruşma hazırlığı, duruşma ve karara ilişkin hükümleri uygulanır: 
a) Duruşma, bu Kanunun öngördüğü genel hükümlere göre başladıktan sonra görevlendirilen 

üyenin inceleme raporu okunur. 
b) İlk derece mahkemesinin gerekçeli hükmü de okunur. 
c) İlk derece mahkemesinde dinlenilen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar ile keşif tutanak

ları, bilirkişi raporu, bölge adliye mahkemesi duruşma hazırlığı aşamasında toplanan delil ve bel
geler, yapılmışsa keşif ve bilirkişi açıklamalarına ilişkin tutanak ve raporlar okunur. 

d) Bölge adliye mahkemesi duruşmasında dinlenilmeleri gerekli görülen tanık ve bilirkişiler 
çağrılır. 

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm 
MADDE 283. - (1) İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki 

hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 
Direnme yasağı 
MADDE 284. - (1) Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı dİrenilemez; bunlara 

karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemez. 
(2) İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır. 
Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri 
MADDE 285.- (1) Türk Ceza Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü hariç; 

diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıtaya başvurulabileceği belirtilmiş olup 
da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işlere ilişkin ilk derece mah
kemelerinin karar ve hükümlerine karşı istinaf yoluna başvurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Temyiz 

Temyiz 
MADDE 286. - (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri 

temyiz edilebilir. 
(2) Ancak, 
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a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalan ile miktarı ne olur
sa olsun adli para cezalanna karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mah
kemesi kararları, 

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalannı artırmayan bölge 
adliye mahkemesi kararları, 

c) Sulh ceza mahkemesinin görevine giren suçlarla ilgili olarak ilk derece mahkemelerinden 
verilen hükümlere ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararlan, 

d) Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere iliş
kin suç niteliğini değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararları, 

e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mah
kemesi kararlarını değiştirmeyen bölge adliye mahkemesi kararlan, 

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece 
mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen beraat 
kararları ile istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlan, 

g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece 
mahkemesi kararlan ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen davanın düşmesine, ceza 
verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine veya istinaf başvurusunun reddine dair kararlar, 

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve 
kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararlan, 

Temyiz edilemez. 
Hükümden önceki kararların temyizi 
MADDE 287. - (1) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu 

öngörülmemiş olan mahkeme kararlan da hükümle beraber temyiz olunabilir. 
Temyiz nedeni 
MADDE 288. - (1) Temyiz, ancak hükmün hukuka aykın olması nedenine dayanır. 
(2) Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykınlıktır. 
Hukuka kesin aykırılık hâlleri 
MADDE 289. - (1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâl

lerde hukuka kesin aykınlık var sayılır: 
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması. 
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması. 
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâl

de hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykın olarak reddedilip hâkimin hükme katılması. 
d) Mahkemenin kanuna aykın olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi. 
e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer 

kişilerin yokluğunda duruşma yapılması. 
f) Duruşmah olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi. 
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi. 
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme karan ile savunma hakkının sınırlandınlmış 

olması. 
Sanığın yararına olan kurallara aykırılık 
MADDE 290. - (1) Sanığın yararına olan hukuk kurallanna aykınlık, sanık aleyhine hükmün 

bozdurulması için Cumhuriyet savcısına bir hak vermez. 
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Temyiz istemi ve süresi 
MADDE 291. - (1) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü 

veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle 
yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkında 
263 üncü madde hükmü saklıdır. 

(2) Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ 
tarihinden başlar. 

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi 
MADDE 292. - (1) Sanığın aleyhine yokluğunda verilen hükümlerde eski hâle getirme istemiy

le ilgili olarak 274 üncü madde hükümleri uygulanır. 
Temyiz başvurusunun etkisi 
MADDE 293. - (1) Süresi içinde yapılan temyiz başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. 
(2) Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklan-

mamışsa; hükmün temyiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerek
çe yedi gün içinde tebliğ edilir. 

Temyiz başvurusunun içeriği 
MADDE 294. - (1) Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz baş

vurusunda göstermek zorundadır. 
(2) Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir. 
Temyiz gerekçesi 
MADDE 295. - (1) Temyiz başvurusunda temyiz nedenleri gösterilmemişse temyiz başvurusu 

için belirlenen sürenin bitmesinden veya gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde hükmü 
temyiz olunan bölge adliye mahkemesine bu nedenleri içeren bir ek dilekçe verilir. Cumhuriyet sav
cısı temyiz dilekçesinde, temyiz isteğinin sanığın yaranna veya aleyhine olduğunu açıkça belirtir. 

(2) Temyiz, sanık tarafından yapılmış ise, ek dilekçe kendisi veya müdafii tarafından imza 
edilerek verilir. 

(3) Müdafii yoksa sanık, tutanağa bağlanmak üzere zabıt kâtibine yapacağı bir beyanla gerek
çesini açıklayabilir; tutanak hâkime onaylatılır. Sanığın yasal temsilcisi ve eşi hakkında 262 nci 
madde, tutuklu sanık hakkında ise 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı hükmü veren mahkemece reddi 
MADDE 296. - (1) Temyiz istemi, kanuni sürenin geçmesinden sonra yapılmış veya temyiz 

edilemeyecek bir hüküm temyiz edilmiş veya temyiz edenin buna hakkı yoksa, hükmü temyiz 
olunan bölge adliye veya ilk derece mahkemesi bir karar ile temyiz istemini reddeder. 

(2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yargıtaydan bu 
hususta bir karar vermesini isteyebilir. Bu takdirde dosya Yargıtaya gönderilir. Ancak, bu nedenden 
dolayı hükmün infazı ertelenemez. 

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görevi 
MADDE 297. - (1) 296 ncı maddeye göre hükmü veren bölge adliye mahkemesince reddedil

meyen temyiz istemine ilişkin dilekçesinin bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevabını verebilir. 

(2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra dava dosyası, bölge adliye 
mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 
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(3) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine 
ilgili dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak tebligatlar, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son ad
reslerine yapılmasıyla geçerli olur. 

(5) 262 ve 263 üncü madde hükümleri saklıdır. 
Temyiz isteminin reddi 
MADDE 298. - (1) Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hükmün tem

yiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin temyiz 
sebeplerini içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder. 

Duruşmalı inceleme 
MADDE 299. - (1) On yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, in

celemelerini sanığın temyiz başvurusundaki istemi üzerine veya dilerse re'sen duruşma yoluyla 
yapar. Duruşma gününden sanığa veya istemi üzerine müdafıine haber verilir. Sanık, duruşmada 
hazır bulunabileceği gibi, kendisini bir müdafi ile de temsil ettirebilir. 

(2) Sanık, tutuklu ise duruşmaya katılmak isteminde bulunamaz. 
(3) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hâllerde temyiz isteminde bulunan katılana da duruşma günü 

bildirilir. 
Duruşmada usul 
MADDE 300. - (1) Duruşmadan önce görevlendirilen üye veya tetkik hâkimi tarafından hazır

lanan rapor üyelere açıklanır. Üyeler, ayrıca bizzat dosyayı incelerler. Bu hususlar gerçekleştikten 
sonra duruşma açılır. 

(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cum
huriyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan 
tarafa önce söz verilir. Her hâlde son söz sanığındır. 

Temyizde incelenecek hususlar 
MADDE 301. - (1) Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi 

usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında in
celemeler yapar. 

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması 
MADDE 302. - (1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka 

uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir. 
(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda gösterilen, hükmü etkileyecek nitelik

teki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir. 
(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, dilekçede açıklanmış ol

masa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir. 
(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan işlem

lerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur. 
(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır. 
Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi 
MADDE 303. - (1) Hükme esas olarak saptanan olaylara uygulanmasında hukuka aykırılıktan 

dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği gibi 
hükümdeki hukuka aykırılığı da düzeltebilir: 
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a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın düşmesine ya da alt ve 
üst sının olmayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse. 

b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın 
en alt derecesini uygulamayı uygun görürse. 

c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hükümde doğru gösterilmiş ol
duğu hâlde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise. 

d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını azaltmış ve mahkemece sanığa 
verilecek cezanın belirlenmesinde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç 
olmaktan çıkarılmış ise birinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci hâlde hiç ceza 
hükmolunmaması gerekirse. 

e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezanın belirlen
mesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmış ise. 

f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarının belirlenmesinde mad
dî hata yapılmış ise. 

g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetilmemesi yüzünden eksik 
veya fazla ceza verilmiş ise. 

h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre 
düzenlenen ücret tarifesine aykırılık mevcutsa. 

Yargıtay kararının gönderileceği merci 
MADDE 304. - (1) Yargıtayca 302 nci maddenin birinci fıkrası veya 303 üncü madde uyarın

ca verilen kararlara ilişkin dosya, hükmü veren bölge adliye mahkemesine gönderilmesi için Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Bölge adliye mahkemesi, dosyayı Yargıtaydan geldiği 
tarihten itibaren yedi gün içinde gereğinin yapılması için ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmek 
üzere bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verir. 

(2) Yargıtay, dosyayı 303 üncü maddede belirtilenlerin dışında kalan hâllerde yeniden incelen
mek ve hüküm verilmek üzere hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine veya diğer bir bölge ad
liye mahkemesine gönderir. 

(3) Hüküm, mahkemenin hukuka aykırı olarak kendisini görevli veya yetkili görmesinden 
dolayı bozulmuşsa, Yargıtay aynı zamanda dosyayı görevli veya yetkili mahkemeye gönderir. 

(4) İlk derece mahkemesi tarafından doğrudan temyiz yolu açık bulunan hükümlerle ilgili 
olarak verilen karara ilişkin dosya, hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmek üzere Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. 

Yargıtayda hükmün açıklanması 
MADDE 305. - (1) Hüküm, 231 inci madde gereğince açıklanır. Buna olanak bulunmadığı tak

dirde duruşmanın bitiminden itibaren yedi gün içinde karar verilir. 
Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi 
MADDE 306. - (1) Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulun

mamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulun-
muşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar. 

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri 
MADDE 307. - (1) Yargıtaydan verilen bozma kararı üzerine davaya yeniden bakacak bölge 

adliye veya ilk derece mahkemesi, ilgililere, bozmaya karşı diyeceklerini sorar. 
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(2) Sanık, müdafii, katılan ve vekilinin dosyada varolan adreslerine de davetiye tebliğ 
olunamaması veya davetiye tebliğ olunmasına rağmen duruşmaya gelmemeleri nedeniyle bozmaya 
karşı beyanları saptanmamış olsa da duruşmaya devam edilerek dava yokluklarında bitirilebilir. An
cak, sanık hakkında verilecek ceza, bozmaya konu olan cezadan daha ağır ise, her hâlde dinlenmesi 
gerekir. 

(3) Yargıtaydan verilen bozma kararına bölge adliye veya ilk derece mahkemesinin direnme 
hakkı vardır. Ancak, direnme üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulunca verilen kararlara karşı 
direnilemez. 

(4) Hüküm yalnız sanık tarafından veya onun lehine Cumhuriyet savcısı veya 262 nci maddede 
gösterilen kimselerce temyiz edilmişse, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan 
cezadan daha ağır olamaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Olağanüstü Kanun Yolları 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi 
MADDE 308. - (1) Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararma karşı Yargıtay Cumhuriyet Baş

savcısı, re'sen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza 
Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kanun Yararına Bozma 

Kanun yararına bozma 
MADDE 309. - (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz in

celemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen 
Adalet Bakanı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. 

(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması 
istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir. 

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun 
yararına bozar. 

(4) Bozma nedenleri: 
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı 

veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir. 
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kal

dırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mah
kemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki 
hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz. 

c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğur
maz ve yeniden yargılamayı gerektirmez. 

d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir 
cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder. 

(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez. 
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması 
MADDE 310. - (1) 309 uncu maddede belirtilen yetki, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (d) 

bendindeki hâllere özgü olmak üzere ve kanun yararına olarak re'sen Yargıtay Cumhuriyet Başsav
cısı tarafından da kullanılabilir. 

(2) 309 uncu madde gereğince Adalet Bakanı tarafından başvurulduğunda bu yetki, artık Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kullanılamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yargılamanın Yenilenmesi 

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
MADDE 311. - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde 

hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür: 
a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa. 
b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde 

hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa. 
c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine 

ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada 
kusur etmiş ise. 

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleş
miş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise. 

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

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki 
protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde, yargılamanın yenilenmesi, 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir. 

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mah
kemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır. 

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması 
MADDE 312. - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mah

keme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir. 
Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller 
MADDE 313. - (1) Hükmün infaz edilmiş olması veya hükümlünün ölümü, yargılamanın 

yenilenmesi istemine engel olmaz. 
(2) Ölenin eşi, üstsoyu, altsoyu, kardeşleri yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilirler. 
(3) İkinci fıkrada sayılan kişilerin yokluğu hâlinde, Adalet Bakanı da yargılamanın yenilenmesi 

isteminde bulunabilir. 
Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi nedenleri 
MADDE 314. - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış olan bir dava aşağıda yazılı hâllerde 

sanık veya hükümlünün aleyhine olarak yargılamanın yenilenmesi yolu ile tekrar görülür: 
a) Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin 

sahteliği anlaşılırsa. 
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b) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mah
kûmiyetini gerektirecek nitelikte olarak görevlerini yapmada sanık veya hükümlü lehine kusur etmiş ise. 

c) Sanık beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hâkim önünde güvenilebilir nitelikte ikrarda 
bulunmuşsa. 

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl 
MADDE 315. - (1) Kanunun aynı maddesinde yer almış sınır içinde olmak üzere cezanın 

değiştirilmesi amacıyla yargılamanın yenilenmesi kabul edilemez. 
(2) Hatanın giderilebilmesini sağlayacak başka bir yol varsa, yargılamanın yenilenmesi yoluna 

gidilemez. 
Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları 
MADDE 316. - (1) Bir suç iddiasına dayandırılan yenileme istemi, ancak bu fiilden dolayı 

kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü verilmiş veya mahkûmiyeti gerektirecek nitelikte kuvvetli delil 
bulunmaması dışında bir nedenle ceza soruşturmasına başlanamamış veya sürdürülememişse kabul 
edilebilir. Bu madde, 311 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yazılı hâlde uygulanmaz. 

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler 
MADDE 317. - (1) Kanun yollarına başvurma hakkındaki genel hükümler, yargılamanın 

yenilenmesi istemi hakkında da uygulanır. 
(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayandığı delilleri içerir. 
Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii 
MADDE 318. - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu 

mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir. 
(2) 303 üncü madde gereğince Yargılayın doğrudan hüküm kurduğu hâllerde de hükmü vermiş 

olan mahkemeye başvurulur. 
(3) Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair olan karar, duruş

ma yapılmaksızın verilir. 
Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri ve kabulü hâlinde yapılacak işlem 
MADDE 319. - (1) Yargılamanın yenilenmesi istemi, kanunda belirlenen şekilde yapılmamış 

veya yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yasal hiçbir neden gösterilmemiş veya bunu doğ
rulayacak deliller açıklanmamış ise, bu istem kabule değer görülmeyerek reddedilir. 

(2) Aksi hâlde yargılamanın yenilenmesi istemi, bir diyeceği varsa yedi gün içinde bildirmek 
üzere Cumhuriyet savcısı ve ilgili tarafa tebliğ olunur. 

(3) Bu madde gereğince verilen kararlara itiraz edilebilir. 
Delillerin toplanması 
MADDE 320. - (1) Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi istemini yerinde bulursa delillerin 

toplanması için bir naip hâkimi veya istinabe olunan mahkemeyi görevlendirebileceği gibi; kendisi 
de bu hususları yerine getirebilir. 

(2) Delillerin mahkemece veya naip hâkim tarafından veya istinabe suretiyle toplanması 
sırasında, soruşturmaya ilişkin hükümler uygulanır. 

(3) Delillerin toplanması bittikten sonra Cumhuriyet savcısı ve hakkında hüküm kurulmuş olan 
kişiden yedi günlük süre içinde görüş ve düşüncelerini bildirmeleri istenir. 

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi, aksi takdirde kabulü 
MADDE 321. - (1) Yargılamanın yenilenmesi isteminde ileri sürülen iddialar, yeterli derecede 

doğrulanmaz veya 311 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 314 üncü maddesinin 
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birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı hâllerde işin durumuna göre bunların önce verilmiş olan hük
me hiçbir etkisi olmadığı anlaşılırsa, yargılamanın yenilenmesi istemi esassız olması nedeniyle 
duruşma yapılmaksızın reddedilir. 

(2) Aksi hâlde mahkeme, yargılamanın yenilenmesine ve duruşmanın açılmasına karar verir. 
(3) Bu madde gereğince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. 
Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi 
MADDE 322. - (1) Hükümlü ölmüşse mahkeme yeniden duruşma yapmaksızın gerekli delilleri 

topladıktan sonra hükümlünün beraatine veya yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verir. 
(2) Diğer hâllerde de mahkeme, bu hususta yeterli delil varsa Cumhuriyet savcısının uygun 

görüşünü aldıktan sonra duruşma yapmaksızın hükümlünün derhâl beraatine karar verir. 
(3) Mahkeme beraat kararı ile beraber önceki hükmün ortadan kaldırılmasını da karar altına alır. 
(4) Yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunan kimse isterse, gideri Devlet Hazinesine ait ol

mak üzere önceki hükmün iptaline ilişkin karar Resmî Gazete ile ilân olunacağı gibi mahkemenin 
takdirine göre diğer gazetelerle de ilân edilebilir. 

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm 
MADDE 323. - (1) Yeniden yapılacak duruşma sonucunda mahkeme, önceki hükmü onaylar 

veya hükmün iptali ile dava hakkında yeniden hüküm verir. 
(2) Yargılamanın yenilenmesi istemi hükümlünün lehine olarak yapılmışsa, yeniden verilecek 

hüküm önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır bir cezayı içeremez. 
(3) Yargılamanın yenilenmesi sonucunda beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının 

verilmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararının tamamen veya kısmen infaz edilmesi dolayısıyla 
kişinin uğradığı maddi ve manevi zararlar bu Kanunun 141 ilâ 144 üncü maddeleri hükümlerine 
göre tazmin edilir. 

YEDİNCİ KİTAP 
Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler 

BİRİNCİ KISIM 
Yargılama Giderleri 

Yargılama giderleri 
MADDE 324. - (1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruş

turma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan 
her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir. 

(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir. 
(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mah

keme başkanı veya hâkim belirler. 
(4) Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Kanunu hükümlerine göre; kişisel 

haklara ilişkin kararlar, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yerine 
getirilir. 

(5) Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen 
tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır. 

Sanığın yükümlülüğü 
MADDE 325. - (1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama 

giderleri sanığa yüklenir. 
(2) Cezanın ertelenmesi hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
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(3) Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler mey
dana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hak
kaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine 
yüklenmesine karar verir. 

(4) Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle yükümlü tutulmazlar. 
Bağlantılı davalarda giderler 
MADDE 326. - (1) Birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış olan kimse, bun

ların bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri 
ödemekle yükümlü değildir. 

(2) İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahkûm edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri 
yargılama giderleri ayrı ayrı yükletilir. 

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde gider 
MADDE 327. - (1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi, 

sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir. 
(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir. 
Karşılıklı hakaret hâllerinde gider 
MADDE 328. - (1) Karşılıklı hakaret hâllerinde taraflardan biri veya her ikisi hakkında ceza 

verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi; bunlardan birinin veya her ikisinin giderleri kar
şılamaya mahkûm edilmelerine engel olmaz. 

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider 
MADDE 329. - (1) Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış 

giderleri ödemeye mahkûm edilir. 
Kanun yollarına başvuru sonucunda gider 
MADDE 330. - (1) Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri almasından 

veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri öder. Kanun yollarına başvuran Cum
huriyet savcısı ise, sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükletilir. 

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü şekil
de giderleri bölüştürür. 

(3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi 
isteminden ileri gelen giderler hakkında da aynı hüküm geçerlidir. 

(4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından 
meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir. 

İKİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Adlî tatil 
MADDE 331. - (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl Ağustosun birinden Ey

lülün beşine kadar tatil olunur. 
(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil 

süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. 
(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya 

Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar. 
(4) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatıl

mış sayılır. 
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Bilgi isteme 
MADDE 332. - (1) Suçların soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim 

veya mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen bilgilere on gün içinde cevap verilmesi zorunludur. 
Eğer bu süre içinde istenen bilgilerin verilmesi imkansız ise, sebebi ve en geç hangi tarihte cevap 
verilebileceği aynı süre içinde bildirilir. 

(2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza 
Kanununun 257 nci maddesine aykırılık oluşturabileceği yazılır. Bu durumda haklarında kamu 
davasının açılması, izin veya karar alınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama dokunulmaz
lığı saklı kalmak üzere, doğrudan soruşturma yapılır. 

Yönetmelik 
MADDE 333. - (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmadıkça, ilgili 

bakanlıkların görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılır. 
Yürürlük 
MADDE 334. - (1) Bu Kanun, 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 335. - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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