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ŞİKAYET HAKKI SAHİBİ
• «15.04.1942 gün, 14/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında vurgulandığı üzere, mümeyyiz küçükler

kanuni mümessillerinin rızası olsun olmasın doğrudan doğruya şahıslarına karşı işlenmiş suçlardan şikayet
hakkına sahip bulunduğu ve 15 yaşını bitirmeyen küçüklerin şikayetlerinin geçerli sayılması ancak mümeyyiz
olduklarının raporla saptanmasına bağlı olduğu nazara alındığında; 11.06.2002 doğumlu olan ... ve 25.11.2003
doğumlu olan ...'nin suç tarihinde ve yargılama sırasında beyanlarının alındığı tarihte 15 yaşını doldurmamış
oldukları dikkate alındığında; ...’nin ve ...’ın nüfus kaydı getirtilerek suç tarihinde kesin yaşları belirlendikten
sonra 15 yaşını bitirmediklerinin anlaşılması halinde mümeyyiz olup olmadıklarının doktor raporuyla tespit
ettirilmesi, mümeyyiz olmadıklarının saptandığı taktirde şikayetçi olmamalarının geçerli sayılmayacağından
kanuni temsilcilerinin şikayet beyanları dikkate alınarak sanığın TCK'nın 89/4. maddesi uyarınca, mümeyyiz
olduklarının anlaşılması halinde şikayetçi olmamaları nazara alınarak sadece ...’nun taksirle yaralamasına
sebebiyet vermek suçundan TCK’nın 89/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden eksik
soruşturma ile ... ve ...'ın yaralanmasına sebebiyet vermekten yazılı şekilde hüküm tesisi» (Yargıtay 12. Ceza
Dairesi, 2019/7858 E., 2020/6400 K., 25.11.2020 T.)



ANNE ve BABANIN ORTAK ŞİKAYETİ
• Her ne kadar suç ve hüküm tarihi itibarıyla on beş yaşından küçük olan mağdure Rabia'nın, TMK'nın 336.

maddesinin birinci fıkrası uyarınca anne ve babasının velayeti altında bulunması nedeniyle adına açılan
davada anne ve babasının mağdureyi birlikte temsil etmesi ve bu bağlamda mağdurenin kanuni temsilcisi
olan babası...'nın sanık hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğine ilişkin beyanına mağdurenin diğer kanuni
temsilcisi olan annesi...’in muvafakat edip etmediğinin sorulması gerekmekte ise de; kovuşturma aşamasında
mağdure adına çıkarılan duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin mağdurenin annesi...’e tebliğ edilmesi
nedeniyle mağdurenin babası... ile evlilik birliği devam eden mağdurenin annesi...'nin, mağdurenin yaralanma
olayından, sanık hakkında açılan kamu davası ve devam eden yargılamalardan haberdar olmadığının
düşünülemeyeceği, olaydan haberdar olmasına rağmen dava ve duruşmaları takip etmediği, davaya katılma
hususunda bir irade beyanında bulunmadığı ve Yerel Mahkemece verilen karara karşı herhangi bir kanun
yoluna başvurmadığı hususları nazara alındığında; mağdurenin kanuni temsilcisi olan annesi...'nin eşi olan
mağdur ...'nın sanık hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğine ilişkin beyanına zımnen muvafakat ettiği ve bu
şekilde velayet hakkının birlikte kullanılması koşulunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. (Yargıtay Ceza Genel
Kurulu, 2018/80 E., 2020/416 K., 13.10.2020 T.)



MENFAAT ÇATIŞMASI
• Mağdurun kanuni temsilcisinin, mağdura karşı işlenen suçun sanıklarından birisi olması veya

sanıkla arasında akrabalık ilişkisi bulunması gibi kanuni temsilcinin menfaati ile küçüğün veya
kısıtlının menfaatinin çatışması durumlarında ise Medenin Kanun'un 426/2. maddesi
uyarınca işlem yapılmalı ve kayyım atanması sağlanmak suretiyle, kayyımın iradesine
üstünlük tanınarak mağdurun davaya katılıp katılmayacağı sorunu çözümlenmelidir. (Yargıtay
Ceza Genel Kurulu, 2018/80 E., 2020/416 K., 13.10.2020 T.)



KANUNİ TEMSİLCİ İLE ZORUNLU VEKİLİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ

• Mağdurenin kanuni temsilcisi ile mağdure için 5271 sayılı CMK'nun 234/2. maddesi
uyarınca görevlendirilen vekilin iradelerinin çelişmesi halinde, kanuni temsilcinin
iradesine üstünlük tanınması gerektiğinden, somut olayda 15 yaşından küçük olması
nedeniyle ayırt etme gücü bulunmayan yaşı küçük mağdurenin, kanuni temsilcisi olan
annesinin sanıktan şikayetçi olmadığını ve kamu davasına katılmak istemediğini beyan
etmiş olması karşısında, mağdureye 5271 sayılı CMK'nun 234/2. maddesi uyarınca
mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen vekilin mağdure adına davaya
katılmayı isteme hakkı olmadığı gibi mağdurenin katılan sıfatını almamış olması nedeniyle
hükmü temyiz yetkisi de bulunmamaktadır. Nitekim Ceza Genel kurulunun 20.05.2014 gün
ve 287273 sayılı kararında da aynı sonuca ulaşılmıştır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu,
2014/3-28 E., 2014/537 K., 02.12.2014)



MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI
CMK m. 234

• a) Soruşturma evresinde;
• 1. Delillerin toplanmasını isteme,
• Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2012/2-1466E., 2013/246K. «Mahkemenin maddi gerçeği araştırma ilkesi ile 5271

sayılı CMK'nun 234. maddesinde; mağdur ile şikâyetçinin soruşturma evresinde delillerin toplanmasını isteme,
kovuşturma evresinde ise tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek alma ve tanıkların davetini isteme
haklarının bulunduğunun kabul edilmiş olması karşısında da, ilgili katılan sıfatını kazanmadan dahi bu
haklarını kullanabileceğinden, sonuç olarak iddia ve delillerini bildirme hakkının kullanılmaması da söz konusu
olmayacaktır. «

• 2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,
• 3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan

fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,
• 4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve el konulan ve

muhafazaya alınan eşyayı inceletme, (CMK m. 153 - Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir
ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir. (Burada vekile tanınan el konulan ve muhafaza altına
alınan eşyayı inceleme hakkı müdafiye bu evrede tanınmamıştır. Müdafi bu haktan kovuşturma evresinde
faydalanmaya başlar.)

• 5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz
hakkını kullanma.



MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI
CMK m. 234

• b) Kovuşturma evresinde;
• 1. Duruşmadan haberdar edilme,
• 2. Kamu davasına katılma,
• Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2015/1052E. 2015/5169K. «Haklarının hatırlatılmasından sonra şikayetçi olup

olmadıkları, davaya katılıp katılmayacaklarının sorulmasından sonra şikayet ve delillerinin tespiti gerektiği
gözetilmeden, kamu davasına katılma imkanı tanınmadan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.»

• 3. Tutanak ve belgelerden (…) (1) örnek isteme, (1) (Bu alt bentte yer alan “… vekili aracılığı ile…” ibaresi,
Anayasa Mahkemesi’nin 17/5/2012 tarihli ve E.: 2011/37, K.: 2012/69 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

• 4. Tanıkların davetini isteme, Madde 178 – (1) Mahkeme başkanı veya hakim, sanığın veya katılanın gösterdiği
tanık veya uzman kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri
mahkemeye getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir. (Ek cümle: 3/10/2016 - KHK-676/4 md.) Ancak, davayı
uzatmak amacıyla yapılan talepler reddedilir.

• 5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan
fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

• YARGITAY 2. Ceza Dairesi 2008/10155 E.N , 2008/15704 K.N «Şikayetçi, talimat ifadesinde katılma talebi ile
birlikte avukat atanmasını talep ettiğine göre baro tarafından bir avukat görevlendirilmesi sağlanmalıdır.»

• 6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.



MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI
CMK m. 234

• (2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek
derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.

• Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2008/1974 E., 2008/7716 K. «Epilepsi hastası olduğu belirlenen ve
yargılama sırasında rahatsızlığından dolayı beyanda bulunamadığı ve meramını anlatamadığının
gözlenen mağdura CMK'nın 234/2. maddesi uyarınca istemi aranmaksızın vekil görevlendirilmesi
gerekir.»

• (3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.

• Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2013/10092E., 2013/16682K. «Duruşmalara katılan suçtan zarar gören
yakınan kurum vekiline, 5271 sayılı kanunda tanınan hakları açıklanıp, bu hususun tutanağa
geçirilmemesi suretiyle aynı maddenin son fıkrasına aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir.»



DAVAYA KATILMANIN ZAMANI

• Ceza davalarında, suçtan zarar gördüğünü iddia eden kişinin davaya
katılabilmesi için davaya bakmakta olan Mahkemeye başvurması ve
Hakimin bu isteğin kabulüne karar vermesi gerekir. Hazırlık soruşturması
sırasında yapılan başvurular müdahale istemi olarak sayılmaz. Dava
açılmadan, bir müdahale talebi söz konusu olmaz. (Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Genel Kurulu, 1945/10 E., 1945/10 K., 16.05.1945 T.)



KANUN YOLU AŞAMASINDA KATILMA

• 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 20/2. maddesi
uyarınca davaya katılma hakkı bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yokluğunda
yapılan yargılamaya ilişkin olarak mahkemelerce re’sen ihbarda bulunulmasının zorunlu olup
olmadığı hususunda Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunca yapılan toplantı
sonucunda verilen 13.12.2019 gün ve 2019/6 Esas, 2019/7 sayılı içtihadı birleştirme kararı ile
Bakanlığa bildirimde bulunulmasının zorunlu olmadığının kabul edilmesi, müşteki Bakanlığın
kovuşturma evresinde katılma talep etmeyip istinaf dilekçeleri sunması ve 5271 sayılı CMK’nın
237/2. maddesine göre kanun yolu muhakemesinde davaya katılma talebinde
bulunulamayacağının anlaşılması karşısında, Bakanlık vekilinin hükmü temyize hakkı
bulunmadığından vaki temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi gereğince REDDİNE,
karar verilmiştir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2020/8317 E. , 2021/2102 K.)



ŞÜPHELİ VE ŞÜPHE ALTINDA OLAN KİŞİ KAVRAMLARI
• Suç, genellikle önce somut verilere dayanmayan tahmin olarak ortaya çıkar bu durumda kişi şüphe altında bulunan

kişi olarak adlandırılır.

• Şüpheli ise tahminden öte, fiil ile fail arasında bir takım somut verileri gösterir olguların varlığına bağlıdır. Amacı ne
olursa olsun hiçbir kuruma demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan insanlar şüpheli
görülerek ülke genelini kapsayacak şekilde yetki verilemez. (YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ, E. 2008/874, K. 2008/7160, T.
4.6.2008)

• Anılan madde uyarınca bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suçun işlendiğine dair kuvvetli
şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surete delil etme imkanının bulunmaması halinde hakim veya gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısının kararıyla şüpheli veya sanıkların telekomünikasyon yoluyla
iletişimleri tespit edilebilir. İletişimin tespiti, soruşturma evresinde şüphelinin kullandığı telefonla yaptığı
görüşmelere ilişkin detay bilgilerinin, yani telefonla yapılan bağlantıların kimlerle ve ne zaman yapıldığının
belirlenmesi anlamına gelir. Yalnızca şüpheli veya sanıkların iletişimlerinin tespiti, kayda alınması, dinlenilmesi ve
sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi mümkündür. (YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ, E. 2007/8700, K. 2007/8903, T.
6.11.2007)



ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN BELLİ OLMA ŞARTI

• Uyuşturucu madde ticareti suçundan özel daire ile yerel mahkeme arasında
oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; yabancı
uyruklu olan ve yakalandığı sırada üzerinde kimlik çıkmayan sanığın kimlik
bilgileri konusunda araştırma yapılmadan, beyan edilen kimlik bilgilerine
itibar edilerek hüküm kurulmasının isabetli olup olmadığının belirlenmesine
ilişkindir. Yabancı uyruklu olup yakalandığında üzerinde herhangi bir kimlik
belgesi çıkmayan sanığın nüfus ve adli sicil kayıtları ile ilgili hiçbir araştırmada
yapılmadan sadece beyan edilen kimlik bilgilerine dayanılarak hüküm
kurulması usul ve kanuna aykırıdır. Bu itibarla, sanığın kimlik bilgilerinin
araştırılması gerektiğine ilişkin Özel Daire bozma kararı isabetli olup, yerel
mahkeme direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir. (Yargıtay Ceza
Genel Kurulu, 2014/10-623E., 2015/117K., 21.04.2015 T.)



İDDİANAME İLE HÜKÜMDEKİ SANIK BİLGİLERİ AYNI 
OLMALIDIR

• Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.11.2006 gün ve 2396 sayılı iddianameyle
Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Gündoğuran Mahallesi nüfusuna kayıtlı ve 01.11.1987
doğumlu olup, soruşturma aşamasında suçlamaları kabul etmediğini beyan eden M.
Ö. hakkında kamu davası açıldığı halde, Yerel Mahkemece, talimatla alınan ifadesinde
suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu beyan eden, Diyarbakır, Bağlar İlçesi,
Yeni Köy nüfusuna kayıtlı ve 11.01.1987 doğumlu olduğu tutanağa geçirilen M. Ö.
hakkında hüküm kurulması kanuna aykırıdır. (YARGITAY CEZA GENEL KURULU, Esas
Numarası: 2013/13-12, Karar Numarası: 2014/31)





SAVCI MÜZEKKERESİNE 10 GÜN İÇERİSİNDE CEVAP 
VERİLMEMESİ

• Sanığın kamu görevlisi sıfatı bulunmamakla birlikte CMK’nın 332. maddesindeki özel düzenleme uyarınca suçların
soruşturma ve kovuşturması sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından kendisinden yazılı olarak
belge istendiğinde, tıpkı tanık ve bilirkişi görevlendirilmesinde olduğu gibi TCK’nın 6. maddesinde söz edildiği üzere
kamusal bir faaliyet olan yargı görevinin işleyişine "herhangi bir surette" katıldığı ve bu anlamda kamu görevlisi sayıldığı,
bu yöndeki kabulün görevi kötüye kullanmanın özgü suç olma özelliği ile herhangi bir suretle çelişmediği ve "Suçta ve
cezada kanunilik ilkesi" ile bağdaşmayan bir duruma neden olunmadığı, sanığın Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma işlemlerinde yol açtığı gecikmeye bağlı olarak hem adil yargılanma ilkesinin ve hak arama
hürriyetinin ihlali sebebiyle şüphelinin ve şikâyetçinin mağduriyetine hem de soruşturma giderlerinin artmasına yol
açmak suretiyle kamu zararın sebebiyet verdiği, bu nedenle eyleminin TCK’nın 257. maddesinin ikinci fıkrasında
düzenlenen ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu, Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan "Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamaya hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır." şeklindeki
hüküm nedeniyle de sanığa emre aykırı davranış kabahati nedeniyle yaptırım uygulanmasının mümkün olmadığı kabul
edilmelidir. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2018/287 E., 2020/409 K., 08.10.2020 T.)



MASAK RAPORU

• Cumhuriyet savcısı tarafından başlatılan soruşturma sürecinde, MASAK, soruşturma
yapan Cumhuriyet savcısına “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve
“Terörizmin finansmanı” suçlarının araştırılması ve tespitine yönelik olarak yardımcı
olmakla görevlendirilmiştir. Bu yönü itibarıyla, MASAK’a, söz konusu suçlara ilişkin
soruşturma bağlamında kanaatimizce bir nevi adlî kolluk görevi verilmiştir. Ancak,
MASAK’a kurumsal bilirkişilik görevi verilmemiştir. Başka bir ifadeyle, MASAK’ın resmî
bilirkişilik görevi bulunmamaktadır. (Aynı yönde; İzzet ÖZGENÇ, Şüpheli İşlem
Bildiriminin Hukuki Mahiyeti, Masak’ın Rolü, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı
Değerlerini Aklama Suçu Üzerine Hukuki Değerlendirmeler, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXV, Y. 2021, Sa. 3)



MASAK RAPORU

• “Aklamaya konu malvarlığı değerlerinin ‘hangi öncül suçtan’ elde edildiğinin ve
sanıkların bu öncül suçtan bir mahkumiyetinin bulunup bulunmadığı kuşkuya yer
bırakılmayacak şekilde tespit edilip öncül suçun kanuni unsurları taşıyıp taşımadığı da
karar yerinde tartışılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi gerekir. (Yargıtay 16. Ceza
Dairesi’nin 31.05.2017 tarihli, 2017/1360 E. ve 2017/4303 K. sayılı kararı)

• (Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 29.12.2010 tarihli, 2009/15629 E. ve 2010/17189 K. sayılı
kararı)





GÖZALTI



İFADE ve SORGU

• Katılana yönelik hırsızlık suçundan kurulan hüküm açısından, sanık
soruşturma aşamasında kollukta müdafisiz alınan savunmasında katılana
yönelik hırsızlık eylemini iki kez gerçekleştirdiğini beyan etmiş ise de,
yargılama sırasında ise katılana yönelik bir kez hırsızlık suçunu işlediğini
beyan etmesi ve kolluktaki müdafisiz beyanını inkar etmesi nedeniyle
CMK 148/4. maddesi nazara alınarak sanığın eylemini birden fazla
gerçekleştirdiğine dair başkaca delil bulunmadığından, 5237 sayılı
TCK’nın 43. maddesi uyarınca cezasından artırım yapılması suretiyle
yazılı şekilde hüküm kurulması,bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 17.
Ceza Dairesi, 2016/14141 E., 2018/13602 K., 31.10.2018 T.)



GENİŞ ANLAMDA SANIK KAVRAMI

• AİHS m. 6 kapsamında suç isnadı kavramı ulusal hukuk düzenlemesinden
bağımsızdır. AİHM, somut bir olayda kişinin yakalanıp tutuklanması hususunu geniş
anlamda sanıklık kavramı olarak yorumlamaktadır. (Wemhoff / Almanya)

• Henüz dava açılmamış olması durumunda dahi, ön ödeme ya da uzlaşma benzeri bir
kurum uygulanmasını gerektiren olayda her ne kadar kovuşturma evresi başlamamış
ise de kişiye doğrudan suç isnadı bulunduğundan kişi sanık konumuna girmiştir.
(Deweer / Belçika)

• Gümrük suçlarını araştıran makamlar bir kişiden bir belge vermesini isterler ya da
bankadaki paralarına el koyarlarsa artık suç isnadı yapılmış sayılır ve kişi sanık
statüsüne girer. (Funke / Fransa)



TUTUKLU DOSYALARDA KISITLILIK KARARI

• “AİHS’nin 5/4 maddesi uyarınca tutukluluğa itiraz için başvuruda
bulunulan mahkeme önünde yürütülen bir duruşmanın çekişmeli
olması ve iddia makamı ile sanık arasında “silahların eşitliği” ilkesini
temin etmiş olması gerektiğini hatırlatmaktadır. (AİHM Erkan İnan /
Türkiye)



TUTUKLU DOSYALARDA KISITLILIK KARARI

• Mahkemenin tutukluluğun kaldırılması veya devamına karar verileceği
yargılamanın bu aşamasında başvurucu tarafından dosya içeriğine
erişimin vazgeçilemez olduğu sonucuna varmıştır. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne göre dosyadaki belgelerin incelenmesi etkin bir biçimde
tutuklama kararının hukuka uygunluğuna itiraz edebilmek için
zorunludur. Savcı tüm dosya içeriği hakkında bilgi sahibiyken müdafiin
dosya içeriğine duruşmadan kısa bir süre önce ulaşabilmesi silahların
eşitliği ilkesine aykırı bulunmuştur ve bu cihetle de Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi m. 5-4’ün ihlaline karar verilmiştir.” (AIHM, Lamy / Belçika)



DURUŞMADA KONUŞMA SIRASI

• CMK 216

• Cumhuriyet savcısının bozmaya ilişkin görüşünü ve esasa ilişkin mütalaasını sunmasından sonra sanık
müdafilerine başka bir hususta savunma hakkı tanınmadan sanıklara son sözlerinin sorularak hükümlerin tesis
ve tefhim edildiği dosyada; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme gereğince sözün
sırasıyla; Cumhuriyet savcısına, sonrasında da sanıklar ve müdafilerine verilmesi gerekirken, Kanun'da
öngörülen sıraya uyulmayarak, Cumhuriyet savcısından bozma ilamına karşı diyecekleri sorulup esasa ilişkin
mütalaası alındıktan sonra sanıklar müdafilerine esasa ilişkin savunma yapmalarına imkân tanınmadan hazır
bulunan sanıklara son sözleri sorulduktan sonra yargılama bitirilmek suretiyle hükümlerin tesis ve tefhim
edilmesi Kanun’a aykırılık oluşturduğu gibi Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa ve CMK ile de güvence altına
alınmış olan savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurmuştur. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2017/488 E.,
2019/570 K., 01.10.2019 T.)



MAĞDUR ve TANIĞIN DURUŞMADA DİNLENMESİ

• Tanığı olmayan olayda, aramalara rağmen bulunamayan ve
dinlenilemeyen mağdurların, dinlenmelerine gerek görülmediği takdirde
CMK'nun 236/1 ve 211/1-a bentleri gereğince önceki ifadelerinin
okunmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, duruşmada dinlenip
dinlenilmemeleri yönünde karar verilmeksizin ve ifadeleri okunmadan
hüküm kurulması; sanığın yokluğunda ve talebi olmaksızın müdafii atan-
masına karşın, savunmasının alındığı duruşmada müdafii istemediğini
ifade etmesi karşısında müdafiin görevinin sonlandırılması gerektiğinin
gözetilmemesi; sanığın kızı mağdur S.'ın suç tarihi itibariyle 18 yaşından
küçük çocuk olması karşısında, vekil atanmaması yasaya aykırıdır.
(Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2010/1219 E., 2012/6235 K., 19.03.2012 T.)



DOĞRUDAN SORU SORMA
• Kimliği açıklanmaya tanığın vermiş olduğu ifadenin teknik imkanlarla sanık ya da avukatına

aktarılması ve tanıklara soru sorma imkanının tanınması” gerekir. (AIHM, Artner vs Avusturya,
28.08.1992 Tarihli Kararı)

• Adli kolluk görevlileri tarafından yapılan işlemlerin, CMK'nın 116 vd. ile 123 ve 127. maddelerine
aykırı olduğu, bu nedenle elde edilen delillerin de hukuka aykırı yöntemle elde edilmiş delil
niteliğinde bulunduğu, kaldı ki fuhuş iddiasının, sanık ve mağdur tarafından doğrulanmadığı,
yerleşik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği üzere, gizli soruşturma yapan adli
kolluk görevlisinin hiç bir zaman kışkırtıcı ajan gibi gibi hareket edemeyeceği, önceden failde
bulunmayan suç işleme kastı oluşturarak, faili suç işlemeye azmettiremeyeceği, dolayısıyla sanığın
üzerine atılı fuhuş suçunu işlediğine ilişkin, hukuka uygun yöntemlerle elde edilmiş delil
bulunmadığı, adli kolluk görevlilerinin beyanlarının bu yönde oluşan kabulü değiştirebilecek
nitelikte olmadığının anlaşılması karşısında, sanığın fuhuş suçunu işlemiş olduğuna yönelik
delillerin nelerden ibaret olduğu ve suçu ne şekilde işlediği kararda tartışılıp sanığın fiiline ilişkin
hukuki nitelendirme de yapılmadan, herhangi bir gerekçe göstermeksizin salt olaya ilişkin kabul ile
mahkûmiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 18. Ceza Dairesi, 2015/43517 E.,
2017/15785 K., 28.12.2017 T.)



AVUKATIN DURUŞMADAN ÇIKARILMASI

• Sanık müdafinin ayağa kalkmadan konuşmak istediğinden bahisle beyanı
zapta geçirilmeden duruşmaya son verildiği ve duruşmanın talik edildiği
ikinci celsede hazır bulunan sanık müdafiinden katılma talebine yönelik
olarak diyecekleri sorulup beyanı alındıktan sonra ayağa kalkmadan
konuştuğundan bahisle Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca duruşma
salonundan çıkartıldığı ve sanık müdafinin esasa ilişkin beyanları zapta
geçirilmeden ve kovuşturmanın hiç bir aşamasında sanığı savunma hakkı
tanınmadan yargılamaya son verilmesi savunma hakkının kısıtlanmasıdır.
(Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 2017/2615 E., 2017/3614 K., 04.07.2017 T.)



Kimliği tespit edilemeyen sanık

• Yabancı uyruklu olup yakalandığında üzerinde herhangi bir
kimlik belgesi çıkmayan sanığın nüfus ve adli sicil kayıtları
ile ilgili hiçbir araştırmada yapılmadan sadece beyan edilen
kimlik bilgilerine dayanılarak hüküm kurulması usul ve
kanuna aykırıdır. (Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2014/63 E.,
2015/117 K.)

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN SANIK



KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEYEN SANIK HAKKINDA HÜKÜM

• Sanığın Suriye vatandaşı olduğu ve kendi beyanına göre kimlik bilgilerinin

tespit edilmiş olduğunun anlaşılması karşısında, bu aşamada Suriye'ye

yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak

bildirime kadar ara verilmesi karşısında, sanığın resmi kimlik bilgilerinin

diplomatik yazışmalarla belirlenemeyeceği sabit ise de; soruşturma

makamınca sanığın beyanı üzerine tespit edilen kimlik bilgileri ile, sanığın

kolluk tarafından tespit edilen parmak izlerinin ve fotoğraflarının Göç İdaresi

Genel Müdürlüğüne gönderilerek Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca

sanığın Türkiye'ye kabul edilen yabancılardan olup olmadığının ve varsa

yabancı kimlik numaraları ile adres kayıt sistemindeki kayıtları tespit

edilmesi, şayet kimliğinin bu şekilde belirlenmesinin mümkün olmaması

halinde ise bu kez sanığın fotoğrafı karara yapıştırılmak, parmak izlerinin ise

usulüne uygun şekilde alınarak karara eklenmesi suretiyle hükümlülüğe karar

verilmesi gerekir. (Yargıtay 13. Ceza Dairesi, 2016/19240 E., 2017/14811 K.,
18.12.2017 T.)



HÜKÜM ve GEREKÇENİN UNSURLARI
• Tutukluluk ve tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararlarda olayın kişiselleştirilip somut olarak

açıklanmamasını, genel ve kalıplaşmış ifadelerle tutuklama ve tutukluluğun devamına ilişkin verilen kararlar
AİHS m.5/3’e aykırıdır. (AİHM,Mamedova vs Rusya, Başvuru No: 7064/05, 1 Haziran 2006 T.)

• Benzer şekilde tutukluluk ve tutukluluğun devamı yönündeki kararların yeterli gerekçe içermemesi, benzer
ifadelerle sürekli olarak tekrarlanması hususunu Anayasa’nın 19. maddesinin 7. fıkrasının da ihlali sonucunu
doğuracaktır. (Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm Karar, Başvuru Numarası: 2012/1158, Karar Tarihi:
21/11/2013)

• Yargıtay incelemesine tabi olan ve kesinleşmesi halinde infaza verilecek hükmün, açıklanan hüküm olması
karşısında; CMK'nin 230 ve 223. maddeleri gereğince kararın dayandığı tüm kanıtların, bu kanıtlara göre
ulaşılan sonuçların, iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile
sanığın eyleminin ve yüklenen suçun unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçeyle hangi delillere
üstünlük tanındığının açık olarak gerekçeye yansıtılması ve bu şekilde cezanın şahsileştirilmesi gerekirken;
açıklanan ilkelere uyulmadan, önceki karara yollama yapılmak suretiyle Anayasa'nın 141. ve 5271 Sayılı
CMK'nin 34 ve 230. maddelerine aykırı davranılarak hükmün gerekçesiz bırakılması bozma nedenidir. (Yargıtay
11. Ceza Dairesi, 2019/7033 E., 2019/8628 K., 03.12.2019 T.)



HÜKMÜN TEFHİMİ
• Duruşmada hazır olanlar yönünden kanun yoluna başvuru süresi, karar ya da hükmün tefhiminden

itibaren başlar. Bu sebeple özellikle hükümden sonra uygulamada süre tutum olarak adlandırılan
kanun yoluna başvuru dilekçesi hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkeme
sunulmalıdır. Aksi halde gerekçeli karar tebliğ edilmeyeceği gibi kanun yolu süresi de geçirilmiş
olacaktır.



İSTİNAF ve TEMYİZ
• İstinaf aşamasında yeni delil ortaya sürülebilir. (Ahmet Caner YENİDÜNYA, Ceza Muhakemesi Hukukunda

Olağan Kanun Yolu Olarak İstinaf, https://caneryenidunya.com/ceza-muhakemesi-hukukunda-olagan-kanun-
yolu-olarak-istinaf/)

• İstinaf Mahkemelerinin Türk yargı sistemine dahil olmasıyla kanun yolu yargılamasında yeni bir anlayışı
benimseyen kanun koyucunun, hem maddi olay hem de hukuki denetim yapacak olan
istinaf başvurusunda sebep gösterme zorunluluğu öngörmezken, incelemesi hukuki denetimle sınırlı
olan temyiz yolunda; re'sen temyiz tercihinden vazgeçerek, temyiz davasını açan ve
sınırlayan temyiz dilekçesinde/layihasında temyiz edenin hükmün neden dolayı bozulmasını
istediğini/temyiz sebeplerini göstermek zorunda olduğunu şart koşmuş
ve 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 verilmesini
öngörmüştür. Temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermemesi durumunda; tıpkı başvurunun süresi
içindeyapılmaması, hükmün temyiz edilemez olması ya da temyiz edenin buna hakkı bulunmaması hallerinde
olduğu gibi usulüne uygun açılmış bir temyiz davasından bahsedilemeyeceğinden temyiz isteminin
reddedilmesini emretmiştir. (Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2018/7210 E., 2019/2004 K., 25.03.2019 T.)

https://caneryenidunya.com/ceza-muhakemesi-hukukunda-olagan-kanun-yolu-olarak-istinaf/


TEMYİZİN SİRAYETİ

• Yargıtay Ceza Genel Kurulunun istikrar kazanmış ve

Dairemizce de benimsenen 12.07.1948 tarihli ve 163-121

sayılı, 07.12.1987 tarihli ve 322-588 sayılı, 31.01.2017

tarihli ve 982-29 sayılı, 09.06.2020 tarihli ve 39-272 sayılı,

18.03.2021 tarihli ve 464-123 sayılı kararlarına göre,

önceki hükmü temyiz etmeyen ve lehe bozmadan sirayet

nedeniyle yararlanan sanığın, bozmadan sonra yeniden

kurulan mahkumiyet hükmünü temyiz etme hakkı

bulunmaz. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2020/2622 E.,
2022/138 K.)
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